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Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
Kariyer ve Yaşam
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English II*
Finansal Muhasebe
Hukukun Temelleri
Uygulamalı İstatistik
Türk Dili II
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Muhasebe Mevzuatı ve Etik
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
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MUHASEBE VE DENETİM LİSANS PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
ENG111 English I (2-2-0-3-4)
Derse giriş; zamanlar; isim-fiil, mastar ve sıfat-fiil yapıları; sıfatlar ve zarflar; ilgi ve diğer cümlecikler;
yardımcı fiiller ve kavramları; pasif yapılar; dolaylı anlatım; koşullu yapılar; koşullu yapıların
varyasyonları; paragraf geliştirme; taslak yazımı; betimsel paragraf yazımı; eşanlamlıları kullanma;
kıyaslama ve karşılaştırma yapmak için geçişler; öbek eylemler.
ENG112 English II (2-2-0-3-4)
Okuma geliştirme için ileri seviye alıştırmalar; dinleme; yazma ve sözlü sunum becerileri; tanımları
eşleştirme; yeni terimleri tanımlama; kelime dağarcığını genişletmek için isimlerin birlikte
kullanımlarını öğrenme; cümle düşüklükleri; karşıt-sav ile düşünce makalesi yazma; yeni kelimelerin
anlamını tahmin etmek için önekleri kullanma; neden ve sonuç makalesi yazma; “çünkü/-den dolayı/dığı zaman” ile kompleks cümleler; problem çözüm makalesi ve tez cümleleri yazma; edilgen çatı.
TRD101 Türk Dili I (2-0-0-2-2)
Yazım kuralları; ses bilgisi; anlambilim; cümle yapısı; dil; Türkçe hakkında genel bilgiler; Türk dilinin
tarihi; Türk alfabesi; Türk alfabesindeki sesli harfler; Türkçe telaffuz; ünlü uyumu; Türkçe’de çoğul
son ekler; Türkçe’de şahıs zamirleri; Türkçe’de soru son ekleri; Türkçe’de soru cümleleri; Türkçe’de
sıra sayılar; Türkçe’de sıfatlar ve zıtları; Türkçe’deki temel filler; Türkçe’de şimdiki zaman; Türkçe’de
şimdiki zaman son eki; Türkçe’de duygular; Türkçe’de tepkiler.
TRD102 Türk Dili II (2-0-0-2-2)
Dil aileleri; şive ve lehçeler; sözlü ve yazılı ifadeler; Türkçe hakkında genel bilgiler; Türk dilinin tarihi;
Türkçe’de iyelik zamirleri; Türkçe sesli uyumu; Türkçe’de iyelik takıları; Türkçe’de ünsüz
seslendirilmesi; Türkçe’de şimdiki zaman; Türkçe’de emir kipi; Türkçe’de zaman zarfları; bağlaçları
karşılaştırma.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-0-2-2)
Devrimin amacı ve bağlantılı konular; Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılması; Birinci Dünya
Savaşı; Mondros ve Sevr anlaşmaları; Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi; Osmanlı
Meclisi ve Misak-ı Milli Sınırları’nın ilanı; TBMM’nin kuruluşu.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-0-2-2)
Kurtuluş Savaşı; doğu ve batı cepheleri; Mudanya Anlaşması ve saltanatın sona ermesi; Lozan Barış
Konferansı ve cumhuriyetin kuruluşu; yeni cumhuriyet; muhalefet; eğitim ve kültürde yenilikler; Musul
sorunu; çok partili sistem denemeleri; Serbest Cumhuriyet Fırkası.
EKO101 Mikro Ekonomi (3-0-0-3-7)
Tüketicilerin, firmaların ve çalışanların ekonomik aktörler olarak roller; ekonomik etkileşim;
ekonomik seçim ve kısıtlar; tüketici teorisi ve talep; firma teorisi: üretim, maliyet ve arz; genel denge;
pazar yapısı; pazar başarısızlıkları; eksik bilgi; refah; Dünyadan ve Türkiye’den örnekler.

KYP001 Kariyer ve Yaşam Programı (0-3-0-1-3)
Mesleki ve kişisel gelişim: seminerler; sosyal, sportif ve kültürel aktiviteler; üniversite yaşantısının
dinamikleri; mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için yapılması gerekenler; amaçları belirleme;
geliştirilmesi gereken beceriler; kişisel vizyon yaratma; bir amacı gerçekleştirmek için harekete geçme;
üniversite öğrencisi olarak kişisel imaj; iletişim; stress yönetimi.
