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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ders İçerikleri
1.SINIF BAHAR
Ders Kodu : MMVU 102

Ders Adı : Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

T+U : 3+1

Kredi : 4

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Gelir tablosu hesapları, maliyet ve nazım hesapları ile ilgili muhasebe uygulamaları, muhasebe kayıtlarında yapılan hataların düzeltilmesi. Bilanço ve gelir tablosu
hesaplarına ilişkin envanter işlemleri. Mizan türleri ve bunların hazırlanışı, dönem sonunda bilanço ve gelir tablosunun çıkarılması.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Accounting: income statement, cost and accounting practices related to off-balance sheet accounts, correcting errors in accounting records. Inventory
transactions on the balance sheet and income statement. Trial Balance: balance types and their preparation, removal of the period-end balance sheet and income
statement.
Dersin Amacı :
Dönem sonu işlemleri ve hesapların kapanışı sağlamak, Temel mali tabloların ve diğer tabloların düzenlenmesini sağlamak.
Dersin Amacı (İngilizce):
Year-end closing of accounts procedures and provide basic financial statements and other statements to the organization.
Ders Kodu : MYO 117

Ders Adı : Ticari Matematik

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Ders anlatımı, sunum
Dersin İçeriği (İngilizce):
teaching, presentation
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı, öğrencileri temel matematik bilgilerini edinmelerinin yanısıra, iş ve ticaret hayatında karşılaşabilecekleri matematiksel durumlar hakkında
bilgilendirmektir.
Dersin Amacı (İngilizce):
the purpose of the lesson is to inform student about mathematical stuations in daily business and trade life.
Ders Kodu : MYO 116

Ders Adı : Ticaret Hukuku

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Ticaret hukukunun esasları. Ticari işletme, tanımı, unsurları, merkez ve şubeleri, ticari işletmenin devri ve rehini. Ticari iş ve ticari hüküm. Tacir, tanımı, gerçek kişi
tacirleri, tacir niteliği taşıyan tüzel kişiler, tacir olmanın sonuçları. Tacir olmanın sonuçları ile ilgili bazı müesseseler, ticaret ünvanı, işletme adı, marka, haksız
rekabet, ticari defterler, ticaret sicili. Ticari borçlara ilişkin hükümler, zaman aşımı, teselsül, faiz, cari hesap sözleşmesi, satım sözleşmesi. Tüccar yardımcıları.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Law of Commercial Business, Companies Law, Commercial Paper Law.
Dersin Amacı :
Ticaret hukuku ile ilgili kavramları ve esasları kavrayabilme ve ilgili konularda gerekli araştırma yapabilme düzeyine gelmelerini sağlama .
Dersin Amacı (İngilizce):
To give principle and concept of trade law and to make supply them necessary research. .

Ders Kodu : ATA 102

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Siyasi İnkılâplar: Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Anayasal Hareketler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Hukuk Alanında
Yapılan İnkılâplar Ve Yeni Hukuk Düzeni, Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar,
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923–1938) ,Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık, Bütünleyici İlkeler, Atatürk
Sonrası Türkiye (İç Ve Dış Siyasi Gelişmeler)
Dersin İçeriği (İngilizce):
Abolition of Sultanate, Declaration of Republic ,Abolition of Caliphate ,Political Movement and Parties ,Juridical Revolution ,Revolution in the Field of Education and
Culture ,Social Revalutions ,Turkish Foreign Policy in the Period of Atatürk ,Principles of Atatürk
Dersin Amacı :
Öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda kurulduğu, Atatürk'ün büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliği, Türk toplumunu çağdaş milletler
seviyesine çıkarmak için gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumda meydana gelen siyasî, sosyal,
iktisadî ve kültürel gelişmeler ile iç ve dış siyasî olaylara ilişkin bilgileri edinmelerini sağlamak. Yaşadığı Çağı ve içinde yaşadığı dünyayı anlamalarına katkıda
bulunmak.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of the course is to enable students to develop an understanding of the historical sense and the importance of Turkish revolution. This course focuses on
the Turkish revolutions and the principles of Kemalism

Ders Kodu : MYO 203

Ders Adı : Meslek Etiği

T+U : 1+0

Kredi : 1

Akts : 1

Dersin İçeriği :
Meslek etiği tanımı, etik kuralları ve yasal mevzuatlar, Etik sistemleri, Ahlaki yozlaşma ve nedenleri, Mesleki yozlaşma ve nedenleri, Kültürel yozlaşma ve nedenleri,
Etik kültürünün yerleştirilmesi. Etik ve hukuk, Sosyal Sorumluluk Kavramı, Etik dışı davranışları etkileyen faktörler.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Definition of occupational ethics, ethical rules and legal regulations, Ethical systems, Moral degeneration and its causes, Professional degeneration and its causes,
Cultural degeneration and its causes, Ethical culture. Ethics and law, Concept of Social Responsibility, Factors affecting unethical behaviors.
Dersin Amacı :
Bu derste mesleki ve sosyal anlamda etik ile ilgili yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
This derste is aimed to gain proficiency in ethics in professional and social sense.
Ders Kodu : TDB 102

Ders Adı : Türk Dili II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Türkçedeki tümce yapıları ve bu yapılarla çelişen uygulayımlardan örnekler, anlama-anlatım uygulamaları, yazı türlerinin genel özellikleri.
Dersin İçeriği (İngilizce):
The sentence structures in Turkish and examples of usages contrary to these structures, comprehension-expression practics, general features of writing types.
Dersin Amacı :
Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere dilin doğal işleyişinden hareketle Türkçedeki tümce yapılarının genel özelliklerine ilişkin bilgi vermek, yazılı
ve sözlü anlatım uygulamalarıyla öğrencilerin anlama ve anlatım becerilerini geliştirmek amaçlanır
Dersin Amacı (İngilizce):
To improve the comprehension and expression abilities of the students who are studying at bachelor’s level and associate degree is aimed by giving infotmation
related to general features of Turkish concerning the fact of the natural function of the language.

