DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ
DERSLER
YDB1113 Yabancı Dil 1
İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik
metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini
kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru
kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma)

TDB 1121 Türk Dili 1
Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini;
duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili
olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük
hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme
kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini
hedeflemektedir.

AİB1101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan
hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan
Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.

MUH 1133 Genel Muhasebe I
Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.

ORT1135 Mikro Ekonomi
Tüketiciler, üreticiler ve firmaların iktisadi davranışlarını güdüleyen faktörlerin anlaşılması, söz konusu
davranışlar arasındaki etkileşimlerin kavranması ve böylece iktisadi sistemin ve bu sistemin çalışma ilkelerinin
fark edilmesi.

MUH1169 Mesleki Matematik
Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.

ORT1148 Temel Hukuk

Hukuk kurallarına ilişkin genel ilkelerin benimsenmesi, kullanılan kavramların anlaşılmasının sağlanması, günlük
hayatta ve mesleki çalışmada karşılanması mümkün temel hukuki kavramların bilinmesi, hukukun farklı
alanlarında alınacak derslere temel sağlanması.

MUH1131 Genel İşletme
Bu derste, işletme ilgili temel kavramlar ve işletme işlevleri uygulamadaki örneklerle öğrenciye kavratılmaya
çalışılır.

MUH1176 Ofis Programları 1
Ofis ortamında yaygın olarak kullanılan programların detaylı eğitiminin verilmesi, özellikle word programının
detaylı kullanımı ile örnekler üzerinde uygulanması bu dersin temel amaçlarından biridir. Ayrıca bilgisayarların
donanım ve yazılımlarına yönelik (işletim sistemi) temel müdahale ve iyileştirilmelerin gerçekleştirilebilmenin
öğrenilmesi.

YDB1113 Yabancı Dil 1
Bu ders yabancı dil 1 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

TDB2122 Türk Dili 2
Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve
söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve
anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki
kurmalarına olanak sağlar.

AİB2102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal,
eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk
dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

MUH2134 Genel Muhasebe 2
Bu derste öğrenciye, tek düzen muhasebe sistemi doğrultusunda dönem sonunda yapılması gereken envanter
işlemlerinin nasıl yapılması gerektiği, yapılan işlemler ve bunlarla ilgili kayıtların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

ORT104 Makro Ekonomi
Öğrencilerin makro ekonomik konuları anlayabilme becerisini geliştirmek.

MUH2188 Ticari Matematik

1. Yüzde ve binde hesaplamaları yapabilecektir. 2. Oran ve orantı hesaplaması yapabilecektir. 3. Karışım,
bileşim ve alaşım hesaplamaları yapabilecektir.

MUH2177 Ofis Programları 2
Bilgi Teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması, Bilgisayar okur-yazarlığının artırılması, İşletim Sistemi, Kelime
İşlem, Elektronik Hesaplama Tablosu, Sunu hazırlama ve Internet kullanımı konularında deneyim sahibi
olunması.

MUH2186 Ticaret Hukuku
Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.

MUH2152 İşletme Yönetimi 1
İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmaktır.

ORT3110 Finansal Yönetim
Bu ders ile öğrencinin mali tablolar üzerinde analiz ve yorum yapması amaçlanmaktadır

MUH3196 Vergi Hukuku
Vergi Hukukunun temel kavramlarını anlamak.

MUH3184 Şirketler Muhasebesi
Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.

MUH3165 Maliyet Muhasebesi
Öğrencilerin ön lisans düzeyinde maliyet muhasebesi konuları anlayabilme ve kaydedebilme becerisini
geliştirmek.

MUH3178 Paket Programlar 1
Muhasebede paket program kullanımının öğretilerek uygulatılması.

ORT3101 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

MUH3170 Mesleki Yabancı Dil 1
Bu derste öğrenciler akademik okuma parçalarını okuyup yorumlayabilecek ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru
kullanabileceklerdir. Kendi alanları ile ilgili gerekli terminoloji kendilerine kazandırılacaktır. Bu dersin sonunda
öğrenci; ilgili alandaki sözcükleri kullanmayı, teknik terminolojiyi, alanlarıyla ilgili literatürü takip edebilecek
seviyede İngilizceyi, akademik ve mevcut okuma parçaları yardımıyla kelime hazinelerini genişletmeyi, eleştirel
okuma becerilerini geliştirmeyi, yazma becerilerini geliştirmeyi, fikirlerini grup ve sınıf içi tartışmalarda ifade
etmeyi öğrenecek ve bu becerileri geliştireceklerdir.

