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Dersin Tanımı
Adı

Kodu

İŞLETME MUHASEBESİ

BES4213351

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Bahar Dönemi

2+0

2

4

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Türü

Programa Bağlı Seçmeli

Dersin Koordinatörü

Prof.Dr. Gülgün ERSOY

Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine çalıştıkları işletmeler yada sahibi oldukları işletmelerde kullanabilecekleri düzeyde genel
muhasebe bilgisi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders; Muhasebenin tanımı, kavramları ve ilkeleri ,Muhasebe kayıtları ve tek düzen muhasebe sistemi ,Aktif ve pasif hesapların
işleyişi ,Finansal varlıklar, dönen varlıkların işleyişi ,Duran varlıkların işleyişi ,Yabancı kaynakların kapsamları ve öz sermaye
hesaplarının işleyişi ,Gelir hesapları ve işleyişi,Gider hesapları ve işleyişi,Temel mali tablolarının düzenlenmesi - gelir tablosu,Temel
mali tabloların düzenlenmesi, bilanço ve diğer mali tablolar ,Maliyet hesaplarının işleyişi, beslenme ve diyetetikte maliyetlerin
oluşması ,Dönem sonu envanter işlemleri ,Muhasebe dönem sonu kapanış işlemleri kar zararın hesaplanması ,İşletmenin finansal
olaylarının değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Muhasebe ile ilgili teorik ve pratik yapılması gereken her türlü bilgi belge ve kanunları öğrenir.
Dönem sonu işlemleri mali tabloların hazırlanması, belge,e-bildirge ve e-beyannamelerin hazırlanmasını ve verilmesini
öğrenir.
Kanunlar çerçevesinde doğru değerlemelerin yapılmasını önerip ya da kontrol edip yasal yollarla daha çok kar ya da daha az
kar çıkmasını sağlayabilir düzeyde muhasebe bilgisine sahip olur.
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Ders Akışı
Sıra

Konular

1

Muhasebenin tanımı, kavramları ve ilkeleri

2

Muhasebe kayıtları ve tek düzen muhasebe sistemi

3

Aktif ve pasif hesapların işleyişi

4

Finansal varlıklar, dönen varlıkların işleyişi

5

Duran varlıkların işleyişi

6

Yabancı kaynakların kapsamları ve öz sermaye hesaplarının işleyişi

7

Gelir hesapları ve işleyişi

8

Gider hesapları ve işleyişi

9

Temel mali tablolarının düzenlenmesi - gelir tablosu

10

Temel mali tabloların düzenlenmesi, bilanço ve diğer mali tablolar

11

Maliyet hesaplarının işleyişi, beslenme ve diyetetikte maliyetlerin oluşması

12

Dönem sonu envanter işlemleri

13

Muhasebe dönem sonu kapanış işlemleri kar zararın hesaplanması

14

İşletmenin finansal olaylarının değerlendirilmesi

Ön Hazırlık

Kaynaklar
Ders notları
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