Ders Kodu : MİŞY 104

Ders Adı : Ekonomi II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Ekonomide mal, hizmet ve para akımı, paranın tanımı ve fonksiyonları, para çeşitleri, para arzı ve talebi, para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiler, para politikası,
Milli gelir ile ilgili kavramlar, Milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelirin önemi, istihdam ile ilgili kavramlar, işsizlik türleri, İşsizlik ile enflasyon arasındaki ilişki,
İstihdam teorileri, istihdam hacmini ve milli geliri belirleyen değişkenler.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Flow of goods, services and money in economics, definition of money and functions of money, money supply and demand, money policy, national income,
national income calculation methods, employment and unemployment, employment theory.
Dersin Amacı :
Öğrencilerin; makro analiz, uygulama ve hesaplamaları kavramalarını ve günlük ekonomide makro ekonomik olayları anlamalarını sağlamaktır. Öğrencilerin; makro
analiz, uygulama ve hesaplamaları anlayabilmelerini ve günlük ekonomide makro ekonomik olayları kavramalarını sağlamaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to ensure that student be able to do macroeconomic analyses and calculations and to use macroeconomic knowledge in ordinary life

Ders Kodu : YBD 122

Ders Adı : İngilizce II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Zamanlar, Yardımcı fiiller, Zarflar,Sıfatlar, Özne ve Nesne Zamirlerinin kullanımı,
Dersin İçeriği (İngilizce):
Verb tenses; Modal Verbs, Adverbs and Adjectives,Subject and Object Pronouns, Comparatives -Superlatives
Dersin Amacı :
İngilizce dil bilgisini CEFR A2 düzeyine uygun olacak şekilde geliştirmek. • Öğrencilere akademik çalışmalarında ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil
becerisini kazandırmak amacıyla eğitim vermek.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim is to make the students gain the ability of using English correctly with an accurate grammatical knowledge within the scope of CEFR Level A2

Ders Kodu : MYO 115

Ders Adı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Derste İş hukukunun konusu, tarihsel gelişimi ve temel kavramlara yer verilecektir. İş sözleşmesi düzenlemek, iş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek,
sendika ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili hukuki işlemler, sosyal sigortalar ile ilgili genel bilgiler verilecektir.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Course Te business law, historical development and basic concepts will be given. General information will be given about arranging a job contract, fulfilling the
obligations arising from the employment contract, legal transactions related to the union and collective bargaining agreements, social insurance.
Dersin Amacı :
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusundaki genel bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin sonunda İş Sözleşmesini yapmayı öğrenir ve sosyal sigortalarla
ilgili genel bilgilere sahip olur. Ayrıca İş ilişkilerinde gerekli bilgiye sahip olur. Dersin sonunda öğrencilerin, bir iş ilişkisinde iş sözleşmesi yapması, hak ve
sorumluluklarını bilerek çalışması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı (İngilizce):
It is aimed to teach general information about business and social security law. At the end of the course, learn to make a labor contract and have general
information about social insurance. They also have the necessary knowledge in business relations. At the end of the course, students are expected to work in a
job relationship, knowing their rights and responsibilities.

Ders Kodu : ENF 102

Ders Adı : Bilgi ve İletişim Teknolojisi

T+U : 3+1

Kredi : 4

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bilgisayar donanımı, bileşenleri. İşletim sistemi. Sistem yedeklemesi. MS Word , Excel ve Power Point programı. Tanıtıcı materyal hazırlama.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Computer hardware, software and operating system, internet and internet browser, e-mail management, newsgroups and forums, web based learning, word
processing, spreadsheet, presentation maker, making a identifier material.
Dersin Amacı :
Öğrenciye temel düzeyde bilgisayar kullanmayı öğretmek.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is comprehend the importance of basic information technologies to students

Ders Kodu : MYO 114

Ders Adı : İstatistik

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Temel Kavramlar.Verilerin Toplanması, Düzenlenmesi ve Sunulması.Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri.İndeksler.Olasılık Kuramı ve Tesadüfi Değişkenler
Regresyon, Trend ve Korelasyon
Dersin İçeriği (İngilizce):
Basic Concepts.Gathering, Arranging and Presenting of Data.Calcendic Tendency and Distribution Measures.Indexes.Property Theory and Random Variables
Regression, Trend and Correlation
Dersin Amacı :
Bir istatistiki olaya ait verileri toplama, düzenleme, sunma verileri karakterize eden değerleri hesaplayabilme ve bunlar için gereken terimleri açıklayabilme.Olasılık
Kuramından yararlanarak verileri analiz edebilme.Gerek mikro gerekse makro değişmeleri ölçmek için kullanılan indeksler ile ilgili teknikleri kullanabilme.
Dersin Amacı (İngilizce):
To be able to calculate the values ??that characterize a statistical data gathering, organizing and presenting data and to be able to explain the necessary terms
for them. To be able to analyze the data by using the property theory. To be able to use the techniques related to the indexes used to measure macroeconomic
changes.

