T.C.
AMASYA ÜNİVEERSİTESİ
GÜMÜŞHACIKÖY HASAN DUMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
I.SINIF I.DÖNEM
DERS KODU

DERS İSMİ

AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I

KREDİ AKTS
2+0+2

2

Atatürk ilke ve devrimlerinin tanıtılması, Demokrasinin oluşmasını etkileyen
gelişmeler, Tanzimat öncesi Osmanlı devleti, Tanzimat ve ıslahat fermanları, meşrutiyet ve
istibdat dönemi, Trablusgarp ve Balkan savaşları, Birinci Dünya savaşını hazırlayan koşullar,
Mondros ateşkes antlaşması, Wilson ilkeleri ve Paris konferansı, Anadolunun işgaline karşı
direniş, Ulusal kurtuluş mücadelesinin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Ulusal
Ant kararları; TBMM nin açılması, TBMM karşı isyanlar, Sevr antlaşmasının etkileri,
Kurtuluş savaşında cepheler, Mudanya ateşkes antlaşması ve Lozan antlaşması, Türk
devrimleri

TDB101

TÜRK DİLİ I

2+0+2

2

Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür bağlantısı. Dil
toplum bağlantısı. Yeryüzündeki diller ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri. İmla ve
noktalama kuralları. Ses bilgisi-yapı bilgisi-kelime-fiiller-kelime grupları-cümle.

YDE101

YABANCI DİL EĞİTİMİ I

Greetpeopleinformally,formally/Addreesspeopleformally/Ask

2+0+2
a

persons`s

2
name

andtell
themyours/Apologise/Attractattention/Cardinalnumbers/Ordinalnumbers/Days/Months/Seaso
ns/Directions/Verb
TO
BE
(present)/The
English
Alphabet/SubjectPronouns/IndefinetArticles/PossessiveAdjectives/SingularandPlural/This,Th
ese/That,Those/Thereis/Thereare/What__?/Who__?/Which__?/Where__?/HaveGot/Has
Got/Some,Any/A
fewand
A
little/Much/Many/A
lot
of/How
many__?/How
much__?/CountableandUncountableNouns/
PossessivePronouns/Prepositions/Imperatives/Can/Can`t

1

DERS KODU
GMB101

DERS İSMİ

BİLGİSAYAR I

KREDİ

AKTS

2+0+2

2

Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet Teknolojileri, Windows 7, MS Word kullanımı,
bilgisayarı oluşturan temel donanım bileşenlerini tanıma ve görevlerini anlama, Wordde
kelime işlem programlarını kullanarak yazı oluşturma, biçimleme, grafik, tablolar, çizimler,
CV oluşturma, dilekçe yazımı ve tekniklerinden oluşmaktadır.
GMB105

TEMEL HUKUK

3+0+3

4

Dersin içeriğinde genel olarak, hukukun temel kavramları, çağdaş hukuk sistemleri,
yaptırım ve çeşitleri, Türk pozitif hukukunun çeşitli açılardan uygulanması, hak sahipliği,
kişilik ve sorumluluk gibi belli başlı konular yer almaktadır.
GMB107

İKTİSADA GİRİŞ I

3+0+3

5

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda
verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders,
ekonominin her biriminin (hanehalkı,firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz
eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel
kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi,
tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel
konuları içermektedir.
GMB109

MATEMATİK

3+0+3

3

Dersin içeriği, genel olarak, Temel kavramlar, Reel sayılar, Mutlak değer,
Eşitsizlikler, özdeşlikler ve denklemler, Fonksiyonlar. Fonksiyon çeşitleri, Rasyonel, cebirsel,
üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Grafik çizimleri, Türev ve uygulamalarından oluşmaktadır.
GMB111

GENEL MUHASEBE I

3+0+3 4

Genel Muhasebe dersinde, muhasebenin temel kavramları ile Tek Düzen Hesap Planı
çerçevesinde bilanço ve gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydının yapılması
ve bir işletmenin mali durumunu ölçen temel mali tabloların düzenlenmesini kapsamaktadır.
GMB115

KAMU MALİYESİ

3+0+3

4

Kamu maliyesinin konusu; devletin ekonomik fonksiyonları; kamusal mal ve
hizmetler; dışsallıklar; kamu harcamaları; kamu gelirleri; vergiler; devlet borçları; devlet
bütçesi; yerel yönetimler maliyesi; maliye politikası.

