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ÖZET 

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİ VE İŞ 
DÜNYASININ BEKLENTİLERİNE GÖRE YAPILANDIRILMASI 

 
BAŞER, Hakan 

Yüksek Lisans Tezi, İşletme Ana Bilim Dalı  
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şerafettin SEVİM 

Mayıs, 2010, 169 sayfa 

Gelişmiş ülkeler iş dünyasının ihtiyaç duyduğu iş gücünü, uluslararası 

tecrübelerden de faydalanarak iç dinamiklerine göre oluşturdukları mesleki eğitim 

metotlarıyla karşılamaktadırlar. Üniversite-sektör işbirliği temeline dayalı eğitim 

uygulayan ülkeler, sadece okula dayalı eğitim uygulayanlar ve her iki anlayışı da 

benimseyen ama sürekli arayış içinde olan ülkeler bu hedefi üç farklı sistemle 

gerçekleştirmektedirler. Türkiye’ deki mevcut sistem daha çok okula yani teorik eğitime 

dayalı olanıdır.  

Bu çalışmada yapılan anket uygulamasıyla, Türkiye’de iş dünyasının Meslek 

Yüksekokullarındaki muhasebe eğitiminden beklentileri ve karşılaştıkları başlıca 

sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. Sorunlar; meslek elemanlarının eksik kaldığı 

konular, ders içeriklerinin güncel olmaması, stajların yetersizliği, mezunların iş 

adaptasyonu, eğitimcilerin güncellenmiş bilgi eksikliği, üniversite-sanayi-sektör 

ilişkisinin yetersizliği şeklinde sıralanabilir. 

İş dünyasının beklentileri ve çağdaş muhasebe eğitiminin gerekliliği olarak, 

muhasebe eğitiminin yeniden yapılandırılmasıyla, mezun öğrencilerin eğitim 

düzeylerinin iş dünyasında istihdam edilecekleri seviyeye getirilmesi beklenmektedir. 

Bunun için muhasebe eğitiminin amacı, yönetimin yapısı, kariyer planlama merkezi 

kurulması, öğrencilerin seçilmesi ve durumu, eğiticilerin durumu, öğretim teknikleri, 

staj uygulaması ve son olarak üniversite-sektör ilişkileri bir bütün olarak çalışmada ele 

alınmıştır. Belirtilen bu öğelerle muhasebe eğitimi; etkin bir yapıya ulaşacak, çağdaş 

düzeye çıkacak ve ülke gereksinimlerini karşılayacak muhasebeciler yetiştirecektir. Bu 

eğitim ise, iş dünyasının rekabet gücünü arttıracak “ara kademe” insan gücünü oluşturan 

muhasebecilerin de yetiştirileceği Meslek Yüksekokullarında verilecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Eğitiminin 

Yeniden Yapılandırılması 
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ABSTRACT 

ACCOUNTING EDUCATION IN VOCATIONAL SCHOOLS AND ITS 
RESTRUCTURING  ACCORDING TO THE BUSINESS WORLD'S 

EXPECTATIONS 
 

BAŞER, Hakan  
M.A. Thesis, Department of Business Administration 

Supervisor: Prof. Şerafettin SEVİM 
May, 2010, 169 pages 

 
Developed countries meet the needs of required labor force within the business 

world through vocational education methods which they form according to their own 

internal dynamics as well as by taking advantage of international experiences. For that 

purpose, the countries in the world are applying three different systems: countries 

applying education based on the university- sector collaboration, the ones applying just 

school based education, and countries which adopted both apprehension but also being 

constantly in search of. The recent system in Turkey is the one, which is mostly based 

on the theoretical education. 

 The business worlds’ expectations from vocational schools and the problems 

they face in Turkey are tried to be determined with this survey in our study. We can list 

these problems as; imperfect knowledge of workers, outdated study contents, 

inadequate training, lack of adaptation from graduates, poor updating on information of 

tutors and insufficient relation in between university-industry-sector.  

 As a need of the expectations of the business world and modern accounting 

education, we are aiming to improve graduate students’ knowledge and capability by 

restructuring the education on accounting, so that they can be up to the challenge in the 

business world. To be able to achieve this accounting education, the structure of the 

management, building a career planning centre, choosing the right students, the 

positions of the tutors, techniques of training and teachings, application of the 

apprenticeship, and lastly university- sector collaboration are handled in harmony and 

studied in this work. With these indicated factors, accounting education will be able to 

reach an effective position and modern level, and successfully train accountants whom 

will meet the needs of our country. Furthermore, this education will be giving in 

vocational schools, which will train accountants and they will improve the competitive 

power in business. 

Keywords: Vocational School/ University, Accounting Education, Profession of 

Accounting, Quality of Accounting Education. 
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GİRİŞ 
 

 Yaşamın her alanında karşılaştığımız küreselleşme olgusu, diğer alanların yanı 

sıra özellikle ticari ilişkilerdeki gelişmelerde belirgin olarak görülmektedir. Ticaretin 

küreselleşmesine paralel olarak sermayenin küreselleşmesi durumu, beraberinde hızlı ve 

devamlı değişimi de getirerek, para ile anlatılan işletme faaliyetlerinin daha karmaşık ve 

kurgusal bir hal almasına yol açmıştır. Bu durumun ortaya çıkardığı kargaşadan, 

muhasebe meslek mensuplarının bilgi ve beceri donanımlarını sürekli geliştirmek 

suretiyle değişime ayak uydurmaları sağlanmalıdır. Bu donanımın geliştirilmesi ve 

kişilerin kullanabilecekleri bir araç haline getirilebilmesi eğitsel bir sorundur. 

Üniversitelerde verilmekte olan muhasebe eğitim sisteminin; meslek mensubu olacak 

adaylara yönelik ve halihazırdaki meslek mensuplarına yönelik bilgi birikim ve  

becerilerini iş dünyasının beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirecek çağdaş 

bir eğitim– öğretim sistemi haline dönüştürülmesi gerekmektedir (Nalbantoğlu, 2003: 1 

/ Sevim, 1996: 103). 

Muhasebe eğitimine yön veren önemli faktörlerden birisi iş dünyasıdır. Mezun 

olan öğrencileri istihdam edecek olan iş dünyasının beklentilerine göre muhasebe 

eğitiminin yapılandırılması önemli bir mevzudur ve özellikle ülkemizde gereklilik arz 

etmektedir. Türkiye’de eğitim için önemli ölçülerde harcamalar yapılmaktadır. Yapılan 

bu harcamalardan daha da fazla verim alınabilmesi için eğitim-öğretim sisteminin 

geliştirilmesi, güncellenmesi ve yenilenmesi gerekir. Araştırmada Meslek 

Yüksekokullarında verilmekte olan muhasebe eğitiminin, işletmelerin beklentileri ve 

ihtiyaçları doğrultusunda, çağdaş muhasebe eğitim seviyesine çıkarılması ve bu 

bağlamda yeni bir sistemin oluşturulması lüzumu vurgulanmıştır.  