Ders Kodu : SBE 148

Ders Adı : Spor Kültürü II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

T+U : 1+0

Kredi : 1

Akts : 1

Dersin İçeriği :
Spor tarihi gelişimi Türkiye de spor kültürü veTürk spor federasyonları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Development of sports history Sports culture in Turkey and Turkish sports federations
Dersin Amacı :
Sporun tarihi gelişimi,felsefesi ve günlük yaşamdaki önemi anlatmak ve spor yapma Bilincini aktarmak
Dersin Amacı (İngilizce):
Historical development of sport, philosophy and the importance of daily life

Ders Kodu : MYO 103

Ders Adı : İlk Yardım

Dersin İçeriği :
İlk yardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilk yardım, Kanamalarda ilk
yardım, Şok ve ilk yardım, Yanıklar ve ilk yardım, Zehirlenmeler ve ilk yardım, Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, Temel yaşam desteği.
Dersin İçeriği (İngilizce):
First aid, Blood and first aid, Burns and first aid, Poisoning and first aid, First aid in fracture-dislocation and sprain, Basic life, Basic life function, Basic life function
evaluation, Respiration and circulation system, First aid in injuries, Support
Dersin Amacı :
Kişilerin yaşamını veya sağlığını tehlikeye düşüren kaza , hastalık vb. durumunda , sağlık ekibinin yardımı sağlanana kadar , yaşamın kurtarılması ya da durumun
kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde ilaçsız yapılan uygulamaları öğrenmektir.
Dersin Amacı (İngilizce):
Accidents, illnesses, etc. that threaten the lives or health of people. Is to learn the practices that are made without medication at the scene to prevent the life
being saved or getting worse until the health team is helped.

1.SINIF GÜZ
Ders Kodu : MMVU 103

Ders Adı : Ticari Belgeler

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Kamu kurumları ile ilgili yükümlülükler ve muhasebede kullanılan belgeler. Sözlü ve yazılı anlatım, tartışma ve uygulamalı olarak dersler işlenir.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Obligations related to public institutions and documents used in accounting. Oral and written expression, discussion and practical lessons are processed.
Dersin Amacı :
Muhasebe ile kamu kurumlarının ilişkisinin ve yükümlülüklerinin incelenmesi. Muhasebede kullanılan belgelerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
Investigation of the relationship between accounting and public institutions and their obligations. It is aimed to regulate documents used in accounting.

Ders Kodu : TDB 101

Ders Adı : Türk Dili I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Türk dilinin tarihsel süreçleri temel dil bilimi çerçevesinde anlamsal nitelikleri kazandırarak işleme,öğretme ve kullanma
Dersin İçeriği (İngilizce):
The historical process of the Turkish language is the processing, teaching and use by giving semantic qualifications in the frame of basic language
Dersin Amacı :
Türk dili bölümü önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere dilin doğal işleyişinden hareketle Türkçenin genel özelliklerine ilişkin bilgi verip
öğrencilerin anlama ve anlatım becerilerini geliştirmeyi amaçlar
Dersin Amacı (İngilizce):
The deparment of Turkish language aims to improve the comprehension and expression abilities of the students who are studying at bachelo's level and associate
degree by giving infotmation related to general features of Turkish concerning the fact of the natural function of the language
Ders Kodu : MHİT 103

Ders Adı : Davranış Bilimleri

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için motivasyon, iş tatmini, gruplar ve takımlar, liderlik, güç ve politika, çatışma ve müzakere yönetimi, İK politikalarının
benimsetilmesi, örgütsel değişim ve stres yönetimi, örgütsel iletişim, örgütsel davranışta güncel konular ve örgütsel davranış araştırmaları gibi konulara
değinilecektir
Dersin İçeriği (İngilizce):
In this course, issues such as to get to know oneself better motivation, job satisfaction, groups and teams, leadership, power and politics, conflict and negotiation
management, HR policies, adopting, organizational change and stress management, organizational communication, organizational behavior and organizational
behavior research topics of current interest, will be discussed.
Dersin Amacı :
Dersin amacı örgüt içerisindeki çalışan bireylerin davranışlarının grup, örgüt ve çevre değişkenlerini dikkate alarak incelenmesi ve analiz edilmesidir. Ayrıca,
örgütlerde insan davranışını ve bu davranışları etkileyen faktörleri anlamak, açıklamak ve yönetmek için gerekli güncel ve seçilmiş konular hakkında bilgi vermek
ve bir perspektif kazandırmaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of course is to examine and analyze the behavior of individuals working within the organization group, organization, and taking into account the
environment variables. In addition, the factors that influence the behavior of organizations and human behavior to understand, explain and provide information
needed to manage the current and selected issues and to gain a perspective. Course, personality, communication, leadership, motivation, conflict is briefly
discussed, up to date on topics such as the basic organizational behavior organizational behavior issues are addressed. Selected issues in the context of job
satisfaction, organizational commitment, turnover, organizational citizenship, focused on issues such as mobbing. Topics in the business environment to
understand and to analyze the behavior of individuals and groups in the business world are reinforced with case studies.