MUH3140 İletişim
Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim
kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.

MUH2153 İşletme Yönetimi 2
İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak.

MUH3157 Kalite Yönetim Sistemleri
Bu derste; kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

MUH3122 Dış Ticaret İşlemleri
Bu ders ile öğrencinin ithalat ve ihracat işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

MUH3119 Çevre Koruma
Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.

MUH3136 Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yöneticiliğ
Bu dersin temel amacı girişimcilik ve küçük işletme yöneticiliği konularında öğrencilere temel bilgiler vermektir.

MUH3137 Halkla İlişkiler
Bu dersin temel amacı öğrencilere halkla ilişkiler ile ilgili temel kavramları öğretmektir

MUH3108 Bilgi Ve İletişim Teknolojisi
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması
amaçlanmaktadır.

MUH3126 E-Ticaret

Bu ders ile öğrencinin internet ortamında alış ve satış işlemleri yapabilmesi amaçlanmaktadır.

MUH3145 İstatistik
Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.

ORT4122 İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Bu dersle öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumluluklarını kavraması
amaçlanmaktadır.

MUH4179 Paket Programlar2
Muhasebede paket program kullanımının öğretilerek uygulatılması.

MUH4164 Mali Tablolar Ve Analizi
Finansal tabloların analiz edilmesi ve yorumlanması.

MUH4191 Türk Vergi Sistemi
Vergi Hukukunun temel kavramlarını anlamak ve vergi kanunlarını kullanmayı öğrenme.

MUH4121 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Dış ticaret işletmelerine yönelik muhasebe işlemlerini açıklamak.

MUH4174 Muhasebe Denetimi
Denetimin tanımı, denetim ve denetçi türleri, denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi ve hesaplar
bazında denetim çalışmalarının yapılmasıdır. Konuların tamamı detaylı bir şekilde incelenecek ve anlatılacaktır.

MUH4128 Finansal Yatırım Araçları
Bu ders ile öğrencinin finansal yatırım araçlarını tanıması, SPK değerleme yöntemlerini öğrenmesi
amaçlanmaktadır.

MUH4171 Mesleki Yabancı Dil 2
Bu derste öğrenciler akademik okuma parçalarını okuyup yorumlayabilecek ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru
kullanabileceklerdir. Kendi alanları ile ilgili gerekli terminoloji kendilerine kazandırılacaktır. Bu dersin sonunda

öğrenci; ilgili alandaki sözcükleri kullanmayı, teknik terminolojiyi, alanlarıyla ilgili literatürü takip edebilecek
seviyede İngilizceyi, akademik ve mevcut okuma parçaları yardımıyla kelime hazinelerini genişletmeyi, eleştirel
okuma becerilerini geliştirmeyi, yazma becerilerini geliştirmeyi, fikirlerini grup ve sınıf içi tartışmalarda ifade
etmeyi öğrenecek ve bu becerileri geliştireceklerdir.

MUH 4142 İlkyardım
İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk
yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak.

MUH4156 Kalite Güvence Ve Standartları
Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.

MUH4168 Meslek Etiği
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

MUH4104 Banka Muhasebesi
Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.

MUH4182 Proje
Okulu bitirme aşamasına gelmiş bir öğrencinin, mesleği ile ilgili bir konuda derinlemesine araştırma yapması,
çalışma konusuyla ilgili kendisini geliştirmesi, yaptığı çalışmayı önceden belirlenmiş şartlara uygun olarak
raporlayabilmesi ve bunları etkin sunabilmesidir.

MUH4143 İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu dersin temel amacı insan kaynakları yönetimi konularında öğrencilere temel bilgiler vermektir.

MUH4144 İnşaat Muhasebesi
Bu ders ile öğrencinin inşaat işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır .

MUH4159 Kamu Maliyesi
Bu ders ile öğrencinin kamu ekonomik faaliyetlerini ayırması ve bütçe hazırlayabilecek duruma gelmesi
amaçlanmaktadır.

