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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ   

NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 

DERS KREDİLERİ VE İÇERİKLERİ FORMU   
  

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 

1. DÖNEM DERS LİSTESİ (GÜZ DÖNEMİ) 

Ders 

Kodu 

Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kredi AKTS 

TURK101 Türk Dili-I OZ (2-0)2 2 2 

AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I OZ (2-0)2 2 2 

YDBİ101 İngilizce-I OZ (2-0)2 2 2 

TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I OZ (1-0)1 1 1 

GME100 Genel ve Mesleki Etik OZ (2-0)2 2 2 

GOS*** Ortak Seçmeli OS (1-1)0 0 1 

NTMP101 Genel Muhasebe Z (4-0)4 4 5 

NTMP103 Genel Ekonomi Z (3-0)3 3 3 

NTMP105 Genel İşletme Z (3-0)3 3 3 

NTMP107 Ticari Matematik Z (3-0)3 3 3 

NTMP109 Genel Hukuk Z (3-0)3 3 3 

NTMP111 Ofis Otomasyonu Z (1-1)2 2 3 

DERS YÜKÜ TOPLAMI     18 20 

GENEL TOPLAM     27 30 

1. Dönem Seçmeli Dersler (1 AKTS / 0 Kredi’lik 1 Ders Seçilecek) 

Ders 

Kodu 

Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kredi AKTS 

GOS112 Temel Spor Uygulamaları OS (1-1)0 0 1 

GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor OS (1-1)0 0 1 

GOS122 Sanat Tarihi OS (1-1)0 0 1 

 

2. DÖNEM DERS LİSTESİ (BAHAR DÖNEMİ) 

Ders 

Kodu 

Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kredi AKTS 

KRY100 Kariyer Planlama OZ (0-2)1 1 1 

TURK102 Türk Dili-II OZ (2-0)2 2 2 

AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II OZ (2-0)2 2 2 

YDBİ102 İngilizce-II OZ (2-0)2 2 2 

TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II OZ (1-2)2 2 2 

NTMP102 İstatistik Z (3-0)3 3 3 

NTMP104 Dönemsonu Muhasebe İşlemleri Z (3-0)3 3 3 

NTMP106 Vergi Muhasebesi Uygulamaları Z (3-0)3 3 3 

NTMP110 Şirketler Muhasebesi Z (3-0)3 3 3 

NTMP112 Kamu Maliyesi Z (3-0)3 3 3 

NTMP122 Mikro Ekonomi Z (3-0)3 3 3 

NTMP*** Seçmeli Ders-I S   3 3 

DERS YÜKÜ TOPLAMI     21 21 

GENEL TOPLAM     30 30 
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3. DÖNEM DERS LİSTESİ (YAZ DÖNEMİ) 

Ders 

Kodu 

Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kred

i 

AKTS 

NTMP161 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları Z (3-0)3 3 3 

NTMP163 İşletme Finansmanı Z (3-0)3 3 3 

NTMP165 Mali Tablolar Analizi Z (3-0)3 3 3 

NTMP167 Türk Vergi Sistemi Z (3-0)3 3 3 

NTMP169 Mesleki İngilizce I Z (2-0)2 2 2 

NTMP*** Seçmeli Ders-II S   3 3 

NTMP*** Seçmeli Ders-III S   3 3 

TOPLAM       20 20 

 

4. DÖNEM DERS LİSTESİ (GÜZ DÖNEMİ) 

Ders 

Kodu 

Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kredi AKTS 

NTMP202 Maliyet Muhasebesi Z (3-0)3 3 3 

NTMP204 Mesleki İngilizce II Z (2-0)2 2 2 

NTMP208 Ticaret Hukuku Z (3-0)3 3 3 

NTMP210 Finansal Yönetim Z (3-0)3 3 3 

NTMP214 Muhasebe Denetimi Z (3-0)3 3 3 

NTMP*** Seçmeli Ders-IV S   3 3 

NTMP*** Seçmeli Ders-V S   3 3 

TOPLAM       20 20 

 

 

5. DÖNEM DERS LİSTESİ (BAHAR DÖNEMİ) 

Ders 

Kodu 

Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kredi AKTS 

NTED201 İşyeri Eğitimi-I Z (4-2)5 5 10 

Toplam       5 10 

            

            