Ders Kodu : MMVU 101

Ders Adı : Genel Muhasebe

T+U : 3+1

Kredi : 4

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, ana ve alt hesapları oluşturmak, açılış kaydı düzenlemek, açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, büyük defter
düzenlemek, mizan düzenlemek, dönen varlıkları kaydetmek, duran varlıkları kaydetmek
Dersin İçeriği (İngilizce):
Applying procedures and principles of accounting, creating main and sub accounts, opening entry, forming opening and closing balance sheets, organising a
ledger, organising a trial balance , charging returning assets, charging remaining assets.
Dersin Amacı :
Bu ders ile öğrencinin muhasebe hakkında genel bilgiler edinmesi, hesap kavramını öğrenerek muhasebe kayıtlarını yapması ve işletmelerin kar- zararını tespit
edebilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
This course aims to provide the students with general information about accounting, to make the accounting records by learning the accounting concept and to
be able to determine the profitability of the enterprises.
Ders Kodu : MİŞY 103

Ders Adı : Ekonomi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Mikro iktisadın temel kavramlarını öğreterek, Tüketici Teorisi bazında Talep-Arz ve Esneklikleri kavratarak; Piyasa Dengesi, Üretici Dengesi, Maliyet Teorisi ve
Piyasa Çeşitlerini, günlük yaşamdan örneklerle anlatarak, Faktör Piyasalarının Genel Denge ve Etkinlik açısından önemini günlük yaşamdan örneklerle
zenginleştirmektir.
Dersin İçeriği (İngilizce):
By teaching the basic concepts of microeconomics, by comprehending Demand-Supply and Flexibility on the basis of Consumer Theory; Market Equilibrium,
Producer Equilibrium, Cost Theory and Market Varieties with examples from everyday life and enriching the importance of Factor Markets in terms of General
Equilibrium and Efficiency from everyday examples.
Dersin Amacı :
Ekonominin temel kavramlarını öğreterek,niçin ekonomi okutulduğunun bilincine varılmasını sağlamak;firma düzeyinde ve günlük ekonomik yaşamdan örnekler
vererek, üretilen mal ve hizmetlerin muhasebe kayıtlarına aktarılmasına ekonomik yöntemlerle yardımcı olmaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
By teaching the basic concepts of the economy, it is necessary to be aware of why the economy is being educated and to provide economical methods to transfer
the produced goods and services to the accounting records by giving examples from the daily life and economic life.

Ders Kodu : ATA 101

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı’da Yenileşme Hareketleri Osmanlı Devleti’nin Gerileme Nedenleri, Genç Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat Ve Terakki
Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp Ve Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı: Savaşın Sebepleri, Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler, Gizli Antlaşmalar, Savaşın Sonuçları,
Mondros Mütarekesi Ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması, Milli Mücadele: Hazırlık Dönemi, Cemiyetler, Kuvay–ı Milliye, Kongreler: Bölgesel Kongreler, Erzurum
Kongresi, Sivas Kongresi Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ve Misak-ı Milli, TBMM’nin Açılması Ve Yeni Türk Devletinin Oluşumu, Milli Mücadelede Cepheler: Doğu,
Güney Ve Batı Cepheleri, Mudanya Mütarekesi Ve Lozan Antlaşması
Dersin İçeriği (İngilizce):
Concepts related to the Turkish revolution. Modernization of Ottomans The Period of Tanzimat ,New Ottomans and Constitutional Monarchy I,The Party of union
and Progress and Constitutional Monarchy II, Trablusgarp and Balkan Wars,The First World War and Its Conclusions , Reasons for the collapse of the Ottoman
Empire, Resistance Movements in Anatolia ,Amasya Circular ,Congresses of Erzurum and Sivas ,Opening of Grand National Assembly ,Independence War ,
Mudanya Armistice, Lausanne Peace Treaty .
Dersin Amacı :
Öğrencilerin, siyasî, iktisadî, sosyal ve askerî sorunlar karşısında yıkılmaya başlayan Osmanlı Devleti'nde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan yenileşme
hareketleri ve İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine ilişkin bilgileri bilimsel temellere dayanarak öğrenmelerini sağlamak.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of the course is to enable students to develop an understanding of the historical sense and the importance of Turkish revolution.
Ders Kodu : MYO 111

Ders Adı : Genel Matematik

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Küme Sayılar Sayılarla ilgili işlemler Modüler aritmetik Cebir Polinomlarla uygulamalar Oran ve orantı Oran ve orantı uygulamaları Olasılık Olası durumlar Olayların
olma olasılığı Olasılıkla ilgili uygulamalar
Dersin İçeriği (İngilizce):
Cluster Numbers Operations on numbers Modular arithmetic Algebra Applications with polynomials Ratio and proportionality Ratio and proportionality applications
Probability Possible situations Possibility of events Possible applications
Dersin Amacı :
Matematiğin belirli kuralları olduğunu anlatarak, dersi kolay öğrenmelerini sağlayıcı matematik formasyonunu kazandırmak, öğrendikleri bilgileri ilgi ve çalışma
alanlarında kolayca kullanmalarını sağlayıcı alışkanlığı kazandırmak, karşılaşacakları problemleri, çözecek bilgileri vermek, lisans eğitimine devamları halinde temel
oluşturmak.
Dersin Amacı (İngilizce):
To provide a mathematical formation that provides easy learning for the lesson by explaining that the mathematics are certain rules, to give a habit of enabling
students to easily use the information they learn in their interest and work areas, to provide information to solve the problems they will encounter,
Ders Kodu : MYO 113