İş dünyasının stratejik olarak gördüğü ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkelerin en önemli sorunlarından birisi olan vasıflı “ara eleman” eksikliği, ülkemizde 

de biran önce çözümlenmesi gereken bir meseledir. Ara elemanın istihdamı ile sanayi 

ve hizmet sektörlerinde verim ve kalite artmaktadır. Ülkemizde meslek yüksekokulları 

yükseköğretim kurumları, niteliği yüksek ve sektörün gereksinimini karşılayacak ara 

eleman yetiştirmekle yükümlendirilmiş kurumlardır.  
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Bu çalışma, OSTİM Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe 

eğitiminden beklentilerine yönelik yapılan bir araştırmanın ürünüdür. Araştırmanın ilk 

bölümünde muhasebe ve meslek yüksekokulları ile ilgili genel bilgiler verilmiş, ikinci 

bölümde mevcut muhasebe eğitiminin yapısı incelenmiş, üçüncü bölümde ise iş 

dünyasının muhasebe eğitimine bakış açısı ve bu eğitimden beklentileri analiz 

edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, hem meslek yüksekokullarında verilen 

muhasebe eğitiminin geleceği hem de bu eğitimin sektöre olumlu bir şekilde yansıması 

açısından oldukça yararlı olacaktır. 
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1.1. MUHASEBENİN ÖNEMİ, TANIMI VE ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ 

İşletmelerin mali durumları ve faaliyet sonuçları ile doğrudan ya da dolaylı 

olarak müteşebbisler, yöneticiler, çalışanlar, alacaklılar, borçlular, devlet ve diğer 

kuruluşlar ilişkileri nispetinde ilgilenen taraflar vardır. Bu taraflar ilgili oldukları 

kararlar ve kendilerini etkileyecek konular ile ilgili konular da işletme ile ilgili sağlıklı 

ve güvenilir bilgiler temin etmek istemektedirler. İlgili tarafların mali bilgileri temin 

edecekleri ve bu bilgilerden sağlıklı bir şekilde faydalanacakları uzmanlık alanı 

‘muhasebe’dir.  

İlgili tarafların kararlarında yararlanacakları bu bilgileri her olay için elde etmek 

istemeleri söz konusu değildir. Çünkü bu yolla elde edilecek bilgiler, olayların çokluğu 

nedeniyle, akıl karıştırıcı lüzumsuz bilgiler olmaktan öteye gidemez. Öte yandan 

olayların olumlu, olumsuz yönde olanlarının bir diğerinin sonucunu etkileyeceği açıktır. 

Bu bakımdan yöneticinin başarısını oluşturan bu olayların tek tek değil, belirli bir süre 

içinde toplananlarının tüm olarak ele alınması doğru ve faydalı olur. Burada olaylarla 

ilgili bilgilerin biriktirilmesi, depolanması gereği ortaya çıkar. Bu da belirli bir süre 

içindeki işletme varlıkları ve bu varlıkların kaynaklarında para ile ifade edilebilen 

değişme yaratan olaylarla ilgili bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, sınıflanması ve 

özetlenmesi şeklinde olur (Cemalcılar ve Erdoğan , 1997: 13). 

Muhasebenin işletmelerdeki yerini ve fonksiyonlarını incelersek, muhasebenin 

şu özellikleri önem arz eder (Özaslan, 1970: 22-23) ; 

- Borç ve alacak ilişkilerinin izlenmesi, 

- Mal ve hizmetlerin maliyet bedellerinin hesaplanmasında aracılık, 

- İşletme için gerekli istatistiki bilgileri sağlama, 

- İşletme yönetiminde araç olma, 

- İşletme sonuçlarını ortaya koyma, 

- İşletmenin mali varlığını hesaplama, 

- Muhasebe kayıtlarının işletme lehinde delil olması, 
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- Denetleme aracı olması 

Muhasebe, kelime manası olarak Arapça olan “hesap” sözcüğünden türemiş olup 

Türkçe’ de hesaplaşma, karşılıklı hesap görme, hesap işleriyle uğraşma, hesapların 

bütünü anlamlarına gelmektedir (www.tdk.gov.tr). 

Muhasebe, iktisadi faaliyetlerdeki evrime bağlı olarak günlük hayatın ihtiyaç ve 

zorunluluklarını karşılamak üzere kendiliğinden gelişmiştir. Bu bakımdan, ticari 

hayatın, başka bir deyimle mal alım satımına ilişkin faaliyetlerin arttığı devirlerde ve 

yerlerde daima hesap tutma usullerinin de ilerlediği görülmektedir (Hiçşaşmaz, 1970: 

3). 

Muhasebe, mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde 

kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve 

sanatıdır (DPT, 1970: 3). 

Muhasebe, bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların kullanılma 

biçimini, örgütün işlemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış veya 

azalışları ve örgütün finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları 

ilgili kişi ve kuruluşlara ileten bir “Bilgi Sistemi”dir (Sevilengül, 2000: 9). 

Muhasebe, kaynakların en uygun şekilde dağılımına ve örgütün amaçlarına 

ulaşmasına yardımcı olacak şekilde, kullanıcıların bilinçli yargıların kullanılmasına ve 

kararlar vermesine olanak vermek üzere, belirli bir birim hakkında ekonomik ve sosyal 

bilgiler sağlayan bir değerleme ve iletişim sistemidir (Akdoğan ve Aydın, 1987: 4). 

Muhasebe denildiğinde ilk akla gelen açıklama, işletmelerin parasal işlemleri ile 

ilgili işlemlerini kaydetme, sınıflandırma ve sonuçları raporlar halinde sunma işidir. 

Günümüzde ise işletme yöneticileri ve işletmeler ile ilişkisi olan bireyler ve kuruluşlar 

beklentilerinin yerine getirilmesi için muhasebeden yardım beklemektedirler. Bu 

çerçevede çağdaş toplumlarda muhasebenin işleyişi Moonitz tarafından özgün bir 

şekilde aşağıdaki gibi açıklanmaktadır (Sevim, 1996: 12-13): 

“Ekonomik etkinlikler çevresiyle etkileşim halinde bulunan insan tarafından 

üstlenilmiştir. İnsan çabası (emek) ve doğal kaynakların bu tür etkileşimi mal ve 

hizmetlerin üretimi amacıyla örgütlenmiş birimler olarak kullanılan işletmeler aracılığıyla 
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oluşur. Bu süreçte var olan kaynaklar bazı yollarla, elde bulunan seçenekler arasında 

dağıtılmalıdır. Bu dağıtımı doğru olarak yapmak için, eldeki seçeneklerin sonuçlarına 

ilişkin tahminler esastır. Geçmişin sonuçları ve geleceğe ilişkin hesaplar bu tahminleri 

oluşturmak için kullanılır. Bu sonuçlar, hesaplar ve tahminler kısmen nicel terimlerle ifade 

edilebilirler ki karşılaştırmalar ve değerlendirmeler kolaylaşabilsin. Muhasebe geniş şekilde 

kullanılan nicel ifade biçimlerinden birisidir” 

Bu işlevi doğrultusunda muhasebenin tanımı şu şekilde yapılabilir (Sevim, 1996: 

13): 

“Muhasebe, kıt kaynakların optimum dağılımına ve örgütün amaçlarına 

ulaşmasına yardımcı olacak şekilde, kullanıcıların bilinçli yargılarda bulunmasına ve 

kararlar vermesine olanak sağlamak üzere belirli bir birim hakkında niceliksel bilgiler 

üreten ve ileten bilgi sistemidir.” 