6. DÖNEM DERS LİSTESİ (YAZ DÖNEMİ) 

Ders 

Kodu 

Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kredi AKTS 

NTED202 İşyeri Eğitimi-II Z (4-2)5 5 10 

TOPLAM       5 10 
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SEÇMELİ DERSLER 

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü 
(T-

U)K 
Kredi AKTS 

NTMP001 Girişimcilik S (3-0)3 3 3 

NTMP002 Reklamcılık S (3-0)3 3 3 

NTMP003 Gümrük Mevzuatı S (3-0)3 3 3 

NTMP004 Pazarlama S (3-0)3 3 3 

NTMP005 İnsan, Kültür ve Davranış S (3-0)3 3 3 

NTMP006 İnsan Kaynakları Yönetimi S (3-0)3 3 3 

NTMP007 Makro Ekonomi S (3-0)3 3 3 

NTMP008 Yatırım Projeleri Analizi S (3-0)3 3 3 

NTMP009 Toplam Kalite Yönetimi S (3-0)3 3 3 

NTMP010 Menkul Değer Analizi S (3-0)3 3 3 

NTMP011 Satış Yönetimi S (3-0)3 3 3 

NTMP012 Para ve Banka S (3-0)3 3 3 

NTMP013 E-Ticaret S (3-0)3 3 3 

NTMP014 Finansal Okuryazarlık S (3-0)3 3 3 

NTMP015 Yönetim Muhasebesi S (3-0)3 3 3 

NTMP016 Üretim Yönetimi S (3-0)3 3 3 

NTMP017 Türkiye Muhasebe Standartları S (3-0)3 3 3 

NTMP018 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku S (3-0)3 3 3 

NTMP019 Kamu Yönetimi S (3-0)3 3 3 

NTMP020 Vergi Hukuku S (3-0)3 3 3 

NTMP021  Sektörde Muhasebe Uygulamaları  S (3-0)3 3 3 

NTMP022 Araştırma Yöntemleri S (3-0)3 3 3 

 

 

DERS İÇERİKLERİ 

TURK101 Türk Dili-I (2-0)2   

Yeryüzündeki Diller, Dil aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin yayılma alanları, 

Noktalama İşaretleri, Yazım Kuralları, Dilekçe, Türkçenin ses özellikleri, Türkçede ses olayları, Yazılı 

anlatım, Anı türü.  

  

AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2-0)2  

Kavramlar ve Osmanlı Yenileşmesi. Avrupa Gelişmeleri. Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali. Yeni 

Osmanlılar. Meşrutiyet ve İttihat ve Terraki. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarp ve Balkan Savaşı. Birinci 

Dünya Savaşı. Osmanlı Devletinin Paylaşılması.  Milli Mücadele Hazırlık Dönemi, Kongreler. Son 

Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli, TBMM Dönemi ve Cephelerin Oluşturulması. Lozan 

Antlaşması. Dış Politika.  

  

YDBİ101 İngilizce-I (2-0)2  

Bu dersin temel amacı Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi ve (CEFR), Avrupa Dil Portfolyö’sünde 

belirtilen dil seviyeleri çerçevesinde A-1 seviyesinde, İngilizce eğitimi vermektir. Yükseköğrenimini 

tamamlamış her gencin yabancı dil olarak İngilizceyi temel yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince 

kavrayabilmesi, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak kullanabilme 

yeteneğini kazanması, ve yabancı dil bilincine sahip gençlerin yetiştirilmesi amacını taşımaktadır.  
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TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I (1-0)1  

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal 

sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve 

çözümü için dersler alıp projeler hazırlamak.   

  

GME100 Genel ve Mesleki Etik (2-0)2  

Öğrencilere; genel ve mesleki etik ile ahlak ve sosyal sorumluluk kavramlarını; bu kavramlar arasındaki 

benzerlik ve farklılıkları; etik ve ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri; meslek hayatında etik dışı 

davranışları tanımlamaktır.   

 

GOS112 Temel Spor Uygulamaları (1-1)0   

Temel Spor Uygulamaları dersinin amacı, tarihçesi. sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor türleri, spor 

sosyolojisi ve boş zaman eğitimi. Organizmanın spora hazırlanması, ısınma ve Sağlıklı Yaşam ve 

Sporun insan organizmasındaki etkileri. Antrenman prensipleri. Yaşam boyu spor. Uygulamalar.  

  

GOS118 Sağlıklı Yaşam (1-1)0  

Beden eğitimi ve sporun kavramlarını; Fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanının spor bilimi 

ile ilişkileri; Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki; Fiziksel uygunluk ile ilgili 

kavramlar; Fiziksel uygunluğun önemi; Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisi; Fiziksel uygunluğun 

geliştirilmesinde kullanılan temel antreman metotlarını tanıyabilme; Uygulamalar.  

  

GOS122 Sanat Tarihi (1-1)0 Sanat ve Sanat Tarihi nedir? Prehistorik sanat. Kalkolitik ve Tunç Çağı 

Sanatı Demir Çağı Sanatı. Mezopotamya Sanatı ve Mısır Sanatı. Doğu Sanatı. Yunan Sanatı. Roma ve 

Bizans Sanatı. Selçuklu Sanatı. Osmanlı Sanatı. Avrupa Sanatı. Rönesans Dönemi Sanat. Rönesans 

Sonrası Avrupa Sanatı. Modern Sanat Akımları.  

  

NTMP101 Genel Muhasebe (4-0)4  

Muhasebe kavramları, muhasebenin amacı; bilanço, gelir tablosu, mizan, günlük ve büyük defter 

kayıtları; muhasebe sürecinin işleyişi, tek düzen hesap plânı (hazır değerler, menkul kıymetler, ticari 

alacaklar, stoklar, gelir ve gider işlemleri, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar,  

7/a ve 7/b maliyet hesapları) uygulamalarının incelenmesi.    

  

NTMP103 Genel Ekonomi (3-0)3  

İktisat biliminin konusu, amacı, temel kavramları fiyat mekanizması, talep, arz, piyasa fiyatı, talep ve 

arz esneklikleri, tüketici davranışları, üretim ve firma teorisi, maliyet kavramları, en düşük maliyetle 

üretim ve firma dengesi gibi konuların incelenmesi.  

  

NTMP105 Genel İşletme (3-0)3   

İşletmecilik temel kavramları ve tarihsel gelişim süreci, işletmenin çevre ile ilişkisi ve sorumlulukları, 

işletmenin temel işlevleri, işletme türlerinin sınıflandırılması, işletmenin yapısal ve fonksiyonel analizi, 

işletmecilikte temel ilkeler; işletmenin kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü ve kapasite türlerinin 

incelenmesi.  

  

NTMP107 Ticari Matematik (3-0)3  

Temel ticari hesaplamalar (Oran ve orantı, yüzde hesapları, maliyet hesaplamaları bileşim, karışım, 

alaşım hesaplamaları), basit ve bileşik faiz hesaplamaları, basit ve bileşik ıskonto kavramı, 

Taksitlendirme kavramı. Tüm kavramlar ile ilgili örnek problem çözümleri.   
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NTMP109 Genel Hukuk (3-0)3   

Sosyal hayat ve düzen. Sosyal düzen kuralları ve hukuk kuralları ilişkisi. Hukukun kaynakları. Yargı 

örgütlenmesi ve hukuk kurallarının uygulanması. Hukukta bölümlenme (Kamu Hukuku, Özel Hukuk). 

Pozitif hukukun kolları. Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku. Medeni Hukuk; Kişi Hukuku, Aile Hukuku, 

Miras Hukuku, Eşya Hukuku ve diğer hukuk dallarının incelenmesi.  

  

NTMP111 Ofis Otomasyonu (1-1) 2  

Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayar teknolojisindeki yeniliklerin gelişimi, bilgisayarın çalışma 

sisteminin anlaşılması, yazılım ve donanım yapılarının analizi, donanım parçalarının işlevleri, işletim 

sistemlerinin çeşitleri ve sürümleri, kelime işlemci program kullanımı ve yazışma uygulamaları, farklı 

yazı düzenleri oluşturabilme konuları öğretilecektir. İnternet kullanımı ve araştırma yapabilme, e-posta 

işlemleri, paint ve klavye kullanımı konuları da dersin içeriğini oluşturmaktadır.  