Ders Adı : Temel Hukuk

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal özellikleri, vatandaşlık hakları, temel hak ve özgürlüklerin kullanımı, medeni hukuk, anayasa hukuku ve idare hukuku bilgisi,aile
hukukunun içeriği, kavramlar, miras veraset ilişkileri, borç ve alacak ilişkileri
Dersin İçeriği (İngilizce):
Republic of Turkey's constitutional characteristics, citizenship rights, fundamental rights and freedoms, the use of civil law, constitutional law and administrative
law information, family law content, concepts, heritage, inheritance relations, debt and credit relations
Dersin Amacı :
Hukukun temel kavramlarının örnekler ve açıklamalarla anlatılması amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
With examples and explanations of basic concepts of law is intended to describe.
Ders Kodu : MİŞY 105

Ders Adı : Genel İşletme

T+U : 3+1

Kredi : 4

Akts : 4

Dersin İçeriği :
İşletmeciliğe giriş, İşletme kuruluşu ve çeşitleri, Yönetici ve liderlik, Girişimcilik, İşletmelerde kaos yönetimi, İşletmelerde markalaşma ve İnsan kaynakları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Entering to business, Establishment Works of business and kind, Administrator and leader, Entrepreneurship, Chaos management in businesses, Mark process in
businesses and Human resource management
Dersin Amacı :
İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanıtmak ve işletmenin işleyişini öğretmek.
Dersin Amacı (İngilizce):
Defining the administration with its function and learning its management
Ders Kodu : MYO 101

Ders Adı : İletişim

T+U : 1+0

Kredi : 1

Akts : 1

Dersin İçeriği :
İletişimle ilgili temel kavramlar, iletişim türleri
Dersin İçeriği (İngilizce):
Basic concepts of communication, types of communication
Dersin Amacı :
Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgütsel iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The student will acquire the competence of making verbal, speechless, written, formal, informal contact between the inter-organization and out-organization with
the help of the communication lesson.
Ders Kodu : SBE 147

Ders Adı : Spor Kültürü

Dersin İçeriği :
Spor tarihi gelişimi Türkiye de spor kültürü veTürk spor federasyonları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Development of sports history Sports culture in Turkey and Turkish sports federations
Dersin Amacı :
Sporun tarihi gelişimi,felsefesi ve günlük yaşamdaki önemi anlatmak ve spor yapma Bilincini aktarmak
Dersin Amacı (İngilizce):
Historical development of sport, philosophy and the importance of daily life

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

2.SINIF BAHAR
Ders Kodu : MİŞY 244

Ders Adı : Finansal Yatırım Araçları

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Menkul kıymet işlemleri, türev piyasa araçları ve finansal araçları değerlendirmek.
Dersin İçeriği (İngilizce):
To evaluate securities transactions, derivative market instruments and financial instruments.
Dersin Amacı :
Bu ders ile öğrencinin finansal yatırım araçlarını tanıması, SPK değerleme yöntemlerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
With this course, it is aimed that the student learns financial investment instruments and learns CMB valuation methods.

Ders Kodu : MBVS 232

Ders Adı : Sigortacılık Mevzuatı ve Muhasebesi

Dersin İçeriği :
Banka ve sigorta işletmelerinin özellikler, kendilerine has hesap planlarının tanıtılması ve uygulama örnekleri ile muhasebeleştirilme esasları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Characteristics of banks and insurance companies, introduction of their own account plans and principles of accounting with application examples
Dersin Amacı :
Banka ve sigorta işletmelerinin muhasebe hesap planlarının diğer şirketlerden olan farklılıklarının ele alınması ve uygulamalarının muhasebeleştirilmesinde temel
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
It is aimed to provide a basis for the accounting of the differences and accounting practices of the accounting plans of banks and insurance companies from other
companies.
Ders Kodu : MMVU 238

Ders Adı : Muhasebe Uygulamaları II

T+U : 0+2

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Bu derste sınırları belirlenen bir araştırma süreci, sonuçlandırılması, yorumlanması ve raporlanması teorik ve uygulamalı olarak yer almaktadır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
In this course, the boundaries of the research process, the conclusion, interpretation and reporting are in theory and practice.
Dersin Amacı :
Programda öğrenim gören öğrencilerin belirli bir konuda bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak sonuca ulaşması ve onu yorumlayarak raporlamayı
sağlamasıdır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The students in the program can reach the result by using scientific research methods in a specific subject and report it by interpreting it.

Ders Kodu : MMVU 216

Ders Adı : Mali Tablolar ve Analiz

T+U : 3+1

Kredi : 4

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Temel mali tablolar, ek mali tablolar, mali analiz türleri, mali analiz teknikleri ve yorumlamalar.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Basic financial statements, supplementary financial statements, types of financial analysis, techniques of financial analysis and interpretations.
Dersin Amacı :
Şirketlerin temel ve ek mali tablolarının içeriklerini öğrenme ve düzenleyebilme; mali tabloları inceleyerek işletmenin geçmişini tespit edebilmek ile geleceğini
tahmin etmek amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
Learning and editing the contents of the company's basic and supplementary financial statements; It is aimed to determine the future of the business by
examining the financial statements and to predict the future.
Ders Kodu : MMVU 214