2

DERS KODU
GMB117

DERS İSMİ

GENEL İŞLETME

KREDİ

AKTS

2+0+2

2

İşletme ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi,
İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletme ve çevresi İşletmelerin sınıflandırılması.
İşletmenin kuruluş yeri seçimi işletmelerde büyüme şekilleri ve kapasite. İşletmelerin
fonksiyonları: yönetim, üretim, pazarlama, İnsan kaynağı, finansman, muhasebe, araştırmageliştirme ve halkla ilişkiler fonksiyonları.
GMB119

BÜRO YÖNETİMİ

2+0+2

2

Büro Yönetimi süreci dahilinde işlerin, çalışanların, ekipman ve gereçlerin etkin
düzenlenmesi, bireylerin kişilik ve davranışları çerçevesinde işe alıştırılması, dosyalama ve
arşiv hizmetleri, gruplar ve örgütsel davranış kuramları Büro Yönetimi süreci dahilinde
işlerin, çalışanların, ekipman ve gereçlerin etkin düzenlenmesi, bireylerin kişilik ve
davranışları çerçevesinde işe alıştırılması, dosyalama ve arşiv hizmetleri, gruplar ve örgütsel
davranış kuramları
GMB121

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

2+0+2

2

Müşteri İlişkileri Yönetimi günümüz rekabet koşullarında önemini ortaya koyan bir
kavram olarak ortaya çıkmaktadır. MİY uygulamalarının işletmeleri için öneminin
vurgulandığı bu derste öğrenciler işletme-müşteri arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği
konusunda bilgi alacaklardır.

3

I. SINIF II. DÖNEM
DERS KODU
AİT102

DERS İSMİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II

KREDİ

AKTS

2+0+2

2

Siyasal alanda yenilikler, Cumhuriyetin ilanı, Eğitim ve kültür alanında yenilikler,
Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf değişikliği, Türk dil ve tarih kurumlarının açılması, Üniversite
reformu, Ekonomik alanda gelişmeler, İzmir iktisat kongresi, tarım ve sanayide yenilikler,
Hukuk alanında gelişmeler, Laiklik, Cumhuriyet dönemi dış siyaset, Musul Hatay sorunu,
Kıbrıs adalar ve boğazlar sorunu, II. Dünya savaşı ve Türkiye, Atatürkçülük, Atatürkçü
düşüncenin oluşumundaki etkenler ve düşünürler, Atatürk ilkeleri, Atatürkçülük ve
Türkiye`nin bugünkü yapısı

TDB102

TÜRK DİLİ II

2+0+2

2

Cümle Bilgisi, Cümle Türleri, Cümle Çözümlemeleri, Cümle İnceleme Örnekleri,
Kompozisyon, Tema, Hayal, Paragraf, Anlatım Biçimleri, Yaratıcı ve Kurgusal Yazılar,
Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar, Resmî Yazılar, Dil Yanlışları, Sözlü Kompozisyon Türleri

YDE102

YABANCI DİL EĞİTİMİ II

2+0+2

2

TheSımplePresent
Tense/FrequencyAdverbs/Translatingfrom
English
toTurkish/Tellingthe time/ThePresentContinuous Tense/AdjectivesandAdverbs/BE GOİNG
TO/Must,Haveto/Verb
TO
BE
Past/TheSımplePast
Tense/RegularandIrregularverbs/ThePastContinuous
Tense/TheComparative
form
of
AdjectivesandAdverbs/AS________AS/TheSuperlative
form
of
AdjectivesandAdverbs/TranslatingfromTurkishto English.