MUHD102 Finansal Muhasebe (2-2-0-3-7)
Muhasebenin tanımı; fonksiyonları ve işletme organizasyonu içindeki yeri ve önemi; muhasebe temel
denklemi; mali tablolar; muhasebede kullanılan belgeler; muhasebede kullanılan defterler; muhasebede
hesap kavramı; hesapların gruplandırılması ve işleyiş kuralları; hesap planı ve tek düzen hesap planı
uygulaması; ülkemizde muhasebe uygulaması: dönen varlık, duran varlık, yabancı kaynaklar, öz
kaynaklar ve gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemler ve muhasebe kayıtları; muhasebe uygulamaları.
MUHD201 Muhasebe Mevzuatı ve Etik (3-0-0-3-5)
Etik kavramı; etik ikilem ve fayda-etik çatışması; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu; SMMM ve YMM Sınav ve Staj yönetmeliği; SMMM ve YMM'lerin çalışma
prensipleri ve disiplin yönetmeliği; SMMM ve YMM Odalarına ve TÜRMOB'a ilişkin düzenlemeler.
MUHD202 Yönetim Muhasebesi (3-0-0-3-6)
Yönetim muhasebesiyle ilgili temel bilgiler; maliyet davranışı; kar planlaması; yönetsel kararlar ve kar
planlaması; tam ve değişken maliyet yöntemlerinin karşılaştırmalı uygulamaları; sorumluluk
muhasebesi; maliyet merkezi başarı değerlemesi; maliyetler ve yönetsel kararlar; alternatifler arasında
karar verme uygulamaları.
MUHD203 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri (3-0-0-3-5)
Envanter işlemleri ve kavramlar; değerleme ölçütleri; dönen varlıklara ilişkin dsmi; duran varlıklara
ilişkin dsmi; kısa vadeli yabancı kaynaklara ilişkin dsmi; uzun vadeli yabancı kaynaklara ilişkin dsmi; öz
kaynaklara ilişkin dsmi; gelir hesaplarına ilişkin dsmi; gider hesaplarına ilişkin dsmi; gelir tablosunun
düzenlenmesi; bilançonun düzenlenmesi; mamul üreten işletmelerde dönem sonu muhasebe işlemleri
akışı; hizmet üreten işletmelerde dönem sonu muhasebe işlemleri akışı; ticaret işletmelerinde dönem
sonu muhasebe işlemleri akışı.
MUHD301 TFRS I (3-0-0-3-5)
Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartlarının gelişimi; kavramsal çerçeve;
TMS 2 Stoklar; TMS 18 Hasılat; TMS 16 Maddi Duran Varlıklar; TMS 40 Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller; TFRS 5 Satış amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler; TMS 38
Maddi Olmayan Duran Varlıklar; TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Karşılığı; TMS 37 Karşılıklar,
Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar; TMS 23 Borçlanma Maliyetleri.
MUHD302 TFRS II (3-0-0-3-5)
Türkiye Muhasebe Standartları ve Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi; kavramsal çerçeve; TMS 1
Finansal Tabloların Sunuluşu; TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması; TFRS
7 Finansal Araçlar: Açıklamalar; TFRS 9 Finansal Araçlar; TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe
Tahminleri Ve Hatalar; TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü; TMS 17 Kiralama İşlemleri; TMS 11
İnşaat Sözleşmeleri; TMS 41 Tarımsal Faaliyetler; TMS 12 Gelir Vergileri; TFRS 11 Müşterek
Anlaşmalar; TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar; TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar; TFRS 3 İşletme
Birleşmeleri.
MUHD303 Denetim (3-0-0-3-6)
Denetimin tanımı ve türleri; uluslararası ve genel kabul görmüş denetim standartları; denetim
sürecinde risk, iç kontrol ve önemi; denetim sürecinde önemlilik; denetim planlaması; denetimde

örnekleme, denetim kanıtları ve teknikleri; denetimde çalışma kâğıtları; denetimin tamamlanması;
denetim raporları; denetim ve etik.
MUHD304 İç Denetim (3-0-0-3-6)
İç denetim faaliyetleri; iç denetçilik mesleği; iç denetimin bağımsız dış denetim sürecindeki rolü; iç
kontrol sistemi; risk yönetimi; iç denetim programları ve saha çalışmaları; denetim raporları;
yolsuzluklar; etik değer ve standartlar (COSO iç kontrol çerçevesi).