Ders Adı : Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Dış ticaret işlemlerinin niteliği, ihracat ve ithalat işlemleri, düzenlenen belgeler ve muhasebe kayıtları
Dersin İçeriği (İngilizce):
The nature of foreign trade transactions, export and import transactions, documents issued and accounting records
Dersin Amacı :
Dış ticaret işletmelerinin düzenlediği belgeleri öğrenme, düzenleyebilme ve gerçekleşen mali işlemlerin muhasebe kayıtlarını yapabilmek amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
It is aimed to be able to learn and organize the documents issued by foreign trade enterprises and to make accounting records of realized financial transactions.
Ders Kodu : MİŞY 246

Ders Adı : İleri Düzey Excel Uygulamaları

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Sözel Anlatım, Tartışma, Bilgisayar Destekli Veri Giriş İşlemleri, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Veri Listeleri, Özet Tablo ve Grafik Raporları, Senaryolar, Dış
Verilerle Çalışma, Başka Programlarla Birleştirme, Paylaştırma.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Presentation, Discussion, Computer assisted. Input operations, formulas and functions, graphics, data lists, pivot table and graphic reports, scenarios, working
with external data, co-operation with other applications, sharing.
Dersin Amacı :
Excel hesap tablosu uygulaması ile çok büyük verilerin düzenlenmesi ve bunlar üzerinde filtreleme özet tablo ve grafik oluşturma gibi ileri düzey işlemlerin
öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
It's aimed to teach arranging and filtering large datasets and creating pivot reports, using Excel that is a spreadsheet application.

Ders Kodu : MİŞY 226

Ders Adı : İnsan Kaynakları Yönetimi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Genel Bir Bilgilendirme, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Gelişimi, İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Felsefesi ve
İşletme İçindeki Yeri, İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Değişen Rol ve Sorumlulukları, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı,
Kapsamı, Amaçlar, İlkeleri, İşlevleri, Organizasyon Yapısı İçindeki Yeri ve Önemi, İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Boyutu, İnsan Kaynaklarının Çevresi, İş
Analizi ve İş Tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması
Dersin İçeriği (İngilizce):
General Introduction to Human Resources Management, the Historical Development of Human Resources Management, The Basic Philosophy of Human
Resources Management and its place in Business, The changing Roles and Responsibilities of the Professionals on Human Resources, strategic human resources
Management, The Definition of Human Resources Management, The Content of Human Resources Management, The Aims of Human Resource Management, The
Functions of Human Resources Management, Organizational Structure and its Importance and Place, Strategic Dimension of Human Resources Management, the
Environment of Human Resources, Business Analysis and Planning, Planning of Human Resources.
Dersin Amacı :
İşletmelerin rekabet gücünün artırılabilmesi, değişen teknoloji ve piyasa koşullarına uyum sağlayabilmesi için en önemli faktör olan İnsan Kaynaklarının Yönetimi
ile ilgili bilgi beceri kazandırmak
Dersin Amacı (İngilizce):
To provide students with the knowledge and skills about human resources, which is the most important factor to increase the competitiveness of enterprises and
to adapt to changing tecnology and changing market conditions
Ders Kodu : MMVU 246

Ders Adı : Mesleki Yabancı Dil II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

T+U : 2+1

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu ders, temel mesleki kavram ve tanımların öğrenciye başarılı bir biçimde aktarılmasına odaklı bir müfredata sahiptir.
Dersin İçeriği (İngilizce):
This course’s syllabus is focused on teaching basic vocational concepts and definitions to the students.
Dersin Amacı :
Temel mesleki kavram ve tanımların kazanımı.
Dersin Amacı (İngilizce):
Acquisition of basic vocational concepts, definitions and grammar proficiency.
Ders Kodu : MMVU 222

Ders Adı : Muhasebe Denetimi

Dersin İçeriği :
Bağımsız denetim, iç kontroldenetim süreci ve aşamaları, denetim programının yürütülmesi, denetimin tamamlanması ve raporlanması
Dersin İçeriği (İngilizce):
Independent audit, internal control process and steps, execution of audit program, audit completion and reporting
Dersin Amacı :
Bağımsız denetimin tanımı, bağımsız denetçi türleri ve bağımsız denetimin genel sürecini teorik bazda ele almak amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
It is aimed to theoretically address the definition of independent auditing, types of independent auditors and the general process of independent auditing.

Ders Kodu : MMVU 212

Ders Adı : Bilgisayarlı Muhasebe II

T+U : 3+1

Kredi : 4

Akts : 4

T+U : 2+1

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
LUCA NET KOBİ Ticari Muhasebe Programmı
Dersin İçeriği (İngilizce):
LUCA NET KOBİ Software
Dersin Amacı :
Sektörel muhasebe paket programlarını öğretmek, kullanma becerisi kazandırmak.
Dersin Amacı (İngilizce):
Give the ability to teach and to use accounting package sectoral programs.
Ders Kodu : MMVU 218

Ders Adı : Türk Vergi Sistemi

Dersin İçeriği :
Gelir Vergisi , Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Katma Değer Vergisi Kanunlarının konuları, kapsamları, işleyişleri, mükellefleri,
Vergilerinin hesaplanma yöntemleri ve hesaplanmaları, İstisna ve muafiyetleri, Beyannamelerinin düzenlenme yöntemleri ve düzenlenmesi.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Income Tax, Income Tax, Property Tax, Inheritance Tax and Transfer Tax, Income, Scope, Operation, Taxpayers, Methods and Calculation of Taxes, Exceptions
and Exemptions, Regulation Methods and Regulations of Taxpayers.
Dersin Amacı :
Türk Vergi Sisteminin yapısı ve özellikleri, gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergilerin konusu, matrahların tespiti,tarh ve tahsil şekillerini öğrenmektir.
Dersin Amacı (İngilizce):
The structure and characteristics of the Turkish Tax System, the subject of taxation on income, wealth and expenditure, the determination of the tax base, and
the forms of collection and collection.

2.SINIF GÜZ
Ders Kodu : MİŞY 229

Ders Adı : Finansal Yönetim

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Finansmanla ilgili temel kavramlar ve finansal analiz araçları (oranlar). İşletme sermayesi yönetimi. Yatırım (sermaye) bütçelemesi ve yatırım kararları. Kaynak
maliyeti. Finansmanla ilgili temel kavramlar ve finansal analiz araçları (oranlar). İşletme sermayesi yönetimi. Yatırım (sermaye) bütçelemesi ve yatırım kararları.
Kaynak maliyeti.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Basic concepts of finance and financial analysis tools (ratios). Enterprise management. Investment (capital) budgets and investment decisions. Source cost. Basic
concepts of finance and financial analysis tools (ratios). Enterprise management. Investment (capital) budgets and investment decisions. Source cost.
Dersin Amacı :
Finansmanla ilgili temel kavramları tanıyabilme. Finansal tabloların analizinde kullanılan oranları kavrayabilme. Bir işletme için varlıkların yönetimi, kaynakların
bulunması ve yatırım kararlarının verilmesinde kullanılan yöntemleri kavrayabilme.
Dersin Amacı (İngilizce):
To be able to recognize the basic concepts of finance. To be able to understand the ratios used in the analysis of financial statements. To be able to comprehend
the management of assets for an enterprise, finding sources and methods used in making investment decisions.
Ders Kodu : MMVU 217

Ders Adı : Şirketler Muhasebesi

T+U : 2+1

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Şirket kavramı, türleri ve şahıs şirketleri. Şahıs şirketlerinin özellikleri ve muhasebe kayıtları. Sermaye şirketleri, kooperatifler ve muhasebe kayıtları.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Company concept, types and personal companies. Characteristics of private companies and accounting records. Capital companies, cooperatives and accounting
records.
Dersin Amacı :
Şirket kavramı ve şirket türlerini kavrayabilme. Şirketlerin kuruluş işlemlerini, sermaye değişikliklerini, kar / zarar dağıtımını, vergilendirilmelerini, birleşmelerini,
dağılmaları (tasfiye) , tür değiştirmeleri gibi konuları kavrayarak uygulayabilme.
Dersin Amacı (İngilizce):
To be able to comprehend company concept and company types. To be able to apply the concepts such as establishment procedures, capital changes, profit /
loss distribution, taxation, merger, dissolution (liquidation) and type changes of companies.
Ders Kodu : MMVU 211

Ders Adı : Bilgisayarlı Muhasebe

T+U : 3+1

Kredi : 4

Akts : 4

T+U : 2+1

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
ETA V8 SQL Muhasebe paket programı. (Ticari Paket)
Dersin İçeriği (İngilizce):
ETA V8 SQL Accounting package program. (Commercial Package)
Dersin Amacı :
Sektörel muhasebe paket programlarını öğretmek, kullanma becerisi kazandırmak.
Dersin Amacı (İngilizce):
Give the ability to teach and to use accounting package sectoral programs.
Ders Kodu : MMVU 221

Ders Adı : Vergi Hukuku

Dersin İçeriği :
Vergi hukukunun temel ilkeleri. Vergiye ilişkin temel kavramlar ve vergilendirme işlemleri. Vergi idaresi ve görevleri. Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Basic principles of tax law. Basic concepts of taxation and taxation procedures. Tax administration and duties. Solutions to tax disputes.
Dersin Amacı :
Vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yerini, kaynaklarını, uygulanmasını kavrayabilme. Vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini, vergi borcunu
sona erdiren nedenleri açıklayabilme. Vergi hukukunda süreleri, mükellefin değerlemesini, amortismanı açıklayıp hesaplayabilme. Vergi suç ve cezalarını ve vergi
yargısını kavrayabilme.
Dersin Amacı (İngilizce):
To be able to comprehend the place, resources and application of tax law in the legal system. To be able to explain the basic concepts of taxation, the taxation
process and the causes ending the tax debt. Expenses in tax law, taxpayers' valuation, explaining depreciation and calculating. To be able to comprehend tax
crime and punishment and tax judgment.

Ders Kodu : MMVU 241

Ders Adı : İnşaat Muhasebesi

Dersin İçeriği :
İnşaat sektöründe bulunan işletmeleri tanıtmak ve inşaat taahhüt işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapmaktır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
To introduce businesses in the construction sector and to undertake construction contracting and accounting records.
Dersin Amacı :
İnşaat sektöründe bulunan işletmeleri tanıtmak ve inşaat taahhüt işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapmak.
Dersin Amacı (İngilizce):
To introduce businesses in the construction sector and make construction contracting and accounting records.