Muhasebenin tanımlarına verilen örnekleri çoğaltmak olasıdır. Bir disiplinin 

tanımını, tanımlanan çalışma alanı ile diğer alanlar arasındaki sınırları belirler, çalışma 

alanını, parçası olduğu alanın çerçevesi içine yerleştirir. Böylece çalışma alanı ile ilgili 

diğer tanımların tutarlılığı sağlanır ve bu alana uygulanabilecek genellemeler belirli bir 

mantık silsilesi içinde ele alınır (Akdoğan ve Aydın, 1987: 2). 

Muhasebe’nin tarihçesi, Sümer, Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarına kadar 

gitmektedir. Ancak bu kayıtlar sistemli ve belli bir kurallara dayanan sistemler olmayıp 

işletmeler ihtiyaçlarını, pratik çareler bularak gidermeye çalışan kayıtlardır. 

Hesap tutma usullerinin tarih boyunca geçirdiği aşamaları inceleyenler, 

çalışmalarını genellikle iki yönde geliştirmektedirler. Bunlardan birincisi hesap tutma 

tekniğinin kendi içindeki evrimin incelenmesidir. İkincisi ise iktisadi ve ticari 

faaliyetlerle ilgili sosyal yapının söz konusu teknik üzerinde meydana getirdiği etkilerin 

tesiridir. Muhasebenin tarih içendeki akışına bu iki açıdan bakıldığında; her zaman ve 

her yerde geçerli olan bazı esasların bulunduğu dikkati çekmektedir. Bunu şu şekilde 

özetlemek mümkündür: Hesap tutma usulleri ve bununla ilgili olarak muhasebede 

geçerli kayıt teknikleri, bir tek eserle yada bir tek nazariyatçının çabası ile ortaya çıkmış 

değildir (Hiçşaşmaz, 1970: 3). 
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Deniz aşırı ticaretin gelişmesi ile birlikte ticari faaliyetlerin artmış ve şirketler 

kurulmaya başlaması ile birlikte muhasebe tekniklerinde gelişmeler olmuştur. Alıcı ve 

satıcıların hesapları ayrı ayrı tutulmaya başlanmış, toptan ve perakende satışlar için ayrı 

defterlerin izlenmeye gereksinim duyulmuştur. 

Muhasebe konuları, onbeşinci yüzyıl sonuna kadar tabii bir seyir izleyerek 

gelişmiştir. Bu itibarla, teşebbüsler, faaliyetleri sırasında karşılaştıkları kayıt 

problemlerini ve organizasyon ihtiyaçlarını, olayların akışına bağlı bir şekilde, pratik 

çareler bulmaya çalışılmıştır. Ancak, Toskanalı bir rahip olup geniş bir matematik 

bilgisine sahip Luca Paciolo’nun 1494 yılında İtalya’da yayınladığı “Summa de 

Arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita” adlı eserle birlikte muhasebenin 

tabii gelişme dönemi de kapanmış, uygulamanın yanı sıra nazari düşünceler de konuyu 

etki altında bırakmaya başlamıştır. Böylece İtalya, prensipleri itibariyle bütün dünyaya 

yayılan muhasebe tekniğindeki rönesansın da beşiği olmuştur (Hiçşaşmaz, 1970: 25). 

Muhasebe tekniklerindeki gelişmeler yavaş fakat düzenli bir şekilde devam etmiş ve 

devam etmektedir. 

İslam medeniyetinde, muhasebeye ait pek çok kitap yazılmıştır. Bunlar Luca 

Paciolo’nun 1494 yılında yazdığı muhasebe kitabından 150 sene öncesine aittir. Bu 

kitaplardan Risale-i Fellekiye’ de muhasebenin amacı, “malların korunması, gelir ve 

giderlerin bilinmesi, hesap durumunun anlaşılmasının kolaylaşması” olarak 

belirtilmiştir. Muhasebe uygulamalarındaki en önemli gelişme, muhasebe için farklı bir 

yazı dili oluşturulmasıdır. Muhasebenin eş zamanlı kaydedilmesi için Arap alfabesinin 

hızlı yazmaya müsait olmadığından değiştirilerek “siyakat” yazısı ve rakamları 

kullanılmıştır.  

Ülkemizde muhasebenin tarihsel gelişimi; 

- Türkiye de muhasebe mesleğinin temeli 1850 tarihinde yayımlanan 

“Kanunname-i Ticaret” adlı kanuna dayanır. Aslında Fransız Ticaret 

Kanunu’nun bir tercümesi olan bu metin, tüccarların tutmak zorunda olduğu 

defterler ile ilgili hükümler getirmiştir. Cumhuriyet’in ilanından önce Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son döneminde muhasebe teori ve uygulamaları, Fransız 

mevzuatının ve yayınlarının etkisi altında gelişme göstermiştir. 
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- 1926 yılına kadar Türkiye’de muhasebe eğitimi Fransız ekolünün etkisi altında 

kalmıştır. 1926 -1960 yılları arasında Türkiye’de çağdaş üniversiteler kurulmuş 

olup, bu dönemde Alman ekolünün etkisi büyük olmuştur. 

- 29.05.1926 tarihinde yürürlüğe giren 865 sayılı Ticaret Kanunu, Alman Ticaret 

Kanunundan alınmış olduğu için; anonim şirketleri, bunların hesapları ile 

bilançolarını ilgilendiren açıklamalar Alman literatüründen yararlanmak 

suretiyle geliştirilmiştir. 1926 yılında yürürlüğe giren Ticaret Kanununda; şirket 

hesaplarının tutuluş şekli ile karın hesaplanması üzerinde durulmuş, ayrıca hesap 

dönemleriyle sınırlı olarak envanter çalışmaları, bilanço ve kar-zarar tablolarının 

düzenlenmesi gibi hususlarda belli esaslar getirilmiştir (Hiçşaşmaz, 1970: 61). 