MUHD305 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları (3-0-0-3-6)
Programda şirket kullanıcı tanımlama; modüler muhasebe mantığı; program hakkında genel
bilgilendirme; sistem bölümü ve ticari bölümlerin anlatımı; modüllerde kartların açılması; yeni yıl açılış
işlemlerinin yapılması; modüllerde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi; yetkilendirme işlemlerinin
anlatımı; raporlama işlemlerinin anlatımı; mali tabloların düzenlenmesi ve kapanış işlemleri; yeni yıl
devir işlemleri; tüm işlemleri içeren monografi uygulamaları ve yedekleme işlemleri.
MUHD306 Maliyet Muhasebesi (3-0-0-3-6)
Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar; maliyetlerin sınıflandırılması; maliyet muhasebesi kayıt
sistemi; maliyetin unsurları; hammadde maliyetleri, işçilik maliyetleri ve genel üretim giderleri; maliyet
sistemleri: sipariş maliyeti yöntemi, safha maliyeti yöntemi ve standart maliyet yöntemi; stok
değerleme yöntemleri; maliyet-miktar ilişkileri; maliyet hesaplamalarında fire sorunu; maliyet
muhasebesi uygulamaları.
MUHD308 Türk Vergi Sistemi (3-0-0-3-6)
Türk vergi sistemine ilişkin temel bilgiler; gelir vergisi kanunu; vergiyi doğuran olay; gelirin unsurları;
muafiyet ve istisnalar; ticari-zirai-mesleki ve ücret kazançları ile gayrimenkul, menkul ve sair kazançiratların vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler; kurumlar vergisi kanunu; verginin mükellefleri;
muafiyet ve istisnalar; safi kurum kazancının hesaplanması; katma değer vergisi; özel tüketim vergisi;
harcama üzerinden alınan diğer vergiler; servet üzerinden alınan vergiler; damga vergisi ve harçlar.
MUHD327 Maliyet Yönetimi (3-0-0-3-6)
Maliyet ve unsurları; maliyet yükleme yöntemleri; tam maliyet, normal maliyet ve değişken maliyet
yöntemleri; standart maliyetler ve sapma analizi; yönetim kararlarında geçerli maliyet analizleri;
maliyet-hacim-kar analizleri; işletme bütçeleri, stok planlaması ve kontrolü.
MUHD401 Uluslararası Denetim Standartları (3-0-0-3-6)
Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı; ISQC1 Kalite Standardı I; genel ilkeler ve
sorumluluklar (UDS300-399); risk değerleme ve belirlenen riskler ile ilgili uluslararası denetim
standartları (UDS300-499); denetim kanıtları ile ilgili uluslararası denetim standartları (UDS 500-599);
başkalarının çalışmalarından faydalanma ile ilgili uluslararası denetim standartları (UDS 600-699);
denetim sonuçları ve raporlama ile ilgili uluslararası denetim standartları (UDS 700-799); uzmanlık
gerektiren alanlarla ilgili uluslararası denetim standartları (UDS 800-899).
MUHD403 Denetim Uygulamaları (3-0-0-3-5)
Muhasebe denetiminde vaka çalışmaları: Varlıklarda ve kaynaklarda denetim uygulamaları; gelir tablosu
ve kapsamlı gelir tablosu denetim uygulamaları; nakit akış tablosu ve özkaynaklar değişim tablosu
denetim uygulamaları; SPK kapsamında denetim uygulamaları; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
kapsamında yeni denetim uygulama esasları ve vaka analizleri.
MUHD405 Bütçeleme (3-0-0-3-6)
Bütçe kavramı ve temel özellikleri; bütçenin temel ilkeleri ve temel ilkelerden sapmalar; bütçeleme
sistemleri; bütçeleme süreci ve bütçenin hazırlanması; bütçe sapma analizi; üretim işletmelerinde
bütçe uygulamaları; hizmet işletmelerinde bütçe uygulamaları; ticaret işletmelerinde bütçe
uygulamaları.