GMB104

BİLGİSAYAR II

2+0+2

2

Excel’e giriş, çalışma sayfaları, hücrelerin biçimlendirilmesi, hücre açıklamaları, veri
sistemi ile çalışma, grafikler, dosya işlemleri, sayfa yapısı, veri yönetimi, makrolar,
fonksiyonlar, Excel de çizim, araç çubukları, Power Point programına giriş, slâyt ve sunularla
çalışma, sunuların biçimlendirilmesi, slâytlarda animasyon, sunu görünümleri, slâytlarda renk
düzenleri, slâytlarda sayfa yapısı, araç çubuklarını kullanma ve interneti öğrenme.

GMB106

BORÇLAR HUKUKU

3+0+3

3

6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri genel hükümler ağırlıklı olmak üzere özel
hükümler ile dersin içeriğini oluşturmaktadır
4

DERS KODU
GMB108

DERS İSMİ

İKTİSADA GİRİŞ II

KREDİ
3+0+3

AKTS
5

Bu derste makro iktisat teorisi ve konuları incelenmekte ve makro iktisadi
uygulamalar sayısal değerler ile birlikte analiz edilmektir. Ayrıca incelenen konular ile ilgili
güncel iktisadi olaylar derste değerlendirilmektedir.

GMB110

ULUSLARARASI MALİYE

3+0+3

5

Globalleşme sonucu artan uluslararası ekonomik faaliyetlerin mali alan da yarattığı
etkilerin incelenmesidir
GMB112

GENEL MUHASEBE II

3+0+3

4

Genel Muhasebe dersinde, muhasebenin temel kavramları ile Tek Düzen Hesap Planı
çerçevesinde bilanço ve gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydının yapılması
ve bir işletmenin mali durumunu ölçen temel mali tabloların düzenlenmesini kapsamaktadır.
GMB116

TİCARİ MATEMATİK

3+0+3

3

Dersin içeriği, genel olarak, Oran ve orantı, yüzde ve binde hesapları, maliyet ve satış
hesapları, faiz hesapları, iskonto hesapları ve bu konuların uygulamalarından oluşmaktadır.
GMB118

MUHASEBE DENETİMİ VE UFRS

2+0+2

2

Temel kavramlar, denetim standartları, bağımsız denetim, iç kontrol sistemi, denetim
planlaması, örnekleme, denetim kanıtları, denetim teknikleri, çalışma kağıtları, bilanço ve
gelir tablolarının denetlenmesi, denetim raporu.
GMB120

ULUSLARARASI FİNANSAL KURULUŞLAR

2+0+2

2

Ekonomik entegrasyon kavramı ve ekonomik entegrasyon şekillerini tanımak,
uluslararası finansal ve ekonomik kuruluşları anlamak dersin temel odak noktalarıdır.
GMB122

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

2+0+2

2

İş dünyasında önemli yeri olan para ve sermaye piyasası araçlarını etkin kullanabilme
yada kullananlara yardımcı olma konusunda önemli rol oynamayı içermektedir.

5

II. SINIF I. DÖNEM
DERS KODU
GMB201

DERS İSMİ

MALİYET MUHASEBESİ

KREDİ

AKTS

3+0+3

3

Bu derste işletmelerin maliyetleri, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt ilk madde ve
malzeme maliyetlerinin saptanması, direkt işçilik maliyetlerinin saptanması, genel imalat
maliyetlerinin dağıtılması ve esnek genel imalat maliyetleri bütçelerinin hazırlanması, TDHP
temelinde maliyet muhasebesi sisteminin uygulanması konularına değinilecektir.
GMB203 BİLGİSAYARLI MUHASEBE

3+0+3

4

Muhasebe yazılımlarının kullanımı ile ilgili temel becerilerin geliştirilmesi
GMB205

KAMU BÜTÇESİ

3+0+3

3

Bütçe hakkının tarihsel arka planı; ekonomik düşüncede yaşanan gelişmeler
doğrultusunda bütçe çeşitlerinde yaşanan değişim; bütçeleme kuralları; Türk kamu
sektöründeki bütçe çeşitleri; genel bütçe, katma bütçe, döner sermaye bütçesi, kamu
kurumları ve mahalli idare bütçeleri; bütçe dışı fonlar, modern bütçe sistemi olarak planlama
programlama bütçeleme sistemi, Türkiye`de bütçe prosedürü: bütçenin hazırlanması,
görüşülmesi ve TBMM`de kabulü, uygulaması, denetlenmesi.
GMB207

VERGİ HUKUKU

3+0+3

4

Dersin içeriği, genel olarak, Vergi hukukunun; hukuk sistemi içindeki yeri, kaynakları,
vergi kanunlarının uygulanması, Vergi Usul Kanununun incelenmesi, mükellef ve devletin
karşılıklı hak ve ödevleri, vergilendirme süreci, vergi borcunu ve cezalarını sona erdiren
nedenler, Vergi hukukunda dava açma ve zaman aşımı süreleri, vergi denetimi, vergi suç ve
cezaları vergi yargısı ve dava açma süreleridir.
GMB209

MALİ YARGI

3+0+3

4

Vergi uyuşmazlıklarının niteliği ve karakteristikleri; vergi uyuşmazlıklarının idari
çözüm yolları, idari çözüm yollarının yargısal yollarla karşılaştırılması, vergi hatalarının
düzeltilmesi, uzlaşma; yargısal çözüm yolları; yargılama hukukuna genel bakış ve Türk
hukukunda yargı kolları, vergi yargısının yapısı, işlevleri ve ilkeleri; vergi yargılaması usulü,
vergi davasının niteliği, vergi davasında taraflar, görev ve yetki, vergi davasının açılması,
sonuçları, vergi davasının görülmesi, ispat ve delil; kanun yolları, olağan kanun yolları,
olağanüstü kanun yolları.

6

DERS KODU
GMB211

DERS İSMİ

KREDİ

KÜRESELLEŞME VE MALİ YAPI

AKTS
2+0+2

2

Küreselleşme kavramı, küreselleşmenin tarihi gelişimi.Küreselleşme Öncesi Modern
Devletin Mali İşlevlerine Bakış. Küreselleşmenin devlet maliyesi üzerine yaptığı etkiler:
Vergi, harcama ve borçlanma politikası üzerine etkileri; Sermaye odaklı maliye politikası;
Kayıtdışı ekonomi ve maliye; Yerelleştirme. Devlet Hacminin Daraltılması.Küreselleşmenin
Ortaya Çıkardığı Vergisel Sorunlar: Vergi Rekabeti, Planlaması, Vergi Cennetleri, Transfer
Fiyatlandırması ve E-Ticaretin Vergilendirilmesi Sorunu, ekolojik vergileme. Küreselleşme
Süreci ve Türk Mali Sisteminin Değerlendirilmesi
GMB213

SERMAYE PİYASASI

2+0+2

3

Sermaye Piyasaları, Araçlar, Kurumlar, İşlemler, Menkul Kıymet Borsaları, İMKB,
Endeksler, Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler gibi konulardan oluşmaktadır.
GMB215

İSTATİSTİK

2+0+2

3

Dersin içeriği, temel istatistik kavramlarını, verilerin toplanması ve düzenlenmesini,
tanımsal istatistik ölçülerini, olasılık ve olasılık dağılımlarının hesaplanması, örnekleme ve
temel kavramlar, örnekleme yöntemleri, örnekleme dağılımları, istatistik tahmin, hipotez
testleri, ki-kare testleri, basit korelasyon ve regresyon analizi ve zaman serileri analizi
konularından oluşmaktadır ve istatistik dersi ayrıca bu konuların iktisat, işletme ve yönetim
faaliyetlerinde kullanıldığı alanları dikkate alır.
GMB219

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2+0+2

2

Belirli bir konuda literatür taraması, metodoloji, bulgular ve sonuçların tez formatına
göre hazırlama, tezi bir sınav jürisi önünde sunma ve savunma
GMB221

SOSYOLOJİ

2+0+2

2

Toplum Bilimin Unsurları Hakkında Bilgilendirme, Toplum Kavramı ve Kültür,
Modernite ve Postmodernite, Küreselleşme Kavramları, Toplumsal Tabakalaşma, Toplumsal
Sınıflar, Evlilik ve Kişisel Yaşam, Irk ve Etnisite, Toplumsal Birim Olarak Aile, Birey
Kavramı ve Algılanmasındaki Değişiklikler, Eğitim ve Toplum, İş ve Ekonomik Yaşam, Kitle
İletişim Araçları ve Popüler Kültür, Sağlık ve Toplum, Din ve Toplum
GMB223

İLETİŞİM

2+0+2

2

İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma
becerileri, iletişimi engelleyen yada aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden
kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü
ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler.

7

DERS KODU
GMB225

DERS İSMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

KREDİ

AKTS
2+0+2

2

İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi, insan kaynakları yönetimi ve çevre
faktörleri, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personelin işe alınması, eğitimi,
geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması, ücret yönetimi, sağlık ve iş güvenliği,
çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi, yönetim ve sendika ilişkileri ve insan
kaynaklarının uluslararası boyutuna değinilecektir.

8

II. SINIF II. DÖNEM
DERS KODU
GMB202

DERS İSMİ

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

KREDİ

AKTS

3+0+3

4

Temel mali tablolardan bilanço ve gelir tablosu, ek mali tablolar olarak bilinen satılan
malın maliyeti tablosu, kar dağıtım tablosu, fon akım tablousu, nakit akım tablosu, net çalışma
sermayesi değişim tablosu, özsermaye değişim tablosu gibi tabloların önemi ve amaçları ile
mali tablolar analizinde kullanılan teknikleri içerir. Mali analiz teknikleri ise karşılaştırmalı
tablolar analizi, yüzde metodu ile analiz, trend analizi ve oranlar yardımıyla analizdir.
Enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkisi konusu da dersin içeriğini oluşturmaktadır.
GMB204

MALİYE POLİTİKASI

3+0+3

3

Maliye Politikasına İlişkin Tanımlar ve Maliye Politikasının Gelişimi,
Makroekonomik sorunlara yeni mikro yaklaşımlar :Yeni klasik yaklaşım, Arz Ekonomisi
yaklaşımı, Post Keynesyen yaklaşım, Maliye politikası: Tanımlamalar: Maliye politikasının
sınırları ve etkilerinin ölçülmesi, Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikası:
Keynesyen model, Kapalı bir ekonomide ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde para ve
maliye politikasının nisbi etkinliği, Açık bir ekonomide ekonomik istikrarın
gerçekleştirilmesinde para ve maliye politikasının nisbi etkinliği, Toplam talep-Toplam arz
modeli ve maliye politikası, Enflasyon Nedir? Neden Enflasyonla Mücadele Gerekir?
Enflasyonla
Mücadelede
Maliye
Politikası;
Bütçe
Politikaları,
Otomatik
Stabilizatörler, Enflasyonla, durgunlukla, stagflasyonla mücadelede maliye politikası,
Gelişmekte olan ülkelerde bütçe açıkları ve enflasyon sorunları, istikrar sağlayıcı maliye
politikaları, Bütçe açığı sorunu: bütçe açığının etkilerine ilişkin tartışmalar, Keynesyen
yaklaşım, Neo klasik yaklaşım, Ricardian yaklaşım, Ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma
ve maliye politikası kavramları .
GMB206

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

3+0+3

4

Türkiye’de mer’i mevzuat içinde yer alan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nin
işleyişini ortaya koyarak pratikte karşılaşılabilecek sorunları hukuk metodolojisine uygun
muhakeme gücüne dayalı olarak çözümleme becerisi kazandırmak.
GMB208