- 1950 yılında yapılan genel vergi reformu ile yürürlüğe giren Gelir Vergisi ve 

Vergi Usul Kanunlarının, 1956 yılında yürürlüğe giren 6752 sayılı Ticaret 

Kanunu’nun, muhasebe konusunda önemli gelişmelerin gerçekleşmesini 

sağladığı görülmektedir (Sevilengül, 2000: 3). 

- 1960 yılından sonra başlayan planlı kalkınma döneminden sonra muhasebe 

konusunda yapılan en önemli çalışmalarında bu yıllarda gerçekleştiği 

görülmektedir. Ülkemize gelen yabancı işletmelerin, teknik bilgileriyle birlikte, 

uyguladıkları muhasebe usullerini de getirmişlerdir (Hiçşaşmaz, 1970: 63). 

- 1964 yılında yürürlüğe giren 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve İştirakleri 

Hakkında Kanun, işletme hesapları ve bütçeleri için yeni düzenlemeler getirmiş 

ve kamu iktisadi teşebbüslerinin muhasebe usul ve esaslarının tek düzen hale 

getirilmesini yasal zorunluluk saymıştır. Söz konusu kanun gereğince kurulan 

İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu büyük ölçüde 

Amerikan muhasebe teori uygulamasına dayanan, yer yer de Fransız genel hesap 

planının etkisi görülen Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ni önermiştir. Daha sonra 

kurulan Kamu İktisadi Kuruluşları Reform Komisyonu’nun alt komisyonu 

durumunda olan ve 1971 yılında oluşturulan Tek Düzen Muhasebe Sistemi 

Uygulama Komisyon’u tarafından, kamu iktisadi teşebbüslerinin öneri 

hakkındaki görüşleri göz önünde tutularak önerilen sistemde değişiklikler 

yapılmış ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi, 27 kamu iktisadi teşebbüsünde 

1.1.1972 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır (Sevilengül, 2000: 14).  
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- 1986’da Türk bankacılık sektörü Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne geçmiştir. 

- 1989 yılında meslek odalarının destekleri ile 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 

yasal bir yapıya kavuşturulmuştur. 

- 1992 yılı itibari ile Maliye Bakanlığı’nın 1 sıra no’lu Muhasebe Uygulama 

Genel Tebliği ile birlikte “Tek Düzen Muhasebe Sistemi”ne yasal anlamda 26 

Aralık 1992 tarihinde yayınlanmış ve 1 Ocak 1994 tarihinde uygulamaya 

başlanmıştır. 

- 1994 Türkiye Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliği (TÜRMOB) bünyesinde 60 üyeli “Türkiye Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurulu”(TMUDESK) kurulmuştur. 

- 2002 yılında muhasebe standartlarını oluşturmak ve yayımlamak üzere idari ve 

mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğine haiz “Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulu” (TMSK) faaliyete geçmiştir. 

Türkiye’de muhasebenin gelişimi 1960’lı yıllara kadar, Fransız ve Alman 

muhasebe sistemlerinin etkinliğinin de gelişmiştir. 1960’larda uygulanmaya başlayan 

Tek Düzen Muhasebe Sistemi ile yeni muhasebe teknikleri de izlenmiştir. Muhasebe 

mesleğinin Türkiye’de tarihi gelişiminin yavaş ilerlemesinin en büyük nedenlerden 

birisi, bu mesleğe talebi yaratacak kurumların mevcut olmayışıdır. Türkiye'de uzun 

süre, ekonomik faaliyetlerin büyük bir kısmını devlet yatırımlarıyla KİT’ler (Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri) tarafından oluşturulmuştur (Arıkan, 2004: 49-60). 

1.2. MUHASEBE EĞİTİMİNİN VE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ 

ÖNEMİ 

Küreselleşme yolunda günümüz dünyası hızla değişmektedir. Bu değişim 

ekonomik, politik, sosyal, kültürel, teknolojik alanlar başta olmak üzere farklı birçok 

konuda kendini göstermektedir. Bir yandan küreselleşme diğer yandan bölgesel 

bloklaşma kendine özgü bir rekabet yapısı doğurmaktadır. Bu gelişmeler, işletmelerin 

yönetimi, faaliyetleri ve politikalarında önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. 

İşletmelerin yaşamlarını sürdürmeleri için bu değişime ayak uydurmaları ve oluşan yeni 
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rekabet yapısı içerisindeki yarışta yer almaları bir zorunluluk olmuştur. İşletmenin dili 

olan muhasebe de bu değişimleri izlemeli, kendini bunlara adapte ederek geliştirmeli ve 

işletmeler hakkında mali bilgi üretme işlevini yerine getirmelidir. 

Bugün, işletmeler birçok yeni meydan okumalarla yüz yüze gelmektedir. 

Bunlardan bir kısmını küreselleşme, yeni ekonomik gelişmeler, bilgi teknolojilerindeki 

hızlı gelişmeler ve de çok yönlü beceri gereksinimleri şeklinde sıralamak mümkündür. 

Muhasebe tüm toplumlarda önemli rol oynayan bir alandır. Bu nedenle, 

muhasebe toplumda gerçekleşen değişime ayak uydurmalı ve ortaya çıkan 

gereksinimleri karşılamalıdır. Çünkü tüm toplumlarda, muhasebe mesleğine yönelik 

talep yüksektir ve yükselmeye devam etmektedir.  

Dünya küresel pazar ekonomisine kaydıkça, profesyonel muhasebecilerin, 

işletmelerin ve de örgütlerin büyük bir sorumluluk yüklenmeleri kaçınılmazdır. Nitekim 

gelişen ve hızla değişen akımlara ayak uydurmak kolay olmayacaktır. Özellikle 

muhasebeciler, içinde faaliyet gösterdikleri koşulları öğrenecek küresel bakış açısına 

sahip olmalı, yetenekleri ve istekleri ile de bu sorumluluğu üstlenmelidirler. Bu 

sorumluluğun üstlenilmesi ve akabinde başarıyla yerine getirilmesi ise muhasebecilerin 

gerekli donanıma sahip olmaları ile doğru orantılıdır. Bundan dolayı günümüzde 

muhasebecilik mesleği, mükemmel iletişim becerilerine sahip teknik uzmanlık bilgisini 

de gerektirmektedir. Profesyonel bir muhasebeci, teknik muhasebe bilgisi ve 

becerilerini edinmeye ek olarak; danışman, mali analist, iletişimci, müzakereci ve 

yönetici olmalarına olanak sağlayan becerilere de sahip olmalıdır. Aynı zamanda, 

profesyonel bir muhasebecinin dürüstlük, objektiflik ve gönüllülük gibi önemli 

özellikleri de bünyesinde barındırması gerekir (Kalmış ve Yılmaz, 2004: 2). 

Muhasebe eğitiminde bilginin kazanılmasında bilimin teorik esaslarının önemi 

yadsınamaz. Muhasebe biliminin uygulamalı bir bilim olması nedeniyle söz konusu 

teorik bilgilerin uygulama ile de ilişkilendirilmesi, becerinin kazandırılmasında önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle de muhasebe eğitiminde öğretim programları hazırlanırken 

bu ilişki dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte muhasebe bilimi hem uygulamalı hem 

de bilgi üreten bir bilim olduğu için ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

değişimlerden etkilenmektedir ve bu husus gözden kaçmamalıdır (Zaif, 2004: 2). 
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Gelişen teknoloji ve bilimin hızlı bir değişim içerisinde olduğu küreselleşen 

dünyada, gelişime hızla ayak uyduran ülkemizde, teknik eğitim vazgeçilmez bir 

olanaktır. Bu teknik eğitimin sağlanmasında, Meslek Yüksekokulları yükseköğretim 

kapsamında önemli yer ve göreve sahip birimler olmalarının yanında, niteliği yüksek ve 

sektörün gereksinimini karşılayacak ara eleman yetiştirmekle yükümlendirilmiş bir 

misyona sahiptirler.  

Yine bilginin ve bilgi teknolojilerinin giderek önem kazandığı çağımızda, 

nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeye çok 

büyük katkılarda bulunduğu yadsınamaz. Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi hususunda 

Türkiye’nin 25 yaş altı nüfustaki 35 milyon gencin mesleki ve teknik eğitimi üzerinde 

yoğunlaşması aynı zamanda istihdama da pozitif katkı sağlayacaktır. Böylece sürekli 

değişen rekabetçi dünyaya ayak uydurma konusunda üzerine düşen görevi yerine 

getirmiş olacaktır (YÖK, 2007: 6). 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sanayi ve hizmet sektörlerindeki en 

önemli sorunlarından birisi vasıflı “ara eleman” eksikliğidir. Ara elemanların istihdamı 

ile sanayi ve hizmet sektörlerinde verim ve kalite artmakta, zaman daha etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır. Bu sektörlerde istihdamı önemli bir yer tutan ara elemanlar ülkemizde 

Meslek Yüksekokulları’nda yetiştirilmektedirler. Ancak, ülkemizde mevcut Meslek 

Yüksekokulları’nın hem yükseköğrenim sistemi içerisindeki payının düşük olması, hem 

de bu okulların yaşadığı sorunlar nedeniyle Meslek Yüksekokulları’ndan piyasalar 

adına beklenen katkı ve verim yeterince sağlanamamaktadır. Bu anlamda, 

üniversitelerimiz içerisinde yer alan Meslek Yüksekokulları’nın yeniden 

yapılandırılması ve güncellenmiş yönetim modellerinin oluşturulması kaçınılmaz bir 

durum haline gelmiştir. 

Özet olarak; mesleki eğitimin temel amacı, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine, 

nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Bu işlevleri nedeniyle mesleki eğitime, sanayinin/ 

endüstrinin can damarı olarak bakabiliriz. Bugünün iş dünyası, iyi yetiştirilmiş iş 

deneyimi olan elemanları talep etmektedir. Talep edilen bu deneyimli elemanlara 

yaygın bir söyleyişle, "ara eleman" denmektedir. Bu deyim, sanki "bir yerlerde sıkışmış, 

geri planda kalmış, önemsizmiş" izlenimini verebilir. Dolayısıyla buna belki de, "ara 

eleman" yerine, "nitelikli, iş deneyimi olan eleman" demek daha doğru olabilir. İş 
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dünyasının iş gücünde, eğitilmiş insan gücünün oranı oldukça düşüktür (Teziç , 2007: 

9). 

1.3. MUHASEBE MESLEĞİ  

 Muhasebe tarihsel gelişim süreci içinde önemli değişimler göstermiş ve bugünkü 

önemini kazanmıştır. Muhasebenin işletmedeki ve toplumdaki işlevlerinde ortaya çıkan 

değişmelerin paralelinde muhasebecilik mesleğinde de değişme olmuştur. İlk olarak 

defter tutuculuğu olarak tanımlanan muhasebecilik, bütçeleme, analiz ve denetimi de 

içine alan daha kapsamlı bir yöne doğru gitmektedir (Subaşı, 2006:7). Herhangi bir 

ülkede muhasebe sistemi o ülkenin kültürel ve hukuki yapısı, vergi kanunları, işletme 

sahipleri ile sermaye sahipleri arasındaki ilişki ve ekonomik ortam gibi pek çok 

faktörün etkisi altında gelişimini sürdürür. Bu faktörlerin karışımı her ülkede farklı 

olduğu için muhasebe sistemleri farklı şekilde gelişerek, uluslar arası arenada muhasebe 

sistemlerinde çeşitlenmeye neden olmaktadır (Köse ve Şaban, 2004: 143). 

Ülkemizde, muhasebecilik yasalarla düzenlenmiş bir meslektir. Muhasebe ile 

ilgili ilk kanun 26/05/1927 tarih ve 1050 sayılı “Muhasebe-i Umumiye Kanunu”dur. 

3568 sayılı 01/06/1989 tarihli “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” ise bu unvanlara meslek içerisinde 

kademelendirme getirmiştir. Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde uyum yasaları 

çerçevesinde “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”, 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi gazetede 

yayınlanan 5786 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” olarak 

değiştirilmiştir. 

Yeni Ticaret Kanunu ve Basel–2 kriterlerinin uygulamaya girmesiyle birlikte 

2008 yılında 3568 sayılı kanunda yeni bir çerçeve oluşturulmuştur. Değişiklikler 

sonucunda Serbest Muhasebecilik mesleğine önemli değişiklikler getirmiştir. Yeni 

çerçeve ile Ticaret Liseleri ve Meslek Yüksekokulları’nın muhasebe programlarından 

mezun olan öğrencilerin “Serbest Muhasebecilik” yapma hakkı kaldırılmıştır. Bu 

düzenlemeden önce Meslek Yüksekokulları’nın Muhasebe Programı öğrencileri daha 
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kolay Serbest Muhasebeci olabiliyorlardı. Fakat şimdi bu imkanları ortadan kalkmış 

bulunmaktadır. Muhasebecilik mesleğini tercih edebilmeleri için Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir olmaları ve bunun için de üniversitelerin lisans düzeyi bölümlerinin 

işletme veya ekonomi programlarından mezun olmaları gerekmektedir(Dayan ve 

Köroğlu, 2009: 1). Bu çerçevede Ticaret Liseleri’nden ve Meslek Yüksekokulları’nın 

muhasebe programlarından mezun olacak kişiler işletmelerde,  Muhasebe Ofis Elemanı 

(Ön Muhasebe Elemanı) ve/ veya Muhasebe Yardımcı Elemanı pozisyonlarında 

istihdam edilebileceklerdir.  