MUHD422 Muhasebe Kuramı (3-0-0-3-6)
Muhasebenin fonksiyonları; hesap yapma ve hesaplaşmaya dair ilk örnekler; doğu ve batıdaki
muhasebe gelişmeleri; tarihi muhasebe kayıt yöntemleri (merdiven kayıt yöntemi, tek taraflı ve çift
taraflı kayıt yöntemi) ve siyakat yazısı; tarihi muhasebe defterleri; doğu ve batıdaki Muhasebe okullarıeğitimleri; mali tablolar tarihi; özsermaye teorileri; kar kavramı ve yaklaşımları; muhasebe kurumları;
muhasebe ilkeleri.
MUHD 423 Bütünleşik Muhasebe Bilgisayar Uygulamaları I (3-0-0-3-6)
Logo Tiger yazılımda stok değerleme yöntemleri ve uygulamaları; duran varlık yönetimi uygulamaları
(sabit kıymet alışı, itfa payı hesaplaması ve satışı), vergi tevkifatlı (stopajlı) işlemler, ücret kesintileri ve
ücret hesaplama; personel modülü uygulamaları ve muhasebeleştirme; BA-BS beyannameleri ve
uygulamaları; KDV beyannamesi hazırlama ve KDV tahakkuku; muhtasar beyanname oluşturma ve
muhasebeleştirme; dönem sonu işlemleri; mali tablolar oluşturma ve yorumlama.
MUHD 424 Bütünleşik Muhasebe Bilgisayar Uygulamaları II (3-0-0-3-6)
Luca ve Koza yazılımları hakkında genel bilgiler; firma, dönem, müşteri, kullanıcı ve yetki tanımlaması;
Koza yazılım modülleri (Stok, Fatura, Finans, Satın Alma, Satış ve Muhasebe entegrasyonu); Luca
işlemleri (normal ve hızlı fiş giriş örnekleri; sihirbaz ile fiş girişi; demirbaş alımı, muhasebeleştirilmesi
ve amortisman hesaplaması; personel modülü, gider kayıtları, beyannameler, kapanış işlemleri
MUHD 425 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi (3-0-0-3-6)
Dış ticarette temel kavramlar; dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri; dış ticaret işlemlerinde kullanılan
belgeler; dış ticaret işlemlerinde kullanılan hesaplar; kambiyo işlemleri ve muhasebeleştirilmesi; ihracat
işlemleri ve muhasebeleştirilmesi; ithalat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi; dış ticaret işlemleriyle ilgili
muhasebe uygulamaları.
MUHD427 SMMM Staj Uygulamaları I (3-0-0-3-6)
SMMM staja başlama süreci, KGK, KPSS ve diğer sınavlara yönelik bilgiler; sınav konularına ilişkin
uygulamalar; finansal muhasebe, muhasebe standartları, maliyet ve yönetim muhasebesi ve vergi
alanlarında örnek olay ve problemler.
MUHD428 SMMM Staj Uygulamaları II (3-0-0-3-6)
SMMM staja başlama süreci, denetim, maliye, ekonomi, borçlar hukuku, medeni hukuk, ticaret ve
anayasa hukuku alanlarında örnek olay ve problemler.
MUHD 432 E-Muhasebe (3-0-0-3-6)
Muhasebe bilgi sistemi; muhasebe sisteminde veri ve bilgi; muhasebe bilgi sistemleri ve dijital
uygulamalar; E- Belge mevzuatı; E-Defter mevzuatı; E-Defter uygulaması; E- Fatura sistemi; E- Fatura
uygulamaları; E-Bildirge mevzuatı; E-Bildirge uygulamaları; beyanname türleri, beyanname oluşturma;
E- Beyanname uygulamaları; muhasebe bilgi sistemlerinde güvenlik.
MUHD435 Şirketler Muhasebesi (3-0-0-3-6)
Şirketlerle ilgili temel bilgiler; şirket türleri: şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri; adi şirketler: kuruluş,
sermaye artış ve azalışları, kar dağıtımı, tasfiye ve kapanış işlemleri; kollektif şirketler: kuruluş,
sermaye artış ve azalışları, kar dağıtımı, tasfiye ve kapanış işlemleri; adi komandit şirket: kuruluş,
sermaye artış ve azalışları, kar dağıtımı, tasfiye ve kapanış işlemleri; anonim şirket: kuruluş, sermaye
artış ve azalışları, kar dağıtımı, tasfiye ve kapanış işlemleri; limited şirket: kuruluş, sermaye artış ve
azalışları, kar dağıtımı, tasfiye ve kapanış işlemleri; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket:
kuruluş, sermaye artış ve azalışları, kar dağıtımı, tasfiye ve kapanış işlemleri; şirketlerde birleşme ve
bölünme.