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Ders Kodu : MMVU 243

Ders Adı : Konaklama İşletmeleri ve Muhasebesi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Konaklama işletmeleri hakkında genel bilgiler, konaklama işletmelerinin organizasyon yapıları, konaklama işletmeleri ve muhasebe sistemi, konaklama işletmeleri
hesap planı, konaklama işletmelerinde gelir gider hesapları, konaklama işletmelerinde kullanılan belgeler ve defterler, oda ve yemek fiyatlarının bulunması,
muhasebe uygulamaları
Dersin İçeriği (İngilizce):
General information about accommodation enterprises, organization of accommodation enterprises, accommodation management and accounting system,
accommodation business plan, income and expenditure accounts in accommodation businesses, documents and books used in accommodation businesses, room
and food prices, accounting applications
Dersin Amacı :
Bu ders ile öğrencilerin ihtisas muhasebesi dallarından biri olan konaklama işletmeleri muhasebesi hakkında bilgi edinmesi, turizm firmalarının faaliyetlerini nasıl
kaydettikleri bilgilerini edinerek mezuniyet sonrası bu sektörlerde iş imkanlarına sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
With this course, it is aimed that the students get information about accomodation business accounting which is one of the branches of specialist accounting,
acquire knowledge about how tourism companies register their activities and have job opportunities in these sectors after graduation.
Ders Kodu : MMVU 213

Ders Adı : Dış Ticaret İşlemleri

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

T+U : 3+1

Kredi : 4

Akts : 4

Dersin İçeriği :
İthalat ve ihracat ve gümrük işlemleri.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Import and export and customs procedures.
Dersin Amacı :
Bu ders ile öğrencinin ithalat ve ihracat işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
This course aims to make the student import and export transactions.
Ders Kodu : MMVU 215

Ders Adı : Maliyet Muhasebesi

Dersin İçeriği :
Gider, maliyet ve gelir, kavramları, üretim maliyetini hesaplama, satışların maliyetini hesaplama, finansal muhasebe maliyet muhasebesi ilişkileri, maliyetleri
sınıflandırma, maliyet türleri, yerleri ve maliyet yüklenicileri, maliyetleri maliyet yerlerine dağıtabilme, sipariş ve safha (evre) maliyet yöntemleri, ürünlerin toplam
ve birim maliyetini hesaplayabilme.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Cost and income, concepts, calculation of production cost, calculation of cost of sales, financial accounting, cost accounting relations, cost classification, cost
types, place and cost contractors, cost allocation to cost places, order and phase cost methods, Calculate unit cost.
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı, üretim işletmelerinde üretilen mamullerin maliyetinin doğru ve zamanında nasıl hesaplanacağının öğretilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin; gider,
harcama, zarar, hasılat vb. kavramların maliyet muhasebesi literatüründe ne anlama geldiğini öğrenmesi, satışların maliyeti tablosunu düzenleyebilmesi, 7/A ve
7/B seçeneğinin anlamları ve arasındaki farkları somut olarak görmesi; gider yerleri, gider türleri ve maliyetlerin çıktılara nasıl dağıtılacağını uygulamalı olarak
yapabilir duruma gelmesi beklenmektedir.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to teach how to calculate the cost of the products produced in production enterprises correctly and on time. Students; Expense,
expenditure, loss, revenue, etc. To understand what concepts mean in the cost accounting literature, to be able to edit the sales cost table, to see the differences
between the meanings of 7 / A and 7 / B and the concrete; It is expected that it will be able to apply how to allocate expenditure places, expenditure types and
costs.

Ders Kodu : MİŞY 219

Ders Adı : Elektronik Ticaret

T+U : 1+1

Kredi : 2

Akts : 2

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

T+U : 1+2

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
İnternet, e-ticaret, e-pazarlama, e-iş ve uygulamaları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Internet, e-commerce, e-marketing, e-business and applications
Dersin Amacı :
Elektronik ortamda pazarlama ve iş geliştirme süreçlerini öğretmek. İlgili teknolojileri kullanabilmeyi öğretmek.
Dersin Amacı (İngilizce):
Electronic media to teach marketing and business development processes.
Ders Kodu : MMVU 249

Ders Adı : Kamu Maliyesi II

Dersin İçeriği :
Kamunun gelir ve giderleri
Dersin İçeriği (İngilizce):
Parent income and expenses
Dersin Amacı :
Kamunun harcamaları ve kamu gelirlerinin incelenmesi, bütçenin kavranması.
Dersin Amacı (İngilizce):
Examination of public expenditures and public incomes, grasp of the budget.
Ders Kodu : MMVU 237

Ders Adı : Muhasebe Uygulamaları I

Dersin İçeriği :
I, II. Dönemlerde Muhasebe ile İlgili Aldıkları Teorik Bilgileri Uygulamaya Dökmek; Uygulamada Muhasebe ile İlgili Mevcut Yöntem ve Tekniklerin Semineri ; Çeşitli
Özel veya Kamu İşletmelerindeki Muhasebe Uygulamalarının Araştırılarak Öğrenilmesi ve Karşılaştırılmasının Yapılması.
Dersin İçeriği (İngilizce):
I, II. To apply the theoretical information about accounting in the periods; Seminar of Existing Methods and Techniques Related to Accounting in Practice;
Investigation and comparison of accounting practices in various private or public institutions.
Dersin Amacı :
Muhasebe derslerinde alınan bilgilerin uygulanması
Dersin Amacı (İngilizce):
Application of information obtained in accounting courses