Muhasebe Ofis Elemanları ve Muhasebe Yardımcı Elemanları belirli şartları 

yerine getirdikten sonra serbest muhasebeci mali müşaviri olarak çalışma imkânı 

doğmaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik hakkını kazanan bir kişinin ise 

yapacağı işler 3568 sayılı kanunun 2/A maddesinde tanımlanmıştır. Tanımlanan bu 

işleri, bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî müşavir 

(SMMM) denir. Bahsi geçen kanuna göre, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve 

işletmelerin;  

a. Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri 

gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile 

diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. 

b. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî 

mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu 

konularda müşavirlik yapmak. 

c. Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, 

denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş 

vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri 

yapmak.  

SMMM’ nin bir üst basamağı olan yeminli mali müşavirlik (YMM) unvanını 

hak eden muhasebe ofis elemanları ve muhasebe yardımcı elemanlarının YMM olarak 

yapacağı işler 3568 sayılı kanunun 2/B maddesinde tanımlanmıştır: 
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Bu işleri özet halinde şöyle sıralamak mümkündür: muhasebe sistemlerini 

kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların 

uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. 

Yeminli mali müşavirler yukarıdaki yazılı konularda belgelere dayalı, inceleme, 

tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş 

vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri de 

yaparlar. YMM’ler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve 

muhasebe bürolarına ortak olamazlar. 

1.3.1. Muhasebe Ofis Elemanı ( Ön Muhasebe Elemanı) 

Muhasebenin temel kavramlarını bilen, defter ve belgeleri tanıyan, bunları 

düzenleyebilme yeteneğine sahip, ofiste kullanılan haberleşme ve yazışma araç-

gereçlerini kullanabilen, muhasebe ile ilgili dokümanları tasnif ederek kayıtlara hazır 

hale getirebilen meslek elemanıdır.  

Muhasebe Ofis Elemanının yapacağı görevleri; 

- Belgeleri tasnif etmek, 

- Dosya açmak, 

- İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uymak.  

- İş organizasyonu yapmak, 

- Evrakları dosyalamak, 

- Ticari belgeleri düzenlemek, 

- Ofiste bulunan araç ve gereçleri kullanmak, 

- Yapılacak iş ve işlemlerin takibini yapmak, 

- İş yerinde ilgili görüşmeleri sağlamak, 

- Ofis yetkilisinin vereceği iş ve işlemleri yapmak, 

şeklinde sıralayabiliriz. 
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Muhasebe Ofis Elemanlarının meslekte ilerlemeleri serbest muhasebeci mali 

müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Ancak bunun için hukuk, 

iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler gibi 

alanların birinde lisans eğitimini tamamlamak gerekmektedir. Kazanç durumu işteki 

tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir. 

1.3.2. Muhasebe Yardımcı Elemanı 

Kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili yasal defterleri ve belgeleri tanıyabilen, 

düzenleyebilen, muhasebede kullanılan bildirge, bordro ve beyannameleri 

düzenleyebilen, konu ile ilgili her türlü yazışmayı yapabilecek meslek elemanıdır. 

Muhasebe yardımcı elemanının yapacağı görevleri; 

- İş güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uymak,  

- İş yeri açılışı ile ilgili işlemleri takip etmek ve ilgili evrakları düzenlemek., 

- Ticari belgeleri düzenlemek, 

- İşletme defteri kayıtlarını yapmak, 

- Kasa defteri kayıtlarını yapmak, 

- Günlük defter kayıtlarını yapmak, 

- Büyük defter kayıtlarını yapmak, 

- Diğer defter kayıtlarını yapmak, 

- Mizan düzenlemek, 

- Ücret bordrosu düzenlemek, 

- Beyannameleri düzenlemek, 

- Bildirgeleri düzenlemek, 

- Gerekli yazışmaları yapmak, 

şeklinde sıralayabiliriz. 
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Muhasebe yardımcı elemanının kazanç durumu işteki tecrübesi, başarısı ve iş 

kapasitesi oranında değişebilmektedir. Meslekte ilerlemeleri ön muhasebe 

elemanlarında olduğu gibi serbest muhasebeci mali müşavir unvanına hak kazanmaları 

ile gerçekleşebilmektedir. Yine aynı şekilde bunu gerçekleştirebilmeleri için hukuk, 

iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler gibi 

alanların birinde lisans eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. 

1.4. MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ TRENDLER 

Günümüz dünyasında küreselleşmenin getirilerinden biri olan ve artarak devam 

eden rekabet trendi yaşamın her alanında görülmektedir. Eğitim de rekabetin yaşandığı 

önemli alanlardan biridir.  Dünya genelinde eğitimin her kademesine büyük önem 

verilmekte, özellikle de mesleki ve teknik eğitim büyük ehemmiyet arz etmektedir. 

Eğitimde bilhassa rekabet koşullarının ağırlaşmasından dolayı sürekli olarak 

esneklik ve hızla değişen koşullara uyum sağlayacak bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır. 

Bu sistem yine rekabet şartlarının yön verdiği iş gücü piyasasından talep edilen iş gücü 

niteliğinin artırılması ihtiyacını da karşılamalıdır. Hatta küresel krizlerin etkisiyle, iş 

güvencesinin de devamlı olarak gerilemesi ve zayıflaması nedeniyle eğitimin, özellikle 

de mesleki eğitimin bu açıdan da önemi artmaktadır. Bu anlamda eğitim kurumlarının 

hem yerel ve bölgesel, hem de ulusal ve de uluslararası düzeyde kendilerini 

geliştirmeleri artık doğal bir süreç haline gelmiştir. Bu yapılanma içerisinde ülkemizde 

nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde büyük sorumluluk alan meslek 

yüksekokullarımızın, daha üst düzeyde uluslararası işbirliklerine taşınabilmesi her 

bakımdan büyük önem taşımaktadır. Artık bütün dünyada küresel eğitim ve bu temel 

içerikten hareketle eğitim kurumlarının uluslararasılaşması üzerinde durulmaktadır. Bu 

açıdan baktığımızda ülkenin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, dünyadaki bütün eğitim 

kurumları uluslararası birikimlerini daha da zenginleştirmek için başka kurumlarla 

işbirliği yapma gereği duymaktadır. Önemli olan ulusların, uluslararası arenada rekabet 

gücünü artıracak nitelikli insan gücünü sürekli olarak iş piyasasına sunabilmeleridir. 

Burada temel bileşenlerin başında şüphesiz öncelikle eğitim programlarını 

görebiliriz. Yukarıda bahsedilen hususları karşılayacak dinamik eğitim programlarının 

olması ve iş dünyası ile tam bir ortaklık içerisinde yürütülecek olan bir işbirliğini ifade 
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eden eğitim kurumlarının varlığı gereklidir. Sanayi ve iş dünyası ile ilişkilerin, yeni 

öğretim yöntemleri ve teknolojilerinin kullanılmasıyla ortaya çıkacak olan esneklik ve 

kalitenin amacına uygun bir biçiminde tanımlandığını düşünürsek, kalitenin güvence 

altına alınması lazım görülmektedir (Balcı, 2007: 9). 