MUHD436 Bağımsız Adli Muhasebe Uygulamaları (3-0-0-3-6)
Adli muhasebe kavramı ve mesleği; adli muhasebe mesleğinin uygulamaları; adli müşavirlikte işlenen
suçlar ve alınması gereken önlemler; ceza kavramı; sermaye piyasası kanunu kapsamdaki suçlar; vergi
ile ilgili suçlar; adli müşavirlik uygulama örnekleri; Türkiye’de adli müşavirlik.
MUHD438 Vergi Denetimi (3-0-0-3-6)
Vergi denetimine ilişkin temel kavramlar; vergi müfettişlerinin yetki ve sorumlulukları; vergi
denetiminde mükelleflerin hakları ve ödevleri; vergi denetim süresi, vergi denetim yöntemleri;
yoklama; vergi incelemesi; arama ve bilgi toplama; vergi tekniği; vergi suçu raporlarının yazılması
sonuçları ve mahkeme süreci; vergi denetimlerinin önemi ve sonuçları.
BNKS202 Sigorta Muhasebesi (3-0-0-3-6)
Sigortacılığın temel kavramları; sigorta türleri; sigorta işlemlerinde muhasebenin fonksiyonları; sigorta
muhasebesinin özellikleri; sigorta muhasebesinde kullanılan belgeler; sigorta işletmelerinde tutulan
defterler; sigorta işletmelerinde kayıt düzeni; sigorta işletmelerinde çeşitli vergilerle ilgili işlemler;
sigorta işletmelerinde hesap planı; sigorta işletmelerine özgü hesaplar: teknik karşılıklar hesabı, gelir
ve gider hesapları; dönem sonu muhasebe işlemleri; mali tabloların düzenlenmesi.
BNKS301 Banka Muhasebesi ve Raporlama (3-0-0-3-6)
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 İşlemler ve muhasebesi; repo ve ters repo işlemleri ve
muhasebesi; kredi verme işlemleri ve muhasebeleştirilmesi; hizmet işlemleri ve muhasebeleştirilmesi;
kambiyo işlemleri ve muhasebeleştirilmesi.
FNS301 İşletme Finansı (3-0-0-3-6)
Finansal tablolar; nakit akış tablosu; finansal tablo analizi; trend analizi; yatay ve dikey analiz; finansal
oran analizi; uzun dönem finansal planlama; satışların yüzdesi yaklaşımı; iç finansman ve sürdürülebilir
büyüme; paranın zaman değeri; nakit akışlarının bugünkü ve gelecekteki değeri; anuite; sürekli kupon
ödemeli tahviller; kredi fiyatlaması ve amortismanı
FNS302 Finansal Yönetim (3-0-0-3-6)
Firma teorisi; şirketlerin rolü; sermaye yapısı; borç sermayesi- öz kaynak ilişkisi; tahvil değerleme;
Gordon büyüme modeli ve hisse değerleme; yatırım bütçelemesi; net bugünkü değer; iç veimlilik
oranı; düzeltilmiş iç verim oranı; geri ödeme kuralı; iskontolu geri ödeme kuralı; ortalama muhasebe
getirisi; risk ve getiri; risk primi; sistematik risk; sistematik olmayan risk; çeşitlendirme; menkul piyasa
eğrisi; borç sermayesinin maliyeti; öz sermaye maliyeti; sermayenin ortalama ağırlıklandırılmış
maliyeti; finansal kaldıraç; temettü politikası.
FNS303 Finansal Piyasalar ve Kurumlar (3-0-0-3-6)
Finansal sistemin yapısı; finansal kurumlar ve özellikleri; finansal sisteme yönelik stilize gerçekler;
finansal piyasalarda asimetrik bilgi; ters seçim ve ahlaki tehlike; asimetrik bilginin finansal kurumlara
etkisi; finansal krizlerin dinamikleri; faiz hesaplamaları; para piyasaları; tahvil piyasası; hisse senetleri
piyasası ve piyasa etkinliği; mortgage piyasası; döviz piyasası; uluslararası finansal kurumlar; finansal
düzenlemeler.
