YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Okul/Fakülte:
Bölüm/Program: SAĞLIK YÖNETİMİ
Ders Dili:

Türkçe

Ders Kodu: IYB105

DersTürkçe İsmi:

GENEL MUHASEBE I

Ders İngilizce İsmi: GENERAL ACCOUNTING I
Dersi Verecek:

Doç. Dr. Tamer AKSOY

Dersin Türü:

ZORUNLU

Yıl

Semester

1

Ders Kredisi:
Teori(saat/hafta):

Dersin Seviyesi: LİSANS

3

1

AKTS Kredisi: 5
3,00

Dersin İçeriği:

Öğrenme Kazanımları:

Uygulama(saat/hafta): 0,00

Dönem:

1

Ders İşleme Biçimi: YÜZ YÜZE
Laboratuar(saat/hafta): 0,00

•Bahse konu derste, öğrencilerin de dersin işlenişine ve uygulamalara bizzat
katıldığı interaktif bir yaklaşım takip edilecektir.
•Ders kapsamında, öncelikle muhasebe mesleği ile muhasebe meslek
mensuplarını etkileyen ulusal ve uluslararası gelişmeler giriş mahiyetinde
genel olarak özetlenecek, böylelikle mesleği etkileyen en son gelişmeler ile
muhasebenin işletmelerde ve ulusal/uluslararası düzeyde taşıdığı öneme
farkındalık çekilmeye çalışılacaktır.
•Daha sonra ders içeriğinde, belli bir sıra içerisinde, muhasebenin temel
fonksiyonları, türleri, finansal tablo ilkeleri, temel finansal tablolardan
bilanço, gelir tablosu, diğer finansal tablolar, muhasebenin işleyişi, muhasebe
süreci, bilanço genel denklemi, hesapların çalışma ve kayıtlama kuralları,
yevmiye defteri ve defteri kebir kayıtları, tekdüzen muhasebe sistemi ve hesap
planı, dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar,
özkaynaklar, gelir ve giderler, dönem içi işlemleri, mizanların çıkarılması ve
izleyen kayıtlar v.b. hususlar işlenecektir.
•Böylelikle Finansal Muhasebeye ilişkin önemli temel konular, ders içi örnek
uygulamalarla da desteklenerek sırasıyla incelenmiş olacaktır.
•Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin muhasebe sürecindeki tüm temel
konulara aşinalıkları sağlanacak ve muhasebenin bütün temel aşamalarına
ilişkin işlemleri yerine getirme, tüm önemli hesapların ve temel tabloların
kayıtlama ve düzenleme kurallarını öğrenme ve bunları yorumlama bilgi ve
becerisi kazanılacaktır.

İlgili kavramları/kuramları anlayabilecek
İlgili kavram/kuramların geçerliliğini tarışabilecek
İlgili kavram/kuramların, gerçek hayattaki muhtemel uygulamalarını
tartışabilecek ve öneriler sunabilecek
İlgili kavram/kuramları gerçek hayata/verilen diğer durumlara/vakalara
uygulayabilecek
İlgili kavram/kuramların gerçek hayatta var olan uygulamalarını eleştirel
olarak analiz edebilecek
Farklı kavram ve kuramları kendi özgün yaklaşımlarını yaratbilmek için
sentezleyebilecek
İlgili kavramlarla ilgili özgün bir yaklaşım geliştirebilecek
Sunum(lara)a hazırlık
Verilen ölçütlere göre kendi çalışmalarını değerlendirebilecek
Verilen ölçütlere göre arkadaşlarının çalışmalarını değerlendirebilecek
Yeni yaklaşım geliştirebilecek/yaratabilecek
Verilen parametreler çerçevesinde yeni bir ürün geliştirebilecek/yaratabilecek
Verilen çalışmayı bağımsızca yürütebilecek
Verilen bir çalışma üzerinde grup halinde çalışabiliecek
İlgli kavramları sayabilecek ve açıklayabilicek
Öğrenmenin değerini takdir edecek
Akademik bir makale üretmek için seçilen kaynak gösterme biçiminin
ilkelerini uygulayabilecek
Hedeflenen becerileri geliştirebilecek
Diğer
Dersin Amaçları:

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
yenilemek
Yeniliği teşvik etmek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek
Diğer

Öğrenci İş Yükü:

Derse hazırlık
Ders saatleri
Ara sınav
Ara sınava hazırlık
Final sınavı
Final sınavına hazırlık
150/30=5

AKTS Formülü:
Kaynaklar:

•Genel Muhasebe:İlkeler ve Uygulamalar, Tekdüzen Muhasebe Sistemi,
Yüksel Koç Yalkın,19. Baskı, 2013.
•Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, 17.Bası, Gazi Kitabevi, Ekim 2014.
•Çözümlü Genel Muhasebe Problemleri, Orhan Sevilengül, 9.Bası, Gazi
Kitabevi, Eylül 2011
•Principles of Financial Accounting, Can Şımga-Muğan, Nazlı Hoşal-Akman,
3rd ed, Gazi Kitabevi, 2007.
•Ayrıca, Genel Muhasebe, Finansal Muhasebe, Mali Muhasebe, İşlem
Muhasebesi, Muhasebe vb başlıklarını taşıyan tüm kitaplardan da
yararlanabilirsiniz.

Değerlendirme:
İşe Yerleştirme(Staj):
Ön Koşul Ders Kodları:
1. Hafta (19 – 23 Eylül)

2. Hafta (26 – 30 Eylül)
3. Hafta (3 – 7 Ekim)
4. Hafta (10 – 14 Ekim)
5. Hafta (17 – 21 Ekim)
6. Hafta (24 – 28 Ekim)

7. Hafta (31 - 4 Kasım)
8. Hafta (7 - 11 Kasım)

Muhasebe mesleği ile muhasebe meslek mensuplarını etkileyen
ulusal/uluslararası son gelişmeler; Muhasebenin işletmelerde ve
ulusal/uluslararası düzeyde taşıdığı önem
Giriş ve genel ilkeler, muhasebenin tanımı, temel kavramlar, muhasebenin
temel fonksiyonları, muhasebenin türleri
Temel finansal tablolar, diğer finansal tablolar ve Finansal Muhasebe
Döngüsünün İşleyişi
Bilanço Kavramı ve Bilançonun Bölümleri, bilanço genel denklemi, Bilanço
İlkeleri, örneklemeler
Gelir Tablosu ve Bölümleri, örneklemeler
Hesap kavramı, hesapların çalışma ve Kayıtlama kuralları/İşleyişleri,
varlıkların izlenmesi, muhasebe süreci, dönemiçi işlemler (e.g.
yevmiye/günlük defter ve kayıtları, defteri kebir/büyük defter ve kayıtları,
(genel geçici) mizan vs.)
Tekdüzen muhasebe sistemi ve tekdüzen hesap planı (THP) sistematiği,
hesapların tanıtılması
Dönen Varlıklar ve örnek problemler

9. Hafta (14 – 18 Kasım) Duran Varlıklar ve örnek problemler
10. Hafta (21 – 25 Kasım) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ve örnek problemler
11. Hafta (28 - 2 Aralık) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve örnek problemler
12. Hafta (5 – 9 Aralık)

Özkaynaklar ve örnek problemler; Geçici Mizan ve örnek problemler

13. Hafta (12 -16 Aralık) Gelir ve Gider hesapları, kayıtlama kuralları ve örnek problemler , Örnek
dönem sonu işlemler, Kapanış kayıtları
14. Hafta (19 - 23 Aralık) Örnek Dönemiçi Monografi çözümleri
15. Hafta (24 – 30 Aralık) FİNAL SINAVLARI HAFTASI
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta

