
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ 

MUHASEVE VE VERGİ UYGULAMALARI  PROGRAMI (ÇAP)DERS İÇERİKLERİ 

 I. YARIYIL 

  

  

 GENEL MUHASEBE 

Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, temel kavramların açıklanması, muhasebede  
kullanılan defterler ve belgelerin tanıtılması, muhasebe sürecinin işleyişi, hesap planı, 
aktif ve pasif hesapların işleyişi, gelir  tablosu ile maliyet hesaplarının incelenmesi 

 GENEL İŞLETME 

İşletmecilik temel kavramları, tarihsel gelişimi. İşletme kuruluş çalışmaları ve çeşitleri. 
İşletmelerde performans göstergeleri, büyüme modelleri ve kapasite türleri. İşletme 
fonksiyonlarına genel bakış, yönetim olgusu ve yönetim fonksiyonları.   

 

İKTİSADA GİRİŞ  

İktisat biliminin konusu, kapsamı, tanımı, yöntemi, temel kavramları. Üretici (maliyet) 
ve tüketici (fayda) teorisi, fiyat teorisi. Talep ve arzın genel esasları, genel denge, piyasa 
dengesi. Eksik rekabet piyasaları, oligopol piyasaları ile tekelci rekabet piyasaları.  Üretim 
faktörlerinin gelirden aldığı pay ve genel denge. Piyasa başarısızlığı ve sonuçları. 

GENEL HUKUK BİLGİSİ  

Türk hukuk sistemini diğer hukuk sistemleriyle mukayese etme. Hukuk kaynakları ve 
hukukun sınıflandırılması Türk yargı sisteminin genel özellikleri ve yargı kuruluşlarıyla 
dava türleri. Kamu ve özel hukuk kapsamındaki olaylar ve hukuki işlemlerin özellikleri, 
unsurları, türleri ve hukukî işlemlerdeki aksaklıklar. Hukuki kişilikler ve  ehliyetleri, bu 
ehliyetlerin kazanılması ve kaybedilmesinin şartları. Miras kavramı, mirasın kazanılması, 
kaybedilmesi ve yasal mirasçıları tanıma. Mülkiyet hakkı ve bu haktan doğan yetki ve 
ödevler. Borçların oluşumu ve borç dolayısıyla ortaya çıkan sorumluk ve sözleşmenin 
kurulmasındaki şekil şartları. Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mevzuatının ana 
hükümleri. 

 

 II. YARIYIL 

  

 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ  

Envanter ve değerleme yöntemleri. Muhasebe içi, muhasebe dışı envanter işlemleri. 
Maliyet hesaplarının kapatılması. Dönem gelir, gider hesaplarının dönem kârı/zarı 
hesabına devri, yasal yükümlülük işlemleri. Geçici ve kesin mizan işlemleri. Temel malî 
tabloların düzenlenmesi ve bilanço hesaplarının kapatılması. 



  

.  

 İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI    

İşletme yönetiminde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yolları. İletişim süreci, 
iletişimdeki engeller ve iletişim araçlarının analizi, İş hayatında çalışanlarla, çevreyle, 
etkili ve verimli ilişkiler kurarak grup çalışması yapabilme. Kendini geliştirme ve kendini 
yönetme yöntemleri. 

MAKRO İKTİSAT 

Makro ekonomi ile ilgili temel kavramlar. Milli Gelir; temel kavramlar hesaplama 
yöntemleri. Milli Gelir ile üretim, tasarruf, yatırımlar ve kamu harcamaları arasındaki 
ilişkiler. Para sistemleri ve para politikaları. Enflasyon türleri, etkileri, enflasyon 
politikaları. İstihdam, işsizlik ve türleri, etkileri, istihdam politikaları. Kalkınma, büyüme 
ve gelir dağılımı, Dış ticaret teorileri. 

  

 İSTATİSTİK 

İstatistiğin önemi, bir istatistikî olaya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi ve 
sunulması tekniklerinin kullanımı, toplanan verileri karakterize eden ortalamalar ve 
dağılım ölçüleri tekniklerinin kullanımı, mikro ve makro düzeydeki fiyat ve miktar veri 
değişimlerinin ölçülmesi, fiyat serilerindeki gerçek değerlerin hesaplanması, olasılık 
kuralları ile işletme finansmanı ve proje değerlendirme konularında kullanılan, beklenen 
değer ve varyanslar, matematiksel formüller yardımıyla değişkenler arasındaki ilişkiler.  

 

 III. YARIYIL 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE I 

Bilgisayar ve Programı seçimi. Muhasebe Paket Programları, Entegre/Ticari Muhasebe 
modüllerinin çalıştırılması ve muhasebe süreci ile ilgili genel teorik bilgiler. Muhasebe 
Paket (Eta For Wındows, LKS 2 Wındows, Eta 7, Mikro) Programlarda ticari ve entegre 
muhasebe uygulamaları.  

 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ 

Dış ticaret, gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili temel kavramlar 
arasındaki benzerlik ve farklılıklar. Dış ticaretle ilgili ortaya atılan teoriler ile bu teorilerin 
varsayımları. Dış ticarette kullanılan çeşitli belgeleri tanıyabilme ve her belgenin nerede 
kullanıldığı, kim tarafından düzenlendiği, kapsamı, çeşitleri ve özellikleri. Dış ticarette 
kullanılan teslim ve ödeme şekilleri. Gümrük mevzuatı ile ilgili kavramlar, gümrük 
tarifeleri, gümrüklerin sınıflandırılması. Gümrük vergilerinin türleri. Kambiyo ile ilgili 
temel kavramlar ve Türkiye’deki kambiyo rejiminin dayandığı yasal dayanaklar. 

 MALİYET MUHASEBESİ 

Maliyet, gider ve harcama kavramları. Üretim maliyetini oluşturan giderlerin 
incelenmesi ve sınıflandırılması. Giderlerin gider yerlerine ve gider taşıyıcılarına 

http://sbmyo.uludag.edu.tr/bolumler/muhasebe.html#%C4%B0%C5%9ELETME%20BECER%C4%B0LER%C4%B0%20GRUP%20%C3%87ALI%C5%9EMASI


aktarılması. Üretim maliyetinin hesaplanması. Satışların Maliyeti Tablosunun 
düzenlenmesi. Genel Üretim Giderlerinin birinci ve ikinci dağıtımında kullanılan basit ve 
kademeli dağıtım yöntemleri.  Safha maliyet sistemi, sipariş maliyet sistemi ve standart 
maliyet sisteminin uygulaması.   

 VERGİ HUKUKU 

Vergi Hukuku ve hukuk bilimi içerisindeki yeri, vergi hukukunun kaynakları ile vergi 
kanunlarının yer ve zaman bakımından uygulanması öncelikle dersin ilk konularıdır. Daha 
sonra vergiye ilişkin temel kavramlar (verginin nitelikleri, konusu, mükellef ve vergi 
sorumlusu, vergiyi doğuran olay, vergi hukukunda ehliyet, vergi hukukunda temsil), 
vergilendirme süreci ve mükellefin ödevleri, vergi idaresi ve görevleri  incelenecek 
konular arasındadır. Vergi suç ve cezaları ile vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları ve 
vergi yargılaması ve vergi yargılamasında ispat ve delil ilerleyen dönemde vergi 
hukukunun önemli konularıdır. 

 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 

İş organizasyonları ve şirket kavramı, şirket türlerine ilişkin genel bilgi, ülkemizdeki 
şirket tipleri, şirket kuruluşlarında sermaye hesapları, sermaye şirketleri, açık şirketler, 
sınırlı sorumlu şirketler ve kooperatif toplulukları, sermaye arttırılması ve azaltılması, 
şirketlerde nakit süreçleri, şirketlerde kar dağıtım tablolarının işleyişi, kar dağıtım tablosu 
ve hesaplara ilişkin örneklerin hazırlanması, şirketlerde devir ve birleşme süreçleri, 
tasfiye. 

   
  

 KAMU MALİYESİ (Seçmeli) 

Kamu gelir ve giderlerinin detaylı analizi, devlet gelir ve giderleri, bütçe ve yıl sonu 
kapanış hesaplarının hazırlanması, mali politika ile ilişkili iç ve dış borçların açıklanması ve 
Türkiye’ nin maliye politikası. 

  

 IV. YARI YIL 

  

 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ  MUHASEBESİ 

Dış ticaret işlemlerinde muhasebenin ve tekdüzen hesap planının önemi. İhracat ve 
ithalat işlemlerinde muhasebe uygulamaları. Dış ticarette; KDV uygulamaları, finansman 
teknikleri ve devlet yardımlarının muhasebe süreci.     

 TÜRK VERGİ SİSTEMİ  

Türk vergi sisteminin temel esasları, ödeme gücü göstergeleri ve bu göstergeler esas 
alınarak vergilendirme yapısının analizi öncelikli ders konularıdır. Daha sonra ödeme gücü 
göstergelerinden biri olan gelir üzerinden alınan gelir vergisi ve kurumlar vergisinin 
esasları incelenecek olup; gelir vergisine ilişkin kavram ve açıklamalar, gelir unsurları ve 
vergilendirilmesi, gelirin beyanı, gelir vergisinin tarhı, kurumlar vergisinin konusu, vergiyi 
doğuran olay, matrahın tespiti, verginin tarhı ve ödenmesi ile kurumlarda tasfiye, devir 
ve bölünme konuları ele alınmaktadır. Bir diğer ödeme gücü göstergesi olan harcamalar 
üzerinden alınan KDV, özel tüketim vergisi, Banka ve sigorta muamele vergisi, özel 
iletişim vergisi, damga vergisi, gümrük vergisi konusu, mükellefleri ve vergilendirme usul 



ve esasları incelenmektedir. Daha sonra servet üzerinden alınan vergiler konusu ele 
alınacaktır. 

 BİLGİSAYARLI MUHASEBE II 

Muhasebe Paket (Luka, Eta For Wındows, LKS 2 Wındows, Eta 7, Mikro) Programlarda 
ticari ve entegre muhasebe süreci. Cari, Stok, Sipariş, İrsaliye, Fatura, Çek/Senet ve 
Kasa modüllerinin işleyişi. Bordro Personel Programı ve Üretim Modülü Uygulamaları. 
Beyanname düzenleme.  

 MUHASEBE DENETİMİ 

Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramlar. Muhasebe denetiminin tarihi gelişimi. 
Genel kabul görmüş denetim standartları. Denetim plânlaması, geleneksel kanıt toplama 
teknikleri ve kanıt türleri. Denetçinin denetim çalışmaları, çalışma kağıtları. İç kontrol 
sisteminin işletme açısından önemi. Varlık ve kaynak hesaplarında hata ve hileler. Sonuç 
hesapları ile malî tablolarda hata ve hilelerin raporlanması. 

   

   

 MALİ TABLOLAR ANALİZİ (Seçmeli) 

Malî analizin yapılma amacı ve çeşitleri, işletmelerde kullanılan malî tablo ilkeleri, malî 
tablolarda kullanılan standartlar, işletmelerin malî analizinde kullanılan teknikler. 

.  