FNS304 Yatırım ve Portföy Yönetimi (3-0-0-3-6)
Yatırım alanları; finansal enstrümanlar; menkul kıymet işlemleri; halka arzlar; piyasa emirleri; sınırda
alım; açığa satışlar; risk ve getiri; risk primi; riskten kaçınma; sermaye tahsisat doğrusu; sermaye
piyasası eğrisi; optimal riskli portföyler; minimum riskli portföy; Markowitz portföy seçimi; sermaye

varlıklarını fiyatlandırma modeli; arbitraj fiyatlama teorisi; faktör modelleri; piyasa etkinliği; simülasyon
uygulaması.
FNS305 Uluslararası Finans (3-0-0-3-6)
Küreselleşme; uluslararası parasal sistemler; Avrupa para sistemi; sabit ve dalgalı döviz kurları;
ödemeler dengesi muhasebesi; döviz piyasası; spot ve forward piyasalar; uluslararası parite ve döviz
kurlarına yönelik tahminler; satın alma gücü paritesi; Fischer etkisi; uluslararası tahvil ve menkul
kıymet piyasaları.
ISLT101 İşletmeye Giriş (3-0-0-3-7)
İşletmenin tanımı; işletme fonksiyonları; iş birimi oluşturma; küresel pazarlarda işletme; işletmede
genel yönetim; işletmede insan kaynakları yönetimi; işletmede muhasebe ve finansal uygulamalar;
işletmede operasyonlar yönetimi; işletmede pazarlama yönetimi; işletme ve ekonomi; işletmede sosyal
sorumluluk, etik ve hukuk; işletmede güncel konular
ISLT102 Yönetim ve Organizasyon (3-0-0-3-6)
Yönetim ve organizasyonda temel kavramlar, modeler ve teoriler; yönetimsel düşüncenin evrimi;
yönetimin planlama, organize etme, yönetme ve kontrol etme fonksiyonları; organizasyon yapısı ve
tasarımı; organizasyonda iç sistemler; organizasyon ve çevresi; organizasyon uyumu; organizasyon
kültürü; organizasyon performansı; sosyal sorumluluk ve etik; yönetimsel karar verme; liderlik
teorileri ve uygulamaları.
ISLT181 İşletme Matematiği (2-2-0-3-8)
Birinci ve ikinci derece denklemler ve eşitsizlikler; koordinatların grafikleri; fonksiyon kavramı;
fonksiyonların uygulamaları; üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları; limit ve süreklilik;
diferansiyel; logaritmik ve üstel fonksiyonların türevleri; kısmi türevler; Lagrange çarpanı; integral;
belirli integral.
ISLT182 Uygulamalı İstatistik (2-0-2-3-8)
Merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, medyan, mod, değişken aralığı); dağılım ölçüleri (varyans, standart
sapma); histogram, diyagram ve çizelgeler, örneklem ve anakütlenin ayırtedilmesi; olasılık;
permütasyon; kombinasyon; olasılık kuralları; iki değişkenli olasılık; ortak olasılık; koşullu olasılık;
Bayes kuramı; kesikli ve sürekli rassal değişkenler ve olasılık dağılımları (binom, poisson, normal ve
üstel dağılım); beklenen değer; örnekleme ve örnekleme dağılımları (örneklem ortalaması ve
örneklem oranının örnekleme dağılımı); nokta tahmini; güven aralığı; hipotez testi (z, t, F ve Ki-kare
dağılımı), doğrusal korelasyon; anakütle ve örneklem korelasyon katsayısı.
ISLT187 Hukukun Temelleri (3-0-0-3-6)
Toplumsal düzen kuralları, hukuk kuralları ve kurallar arasındaki farklılıklar, hukukun temel teorileri,
hukukta yaptırım çeşitleri, çeşitli hukuk sistemleri ve hukukun kaynakları, Türk yargı sistemi ve bu
sisteme göre oluşturulan yargı kolları, yazılı hukuk kaynakları, yasaların yer, zaman ve anlam
bakımından uygulanması, hukuksal ilişkiler, hukuksal işlemler ve bunlarla ilgili sakatlıklar, hak kavramı,
ulusal yargı sistemi.
ISLT220 Girişimcilik (2-2-0-3-7)
Girişimciliğin temel kavramları; franchising; satınalmalar; küçük ve orta ölçekli işletmeler; yeni
girişimler; girişimcilik süreci, yeni iş kararlarını uygulama; ticarileşme; iş planı kanvası; ; mevcut
organizasyonlarda yenilik ve kurumsal değişim; girişimcilik; yeni pazarlar yaratma ve genişletme;
operasyonel güçlükler ve fırsatlar; aile işlerinin geliştirilmesi ve yönetimi; girişimcilik başarı ve
başarısızlık örnekleri; girişimcilik türleri; sosyal girişimcilik.