Mesleki eğitim dünyanın hemen her yerinde eğitim sistemi içerisinde büyük bir 

öneme sahip olmaktadır ve mesleki eğitim uygulamaları ülkelere göre farklılıklar 

göstermektedir. Ülkeler mesleki eğitim sistemlerinde kendilerine uygun olan politikayı 

uygulamaktadırlar. Bu çerçeve içerisinde aşağıda genel olarak Avrupa Birliği (AB), AB 

ülkelerinden örnekler ile Amerika Birleşik Devletleri’ nin mesleki eğitim sistemleri 

incelenmiştir. Bu ülkelerin incelenmesinin amacı, mesleki eğitim sistemlerindeki farklı 

modelleri izlemek ve de Türkiye’deki sistemle karşılaştırmaktır.  

1.4.1. Avrupa Birliği 

 Avrupa Birliği genelinde 2000’li yılların en büyük istihdam aracı olarak meslekî 

teknik eğitimi kullanmak yönünde önemli adımlar atılmıştır ve özellikle AB’deki yaşlı 

nüfus göz önüne alındığında bu yönde çalışmalar titizlikle devam etmektedir. 

 Gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerden oluşan AB’deki çeşitli ülkelerin eğitim 

sistemlerinde meslekî ve teknik eğitim farklı biçimlerde yer almaktadır. Bu ülkelerde 

meslekî eğitim modelleri ve verilen eğitimin türü ve eğitimin verildiği kuruma göre iki 

grupta özetlenebilir  (Aykaç, 2002: 155); 

 a) Tam Zamanlı Meslekî Teknik Eğitim Modeli 

Tam zamanlı eğitim modeli okul içinde gerçekleştirilen, 8 ila 10 yılı kapsayan 

zorunlu eğitime dayalı olan modeldir. Bu model doğrultusunda, belirli bir başarı 

seviyesini yakalamış öğrenciler yüksek öğretime, diğer gençler ise zorunlu eğitimden 

sonra kısa yoldan hayata ve iş alanlarına yönlendirilmektedir.  

 b) Çıraklık Eğitim Modeli 

Çıraklık eğitim modelinde ise devlet ve özel işletmeler arasındaki iş birliği ile 

meslek eğitim gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim, bazı AB ülkelerinin yanı sıra ABD ve 
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Japonya’da da görülmektedir. Tam zamanlı eğitim modelinde olduğu gibi 8-10 yıllık 

zorunlu temel eğitime dayanmaktadır.  

Her ülkede bir arada uygulanan bu modellere atfedilen önem ülkelerin eğitim 

sistemlerine göre değişiklik göstermektedir. Kısacası modellerin birine ya da ötekine 

verilen ağırlık ülkelere göre değişmektedir. 

Avrupa Birliği’nin üye ve üyelik müzakeresi yapılan ülkeler genelinde, eğitimin 

kalitesini arttırmayı ve bu alanda işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen AB Eğitim ve 

Gençlik Programlarına Sokrates (genel eğitim) ve Leonardo da Vinci (mesleki eğitim) 

projeleri kapsamında da yer almaktadır. Söz konusu projelerden Socrates projesi daha 

çok lisans eğitimleriyle bütünleşirken, Leonardo Vinci projesi meslek eğitimine , 

dolayısıyla, meslek yüksek okullarına daha uygundur. 

Daha çok Meslek Yüksekokulları’na yönelik yapılmış bir proje olarak ele alınan 

Leonardo Da Vinci Proje’si, AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik 

politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Türkiye, 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına tam katılım hakkını 2004 yılının nisan 

ayından itibaren elde etmiştir. Yani bu tarihten başlayarak Socrates, Leonardo da Vinci 

ve Gençlik Programları’nda yer almaktadır.  

Da Vinci Programı; ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim 

sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini 

ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir. Ayrıca mesleki eğitim 

alanındaki ülkeler arası işbirliği projelerine hibe desteği verilmektedir. 

Programın amacı ve hedefleri aşağıdaki gibidir. (http://www.ua.gov.tr) 

a. Kişilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde 

beceri ve yeterliliklerinin artırılması; Bu hedef, istihdamın artırılması ve 

mesleki entegrasyonun/yeniden entegrasyonun  kolaylaştırılması amacıyla 

diğerleriyle birlikte iş-bağlantılı mesleki eğitim ve çıraklık yoluyla 

gerçekleştirilebilir. 
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b.  Özellikle teknolojik ve örgütsel değişimi güçlendirmek üzere uyum 

sağlayabilmeyi artırıp geliştirmeye yönelik sürekli-mesleki eğitimde ve 

hayat-boyu beceri ve yeterlilikler kazanmada kalitenin yükseltilmesi, bunlara 

erişimin iyileştirilmesi.  

c.  Rekabet edebilmeyi ve girişimciliği, yeni istihdam fırsatları açısından da, 

geliştirmek üzere mesleki eğitimin yenileşme sürecine katılımını destekleyip 

artırmak. Bu çerçevede, üniversiteler dâhil mesleki eğitim kurumları ile 

işletmeler (özellikle KOBİ'ler) arasında işbirliğinin artırılmasına özel önem 

verilecektir. 

Bahsi geçen hedefler uygulanırken; işgücü piyasasında engelliler dâhil en fazla 

dezavantajlı konumda bulunanların eğitim almasını kolaylaştıracak uygulamaların 

geliştirilmesi ile eğitimde ayrımcılıkla mücadele etmek üzere kadın ve erkeklere eşit 

fırsatlar oluşturulması konularına özel önem verilmektedir. 

1.4.1.1. Almanca konuşulan bölgeler ve Almanya 

 Mesleki eğitim; Avusturya, Almanya, Lihtenştayn ve İsviçre 1’de eğitim 

sisteminin önemli bir parçasıdır ve de Alman modelinin bir öğesidir. Özellikle 

Avusturya ve İsviçre’de mesleki eğitim ve öğretim sistemi; Almanya’daki ikili sistem 

olan kolektivist sisteme yani okul temelli öğretimle iş yeri temelli eğitimin bir araya 

getirildiği bir düzene dayalıdır (Trampusch, 2010: 545- 546). Ancak İsviçre’nin 

Fransızca ve İtalyanca konuşulan bölgelerinde ikili sistem Almanca konuşulan 

bölgelerdeki kadar baskın değildir (Gonan, 2002: 88). 

 Almanca dilini konuşan diğer ülkelerde mesleki teknik eğitim Alman sisteminin 

çok benzeridir ve bir ülkedeki mesleki yeterlilik genellikle o bölgedeki diğer ülkeler 

tarafından da tanınır.  