DEVLET BORÇLARI

2+0+2

2

Uluslararası Bankacılık Ürünler, Hizmetler, Banka Organizasyonu ve Uluslararası
Bankacılık örnekleri, Uluslararası Bankacılık Kredileri, Uluslararası Ödeme sistemlerinde
taraflar, kurumlar, Dış Ticaretin Finansmanı, Uluslararası Ticaret Odası, IIC500 ve eUCP,
Uluslararası Bankacılık Yapan Kuruluşlar ve Uluslararası Bankacılıkta Son Gelişmeler ve son
eğilimler gibi konular incelenecektir.
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DERS KODU
GMB210

DERS İSMİ

GİRİŞİMCİLİK

KREDİ

AKTS

2+0+2

2

Girişimcilik ve girişimciliğin önemi, girişimcilik türleri, girişimcilik için gerekli
kaynaklar, girişimciliği teşvik eden faktörler, girişimciliğin önemi, kendi işini kurmanın
avantajları-dezavantajları, girişimcide bulunması gereken özellikler, girişimcilikte yaratıcılık
ve yenilik, bir iş fikrinin projeye ve yatırıma dönüşmesi, iş plânının amacı, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik olgusu,genç girişimcileri bekleyen iş fırsatlarının neler
olması gerektiği konusunda bilgilerden oluşmaktadır.
GMB212

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB

2+0+2

3

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden itibaren Türkiye ekonomisinin yapısı,
tarihsel gelişim süreci, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ortaya çıkan önemli ekonomik ve
toplumsal dönüşümler, oluşan dönemler itibariyle ekonomik yapının niteliksel olarak
değerlendirilmesi, Sayısal verilerle ekonomik yapının gelişiminin incelenmesi ve AB`ye üye
olan ülkeler hakkında bilgi, AB-Türkiye arasındaki ekonomik-sosyal-kültürel ve politik
ilişkilerin incelenmesi, Türkiye`nin AB`ye ihtiyacının olup olmadığı gibi.
GMB216

VERGİ DENETİMİ

3+0+3

4

Vergi Denetiminin tanımı, Vergi Denetimi gerektiren nedenler, Denetim türleri, Vergi
Denetiminin özellikleri, Vergi denetimini aşamaları, Denetim yapmaya yetkili örgütler, Vergi
denetiminin yapılması, Vergi denetiminin etkinliği, Türkiye’de vergi denetiminin analizi,
Uygulama örnekleri.
GMB218

TİCARET HUKUKU

2+0+2

2

Dersin içeriği, genel olarak, ticari işletme, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, tacir,
ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, ticaret sicili, tacir
yardımcıları, ortaklıkların sınıflandırılması, ortaklık sözleşmesi, ticaret ortaklıklarının ortak
özellikleri, ortaklıkların birleşmesi, bölünmesi ve tip değiştirmesi, kıymetli evrakın unsurları
ve özellikleri, kıymetli evrakta defiler, kambiyo senetleridir.
GMB220

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

3+0+3

4

Şirketlerin kuruluşu, sermaye hareketleri, kar dağıtımı, birleşme, bölünme, iflas vb.
konularda temel bilgileri öğretme ve uygulama becerisi kazandırma.
GMB222

GÜNCEL MALİ SORUNLAR

2+0+2

2

Uluslar arası mali sorunlar ile bunların Türkiye’ye etkileri; karşılaşılan kamu açıkları,
kayıt dışı ekonomi, gelir dağılımı, mali istikrarsızlıklar ve mali piyasaların yeniden
yapılanması; bütçe, harcama ve vergi sistemleri sorunları ele alınarak incelenecek ve bu
konulardaki öneriler tartışılacaktır.
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DERS KODU
GMB224

DERS İSMİ

BÜROKRASİ

KREDİ
2+0+2

AKTS
2

Kamu yönetiminin işleyişinde temel etken olan bürokrasi olgusunu anlaşılır kılmak.
Bürokrasinin yönetsel yapıya etkilerini ve sorunları ortaya koymak.
GMB226

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

2+0+2

2

Dış Ticaret alanında temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgiler, İlgili mevzuatın
irdelenmesi yanı sıra, ithalat ve ihracat işlemlerinin tanıtımı yapılacaktır.
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