ISLT238 Borçlar Hukuku (3-0-0-3-6)

Hukuki işlemler, çeşitleri ve ehliyeti, sözleşmenin meydana gelmesi, icap ve kabul, Genel İşlem
Şartları, Sözleşmenin şekil şartları, İrade bozuklukları, hukukî işlemlerin hükümsüzlüğü, dolaylıdoğrudan temsil, temsil yetkisi, yetkisiz temsil, haksız fiilin unsurları, kusursuz sorumluluk halleri, borç
kavramı, borçların ifası, borcun ifa edilememesi, sebepsiz zenginleşme davasının niteliği, konusu ve
kapsamı, borçların sona erme şekilleri, borç ilişkilerindeki taraf değişikliği.
ISLT290 İleri Excel Uygulamaları (3-0-0-3-6)
Temel excel kullanımı; çalışma sayfası ve kitaplar ile çalışmak; veri listeleriyle çalışma; koşullu ve
koşulsuz biçimlendirme; grafikler ile çalışmak; mantıksal ve matematiksel fonksiyonlar; istatistiki
fonksiyonlar; finansal fonksiyonlar; alt toplamlar, tablo oluşma ve özet tablo analizi; pivot tablo; makro
yazma; analiz.
ISLT292 Ticaret Hukukunun Temelleri (3-0-0-3-6)
Hukuk kavramı; hukukun zorlayıcı niteliği; tazminat ve yaptırım kavramları; hukukun benzer
kavramlarla karşılaştırılması; hukukun önemi ve işlevi; ticaret hukukunun tanımı ve özellikleri; Ticaret
Kanunu’nun yapısı; ticari işletme kavramı, yapısı; merkez – şube ayrımı; ticari iş kavramı ve karinesi;
ticari hükümler; ticari yargı; tacir sıfatı verilen kişiler; tacir olmanın hüküm ve sonuçları; bağlı tacir
yardımcıları; bağımsız tacir yardımcıları; ticaret sicili; tescil ve tescilin etkisi; ticaret unvanı; işletme adı;
cari hesap; ticari defterler; kişi kavramı; kişilerin türleri; gerçek kişiler; tüzel kişiler; kişiliğin
kazanılması; gerçek kişilerin ehliyetleri; tüzel kişilerin ehliyetleri; haklardan yararlanma ehliyeti; hakları
kullanma ehliyeti; kişiliğin sona ermesi; marka; haksız rekabet; kıymetli evrak kavramı; nama, emre ve
hamiline düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri; poliçe – bono – çek – emtia senetleri.
ISLT389 Vergi Hukukunun Temelleri (3-0-0-3-6)
Hukuk kavramı; maliye hukuku kavramı; vergi hukukunun anlamı; vergi hukukunun hukuk sistemi
içindeki yeri ve özerkliği; vergi hukukunun kamu hukuku dalları ve özel hukuk dalları ile ilişkisi ve
vergi hukukunun dalları; hukuk kaynakları kavramı; vergi hukukunun yasama-yürütme-yargı organından
doğan kaynakları; bilimsel öğreti, örf ve adet; vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından
uygulanması; vergi hukukunun temel kavramları ve kurumları; vergi muafiyeti, istisnaları ve indirimleri;
matrah; vergi tarifesi, tarhı, tebliği ve tahakkuku; verginin ödenmesi ve tahsili; Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun; zamanaşımı; terkin; terkin türleri; vergi affı konuları ile vergi hukukunda
süre kavramı ve türleri; sürelerin uzaması, hesaplanması; vergi idaresi ve vergi denetimi; vergi suç ve
cezaları; vergi uyuşmazlıkları
ISLT470 Kurumsal Yönetim (3-0-0-3-6)
Kurumsal yönetişimin tanımı; kurumsal iletişime yönelik çeşitli modeler ve mekanizmalar; vekil teorisi
ve maliyeti; yönetici teşvik mekanizmaları; pay sahibi sorumlulukları ve hakları; yönetim kurulu ve
yönetime yönelik güncel konular; denetim komitesi; şirket skandalları; şeffaflık; yönetim ve etik
arasındaki ilişkinin yönetiminde profesyonellik ve dürüstlük; kurumsal yönetim ve sorumluluk
hakkında mevzuat.
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