 

KRY100 Kariyer Planlama (0-2)1 

Kariyer merkezlerinin ve faaliyetlerinin tanınması, öz farkındalığın artırılması, kariyer seçeneklerinin 

keşfedilmesi, ince becerilerin geliştirilmesi, kariyer planlamasına katkı sağlamak için yapılabilecek 

faaliyetlerin keşfedilmesi, uluslararası değişim programlarının tanınması, yetenek kapısının tanınması. 

  

TURK102 Türk Dili-II (2-0)2  

Türkçe’de sözcük vurgusu. Türkçe’de grup ve cümle vurgusu. Sözcükte kök, ek kavramlar. Çekim 

ekleri, gövde kavramı, yapım ekleri. Cümle öğeleri. Cümle çeşitleri. Doğru cümle. Anlatım biçim ve 

teknikleri. Anlatım bozuklukları: anlatıma dayalı anlatım bozuklukları, yapıya dayalı anlatım 

bozuklukları. Eleştiri ve Öz eleştiri. Söyleşi, Deneme ve diğer yazı türleri. Yazma Çalışması.  

  

AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2-0)2  

Siyasi İnkılaplar; Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Atatürk 

Döneminde Kurulan ve TBMM’de Temsil Edilen Siyasi Fıkralar ve Siyasal Olaylar. Cumhuriyet 

Dönemi Hukuk İnkılabı ve Yeni Hukuk Düzeni Eğitim Alanındaki İnkılaplar. Kültür ve Toplumsal 

Alanda Gerçekleştirilen İnkılap Hareketleri. Ekonomik Alanda İnkılaplar. Atatürk Dönemi Türk Dış 

Politikası-I (1923-1930). Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-II (1930-1938). Atatürk İlkeleri; Temel 

Ve Bütünleyici İlkeler. Atatürk Sonrası Türkiye.  

  

YDBİ102 İngilizce-II (2-0)2  

Bu dersin temel amacı Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi ve (CEFR), Avrupa Dil Portfolyö’sünde 

belirtilen dil seviyeleri çerçevesinde A-1 seviyesinde, İngilizce eğitimi vermektir. Yükseköğrenimini 

tamamlamış her gencin yabancı dil olarak İngilizceyi temel yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince 

kavrayabilmesi, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak kullanabilme 

yeteneğini kazanması ve yabancı dil bilincine sahip gençlerin yetiştirilmesi amacını taşımaktadır.  

  

TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I  (1-2)2  

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal 

sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve 

çözümü için hazırlanan projelerde saha çalışmasını yapmak, derste edinilen bilgilerin deneyime ve 

pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde beceri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.  
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NTMP102 İstatistik (3-0)3  

Bilgi toplama yöntemleri, istatistiksel analiz yöntemleri, verilerin toplanması; sınıflama ve gruplama, 

bilgilerin serileri ve frekans tablosu olarak düzenlenmesi, grafikler,  merkezi eğilim ölçüleri, endeksler, 

olasılık teorisi konularının açıklanması.  

  

NTMP104 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri (3-0)3   

Kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter işlemleri ile ilgili temel kavramlar; muhasebe dışı ve muhasebe 

içi envanter, dönen varlıkların envanter işlemleri, gelir ve giderlerde dönem ayarlama işlemleri, 

amortisman işlemlerinin açıklanması.  

  

NTMP106 Vergi Muhasebesi Uygulamaları (3-0)3                

Birinci ve ikinci sınıf tacirler ile kurumların ticari karı elde ediş biçimleri, karın ortaklar arasında 

bölüşümü ve vergi idaresine beyan edilen mali karın hesaplanması, mali mevzuat çerçevesinde 

işletmelerin vergi idaresine karşı olan yükümlülüklerinin anlatılması ve örnek uygulamalar.  

  

NTMP110 Şirketler Muhasebesi (3-0)3    

Şirket kavramı ve türleri, şahıs şirketleri; şahıs şirketlerinin özellikleri ve muhasebe kayıtları; sermaye 

şirketleri; sermaye şirketlerinin özellikleri ve muhasebe kayıtları, şirketlerde kâr ve zarar dağıtımı, 

şirketlerde tasfiye, şirketlerde birleşme ve tür değiştirme işlemlerinin verilmesi.   

  

NTMP112 Kamu Maliyesi (3-0)3  

Ekonomik sorun ve devletin ekonomideki varlık nedeni; piyasa ekonomisi ayrımı; kamu harcamalarının 

tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması. Bütçe işlevleri ve ilkeleri; klasik, PPBS ve sıfır esaslı bütçeleme 

sistemleri, Türkiye'de bütçeleme süreci. Kamu gelirleri, kamu borçları ve maliye politikasına giriş.  

  

NTMP122 Mikro Ekonomi (3-0)3  

Mikroekonomi kapsam ve metodu, arz, talep ve piyasa fiyatı, tüketici davranış teorisi, talep esnekliği 

üretim ve masraflar teorisi, tam rekabet, monopol ve oligopol pazarlarda fiyat oluşumu, kaynakların 

istihdamı, genel denge ve refah ekonomisi.   

  

NTMP161 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları (3-0)3   

Bilgisayarlı muhasebe ile ilgili temel kavramlar, bilgisayarda bilanço esasına göre muhasebe 

uygulamaları, değişik paket programlarının ve bilgisayarlı muhasebe programının öğretilmesi.  

  

NTMP163 İşletme Finansmanı (3-0)3   

İşletmelerin finansal yönetiminde karşılaşılan özel sorunların irdelenmesi, işletmelerde meydana gelen 

finansal sorunların çözüm ve teknikleri, güncel finansal olayların incelenmesi.  

  

NTMP165 Mali Tablolar Analizi (3-0)3  

Malî analizin tanımı, kapsamı ve çeşitleri; malî tabloların çeşitleri ve düzenlenmesi; malî analiz 

teknikleri, mali tabloların analiz edilmesinin gereği, mali analiz teknikleri, analiz ve yorumlarının 

yapılması.  

  

NTMP167 Türk Vergi Sistemi (3-0)3  

Verginin tanımı, kamu gelirlerinin türleri, ülkemizde yürürlükte olan vergilerin kısa tanımı, 193 sayılı 

gelir vergisi kanununun işlenmesi, gelir unsurlarının tanımı ve vergilendirilmesi, gelir vergisinde beyan 

usulü ve uygulaması, kurumlar vergisi kanunu, kurumlar vergisinde beyan usul ve uygulama, katma 

değer vergisi, mükellefiyet biçimleri, gelir unsurları, istisna, muafiyet ve indirimler, matrah beyan esası 

ve gelirin toplanması.   
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NTMP169 Mesleki İngilizce I (2-0)2  

Mesleki hayatta karşılaşılabilecek İngilizce temel terimlerine hâkim olma, okuma ve anlama 

kabiliyetinin geliştirilmesi, temel düzey İngilizce terimlerin dinleme – anlama ve telaffuz edebilme 

kabiliyetinin geliştirilmesi konularını içerir.  

  

NTMP202 Maliyet Muhasebesi (3-0)3  

Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, 

maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri ve maliyet hesaplama sistemlerinin verilmesi.  

  

NTMP204 Mesleki İngilizce II (2-0)2  

Mesleki hayatta karşılaşılabilecek İngilizce temel terimlerine hâkim olma, okuma ve anlama 

kabiliyetinin geliştirilmesi, temel düzey İngilizce terimlerin dinleme – anlama ve telaffuz edebilme 

kabiliyetinin geliştirilmesi konularını içerir.  

  

NTMP208 Ticaret Hukuku (3-0)3  

Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticari iş, ticari yargı. Şirketler Hukuku; adi şirket, ticaret şirketleri ve 

çeşitleri, ticaret şirketlerinin çalışma prensipleri.  Kıymetli Evrak Hukuku; kıymetli evrak türleri, 

kıymetli evraklarda devir. Kambiyo senetleri. Marka, Rehin, Haksız Rekabet, Ticaret Sicili.  

  

NTMP210 Finansal Yönetim (3-0)3  

Finansmanla ilgili temel kavramlar ve finansal analiz araçları (oranlar), işletme sermayesi yönetimi, 

yatırım (sermaye) bütçelemesi ve yatırım kararları, kaynak maliyeti hesaplama yöntemleri.  

  

NTMP214 Muhasebe Denetimi (3-0)3                      

Temel kavramlar ve tarihi gelişim, genel kabul görmüş denetim standartları, denetim raporu, süreci ve 

plânlaması, denetim kanıtları ve teknikleri, çalışma kağıtları, iç kontrol sistemi, varlık ve kaynak 

hesaplarının denetimi, sonuç hesapları ve malî tabloların denetiminin incelenmesi. 

 

 NTED201 İşyeri Eğitimi-I (4-2)5  

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde öğrencilerin danışman öğretim elemanları gözetim ve 

denetiminde alanında uzman yönetici ve çalışanlardan alınacak tamamlayıcı teorik ve pratik eğitim; 

alanlarıyla ilgili firmalarda, kurumlarda ve Yüksekokulumuz atölyelerinde pratik eğitim, bireysel 

yetenek gelişimi, iş yaşamını tanıma, iş ahlakı edinimi, işyeri iletişimi, iş görüşmesi.  

  

NTED202 İşyeri Eğitimi-II (4-2)5  

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde öğrencilerin danışman öğretim elemanları gözetim ve 

denetiminde alanında uzman yönetici ve çalışanlardan alınacak tamamlayıcı teorik ve pratik eğitim; 

alanlarıyla ilgili firmalarda, kurumlarda ve Yüksekokulumuz atölyelerinde pratik eğitim, sosyal gelişim, 

takım çalışması, iş ve işyeri motivasyonu, ilgili alandaki yeni gelişmeler, iş hayatına geçişe hazırlık.  

  

SEÇMELİ DERSLER  

  

NTMP001 Girişimcilik (3-0)3  

Girişimcilik kavramı. Girişimcilik özelliklerinin sınanması. İş fikri ve yaratıcılık egzersizleri. Tecrübe 

paylaşımı. İşletme kavramı. İşletme fonksiyonları: Kuruluş şekilleri. İşletme fonksiyonlar: türleri. 

İşletme fonksiyonları: mali ve hukuki sorumluluklar. İş planı kavramı ve öğeleri: pazarlama planı. İş 

planı kavramı ve öğeleri: üretim, yönetim, finansal planlar. İş modeli ve iş planına yönelik atölye 

çalışmaları. İş planı sunumları.  
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NTMP002 Reklamcılık (3-0)3  

Reklamcılık ve ilkeleri, reklamın unsurları, reklam çeşitleri, görüntü ve sesin reklamdaki etkinliği, 

reklamda yaratıcılık, imaj oluşumunda reklamın etkisi, radyo reklamlarının yapım ve yönetimi, 

televizyon reklamlarının yapımı ve uygulaması, reklam etkinliğinin ölçülmesi ve reklam harcamaları.  

  

NTMP003 Gümrük Mevzuatı (3-0)3  

Dış ticarete ilişkin ve kambiyoyu kapsayan mal ve hizmetlerin yurtdışı edilişi ve ithalatından doğan 

işlemlerin incelenmesi. Genel ve özel gümrük uygulamalarının mal ve hizmetlere ilişkin esasların 

açıklanması.  

  

NTMP004 Pazarlama (3-0)3  

Pazarlama kavramı ve Pazar türlerinin öğrenilmesi. Pazarlama stratejilerine yönelik bilgilerin 

kazandırılması. Pazarlama karması elemanları kapsamında ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma 

faaliyetlerinin açıklanması.  

  

NTMP005 İnsan Kültür ve Davranış (3-0)3  

Örgütsel davranış modeli, örgütlerde karar verme. Örgütlerde çatışma, çatışmanın tanımı ve kaynakları, 

çatışmanın önemi, çatışma kaynakları, çatışmanın sonuçları, çatışma yönetimi ve sorun çözmenin 

duygusal yönü. Örgütlerde moral ve iş tatmini, yönetim stres. Gruplar ve grup davranışı. Birey-örgüt 

bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar.  

  

NTMP006 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0)3  

İnsan kaynakları yönetiminin kavramları ve uygulamaları, İnsan kaynakları yönetiminin rolü ve 

işlevleri, evrensel bağlamda insan kaynakları yönetimi politikası ve uygulaması.  

  

NTMP007 Makro Ekonomi (3-0)3   

Ekonomik faaliyetlerin ölçülmesi; milli gelir; "Klasik" ve "Modern" gelir ve istihdam teorileri; mal ve 

para piyasaları genel dengesi; uluslararası ticaretin etkileri; Ekonomik faaliyette dalgalanma ve büyüme; 

toplam gelir dağılımı.  

  

NTMP008 Yatırım Projeleri Analizi (3-0)3  

Yatırım ve proje kavramı, yatırım kararını etkileyen faktörler, yatırım projesini hazırlama sürecinde 

Ekonomik, teknik ve finansal analiz, sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının 

belirlenmesi. Yatırım projesinin finansal açıdan firma ve milli Ekonomi açısından değerlendirilmesinde 

yöntemler, proje değerlendirme risk analizi, enflasyonist ortamda proje değerlendirme, örnek fizibilite 

hazırlanması uygulamaları.  

  

NTMP009 Toplam Kalite Yönetimi (3-0)3  

Toplam kalite yönetiminin teorik temelleri, Kalitenin tanımlanması ve ölçülmesi, işletme stratejisi 

olarak kalite, uluslararası kalite standartları, toplam kalite yönetimi (TKY) modeli, müşteri odaklılık, 

sürekli iyileştirme, çalışanların katılımı, benchmarking, TKY araçları;, kalite fonksiyonu göçerimi  

(QFD), taguchi tekniği, pareto diyagramları, neden-sonuç diyagramları, istatistiksel süreç kontrolü.  

  

NTMP010 Menkul Değer Analizi (3-0)3  

Mali piyasa kavramı, para ve sermaye piyasası tanımı ve karşılaştırılması, para ve sermaye piyasası 

araçları, sermaye piyasası kurumları ve hukuki yapısı, borsa ve yapısı, temel ve teknik analiz ve 

uygulamaları. Hisse senedi değerlemesi, tahvil değerlemesi.  
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NTMP011 Satış Yönetimi (3-0)3  

Satış yönetimi, kavramı, önemi, fonksiyonları ve stratejileri. Satış sürecinin aşamaları, satış yönetimi 

planlaması çevresel faktörler, satış tahmini, satış gücü örgütü, satış belgelerinin ve kotalarının 

oluşturulması. Satışçıların seçimi, eğitimi, motive edilmesi ve ücretlerini belirleme yöntemleri, 

satışçıların denetimi ve değerlendirilmesi.  

  

NTMP012 Para ve Banka (3-0)3  

Para Teorisinin Tanımı ve Kapsamı; Paranın Tanımı ve Fonksiyonları; Para Arzı ve Para Talebi, Faiz  

Teorileri; Ödemeler Bilançosu ve Para Miktarı; Para ve Milli Gelir: Aktarım Yolları; Türkiye’de  

Finansal Kesim: Bankalar, TC Merkez Bankası, Mali Kurumlar ve Diğer Mali Kuruluşlar; Küreselleşme 

ve Finansal Piyasalar; Türk Bankacılık Kesiminin Temel Sorunları; Dünyada ve Türkiye’de Bankacılık.  

  

NTMP013 E-Ticaret (3-0)3  

Elektronik ticarete giriş; Temel kavram ve tanımlar; elektronik Pazar yapısı; İşletmeden nihai tüketiciye 

(B2C); İşletmeler arası (B2B) e-ticaret; internette pazarlama; online tüketici davranışı; web üzerinde 

ürün geliştirme; İnternette marka yönetimi; sanal mağaza strateji ve uygulamaları; web üzerinde gümrük 

tarifelerinin amaçları ile tarife dışı ticaret politikası araçları; ödemeler dengesi kapsamında dış ticaret 

açığı ve dış ticaret fazlası; dış ticarette döviz işlemleri ve kur uygulamaları; dış ticaret işlemlerine 

yardımcı olan kurum ve kuruluşlar.  

 

NTMP014 Finansal Okur Yazarlık (3-0)3  

Temel ekonomik kavramlar, Ekonomik parametreler ve bu parametreleri çözümleyebilme, Finansal 

göstergeler ve bu göstergeleri okuyabilme, Bütçe oluşturma ve yönetimi, Kişisel ve hane halkı finansal 

planlama, Yatırım Kararları ve Yatırım Planı, Yatırım Aracı Seçimi ve Yatırım Portföyü Yatırımlarda 

Risk Yönetimi, Yatırımcı İlişkileri, Bankacılık temel kavramları ve kredilendirme süreci, menkul 

Kıymet ve Borsa Terminolojisi.  

  

NTMP015 Yönetim Muhasebesi (3-0)3  

Muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi; planlama amacıyla bilgi: maliyet-hacim kâr analizleri, 

başa baş noktası analizi, bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması: satışların tahmini, üretim bütçesi, 

direkt ilk madde/malzeme bütçesi, direkt işçilik bütçesi, genel üretim giderleri bütçesi, bütçelenmiş gelir 

tablosu ve proforma bilanço, kontrol amacıyla bilgi, değişik seçenekleri zorunlu kılan kararların 

alınması.  

  

NTMP016 Üretim Yönetimi (3-0)3   

Üretim süreci, üretim sistemleri, ürün tasarımı, süreç tasarımı, teknoloji seçimi, kapasite planlaması, 

üretim yönetimi modelleri, karar modeli, proje planlama modeli, GANTT yöntemi, CPM yöntemi, 

PERT yöntemi, stok kontrol modeli, üretim planlama modeli, talep tahmini, üretim planlaması, bakım 

ve onarım modeli, karar ağacı modeli, doğrusal programlama modeli, kuyruk modeli, oyun modeli, 

verimlilik kontrolü modeli, verimlilik ölçütleri, verimlilik ölçümleri, kalite kontrol modeli, toplam kalite 

yönetimi, kalite politikası, ISO 9000 güvencesi sistem standartları, istatistik kalite kontrol modeli.  

  

NTMP017 Türkiye Muhasebe Standartları (3-0)3  

Muhasebe Standartları dersi; Türkiye Muhasebe Standartları’nın amaçları, getirdiği yenilikleri, 

muhasebe standartlarına terimler ve kavramlar, standartların kapsamı, uygulamaya ilişkin esasları ile 

uluslararası muhasebe standartları gibi konular.  
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NTMP018 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3-0)3  

İş Hukukunun tanımı, bölümleri, özellikleri; iş hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi; iş hukukunun 

kaynakları; iş hukukunun temel kavramları; İş Kanunun çalışanlar ve yer açısından uygulama alanı; iş 

sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinin tarafları; çalışma ve dinlenme 

süreleri; iş sözleşmesinin sona ermesi; iş güvencesi; iş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları; 

sendikalar, toplu iş sözleşmesi; grev ve lokavt; Sosyal güvenliğin tarihi gelişimi, sosyal güvenlik 

kavramı, sosyal sigortaların finansmanı, sigortalı sayılanlar ve sigorta kolları.  

  

NTMP019 Kamu Yönetimi (3-0)3  

Kamu yönetiminin tanımı ve gelişimi. Kamu yönetiminin incelenmesinde başlıca yöntemler, kamu 

yönetimi ve yerel yönetim ilişkisi, kamu yönetiminin örgütlenmesi. Türkiye'nin idari yapısı. Merkezden 

yönetim ve bürokrasi, yerinden yönetimler ve demokrasi. Kamu görevlileri, kamu hizmetleri, kamu 

yönetiminin denetlenmesi.  

  

NTMP020 Vergi Hukuku (3-0)3  

Verginin tanımı ve bölümleri, Vergi hukukunun kaynakları, vergi hukukunun uygulanması, 

vergilendirme işlemleri, vergi cezaları ve vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları, vergi yargısı konularını 

içermektedir.    

  

NTMP021 Sektörde Muhasebe Uygulamaları (3-0)3  

Muhasebede kavram ve ilkeler, muhasebede hesap işleyişleri ve defterler, finansal tablolar ve özellikleri, 

tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi, üretim işletmelerinde muhasebe uygulamaları, toptan ve 

perakende ticaretinde muhasebe uygulamaları, otellerde ve lokanta işletmelerinde muhasebe 

uygulamaları, banka ve özel finans kuruluşlarında muhasebe uygulamaları, finansal kiralama ve 

faktöring şirketlerinde muhasebe uygulamaları, menkul ve gayrimenkul işlemlerinde muhasebe 

uygulamaları.  

  

NTMP022 Araştırma Yöntemleri  (3-0)3  

Araştırma yönetimi ilkeleri, metodolojileri, araçları ve teknikleri. araştırmayı neyin meydana getirdiği 

ve araştırma yöneticisinin rolü ile ilgili bir anlayış, bir araştırmanın oluşturulması, planlanması ve 

yürütülmesi, proje incelemesi gibi konu ve örnek bir uygulama.  

  

  

 

 

 