 Almanya; 1969 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile (Berufsausbildungsgesetz) 

mesleki eğitim sistemini düzenlemiş ve birleştirmiştir. Ticaret odalarının, sanayinin, 

birliklerin, derneklerin ve eyaletlerin paylaştığı sorumluluğu doğrulayıp yazılı hale 

                                                
1 Avrupa’nın siyasal olarak tanınmış küçük devletlerinden biri olan Lihtenştayn ve AB üyesi olmayan 
İsviçre ile AB arasında ortak pazar düzenlemeleri gerçekleşmiştir.  
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getirmiştir. Sistem günümüz Almanya’sında oldukça revaçtadır: 2001 yılında 22 yaşın 

altındaki genç nüfusun üçte ikisi çıraklığa başlamıştır ve %78’i bunu tamamlamıştır. 

Yani 22 yaş altı tüm genç nüfusun yaklaşık olarak % 51’i bir çıraklık/ staj 

tamamlamışlardır. Üç şirketten biri 2003 yılında staj olanağı sunmuştur; 2004’te ise 

hükümet sanayi birlikleriyle bir taahhüt anlaşması imzalamış, buna göre çok küçük 

firmaların dışında kalan tüm firmalar stajyer alacaklardır (www.germanculture.com.ua). 

 Kademe kademe mesleki eğitim ele alındığında, orta öğrenim düzeyindeki iki ve 

üç yıllık meslek okulları (Berufsschulen) gençleri mesleğe hazırlamaktadır. Orta 

seviyedeki teknik okullar (Berufsfachschulen) ise genelde tam zamanlı mesleğe özgü 

programlar sunmaktadırlar. Buraya kaydolan öğrenciler bir uzmanlık alanı üzerine 

eğitim almak isteyenler veya zaten işgücünde olup da Realschule denilen orta dereceli 

bir okul sertifikasının denkliğini almak isteyenlerdir. Tam zamanlı programlar 12 ila 18 

ay arası sürmektedir. Yarı zamanlılar ise 3- 3,5 yıl devam etmektedir. Öğrencileri farklı 

mesleki kariyerler için hazırlayan diğer tür okullar ise yüksek teknik okullar 

(Fachoberschule) ve ileri seviyedeki mesleki okullardır (Berufsaufbauschule). 

Öğrenciler Realschule’den orta seviyedeki bir okul sertifikası veya buna denk bir 

okuldan sertifika almaları durumunda yukarıda bahsedilen üç çeşit okuldan birine kayıt 

yaptırarak mesleki eğitim alabilirler.  

 Mesleki okullarda eğitimde kullanılan yönteme “dual (ikili) sistem” 

denmektedir. Bunun nedeni sistemde sınıftaki eğitimin işle bağlantılı stajlarla 

birleştirilmesidir. Eğitimin süresi daha önceki mesleki deneyime dayanır ve bir yıl tam 

zamanlı öğrenimi yahut üç yıl yarı zamanlı eğitimi gerektirebilir.  

 Mesleki eğitim hükümetin ve sanayinin ortaklaşa bir programıdır. Federal 

yönetim ve eyaletler (Laender) devlet meslek okullarındaki mesleki eğitimin 

finansmanını paylaşmaktadırlar. Burada federal hükümet biraz daha fazla bir payı 

(1991’de %58) yüklenmiştir. Meslek içi eğitim veya hizmet içi eğitimde ise maliyet 

tamamen firma ve kurumlar tarafından üstlenilmektedir ve mesleki eğitimden daha 

pahalıdır. 1990’ların başında işletmeler yıllık bordrolarının %2’sini bu eğitimlere 

harcamışlardır.  
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1.4.1.2.  İngiltere 

İngiltere’de mesleki eğitim; "Mesleki Eğitim Kolejleri" adı altındaki kurumlar 

tarafından verilmektedir. Mesleki eğitim seviyesinde verilen sertifikalar, meslek 

edindirme ve profesyonel diplomalara yöneliktir (Wolf, 2002: 23). Eğitim sunulurken 

izlenilen yol endüstri ile kuvvetli bağ ve ilişkiler geliştirmek ve dolayısıyla iş dünyasına 

uygunluğu temin etmektedir. Mesleki eğitimdeki bu yöntem, öğrencilerin gelecekte 

meslek edinme şanslarını artırmaktadır (Gökmen, 2006: 9). 

 İngiltere’de mesleki eğitim ve öğretim ticari, teknik ve mesleki gelişimin yanı 

sıra aktarılabilir kişisel becerileri de kapsamaktadır. Mesleki eğitim sistemi sürekli 

olarak yenilenmekte sabit kalmamaktadır. Bunun sebebi, ekonominin ihtiyacı olan 

becerilerin ve vasıfların sürekli olarak küresel eğilimler ve teknolojik gelişmeler 

doğrultusunda değişmesidir. Sistemin bu düzeye gelmesi hemen gerçekleşmemiştir, 

uzun yıllar belirli aşamalar kat ederek günümüzdeki sisteme ulaşılmıştır. 

 Mesleki eğitim sistemi, İngiltere’de başlangıçta RSA ve City & Guilds gibi 

kuruluşların teknik konularda sınavları düzenlemeleri ile devletten bağımsız olarak 

geliştirilmiştir. 1944 tarihli Eğitim Kanunu ile üç bölümlü sistem için bir hüküm 

belirtilmiştir; gramer (dilbilgisi) okulları, orta dereceli teknik okullar ve orta dereceli 

modern okullar. Ancak 1975 senesine gelindiğinde yaşça daha büyük İngiliz 

öğrencilerinin sadece %0,5 oranında teknik okullara gittiği görülmüştür. Aynı yaş 

grubundaki Alman öğrencilerin üçte ikisinin teknik eğitimden faydalandığı göz önüne 

alındığında bu oran oldukça düşük kalmıştır.  

 Sonrasında hükümetler tarafından mesleki eğitimi geliştirmek ve teşvik etmek 

için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. 1970’lerde İş ve Teknoloji Eğitim Konseyi 

(Business and Technology Education Council) kurularak daha ileri eğitim seviyesindeki 

teknik eğitime yönelme olmuştur. Özellikle politeknikler 2 ön plana çıkmıştır. 1980 ve 

1990’lı yıllara gelindiğinde “ Gençlik Eğitim Tasarısı, Ulusal Mesleki Kalifikasyonlar 

ve Genel Ulusal Mesleki Kalifikasyonlar şeklinde bir dizi program ve tasarı 

geliştirilmiştir. 1994 yılında kamu tarafından finanse edilen “Modern Çıraklık/Stajyerlik 

Eğitimi” dönemi başlamıştır. Buradaki amaç kaliteli bir eğitimi meslek üzerinden 

                                                
2 Politeknik (polytechnic): Çeşitli dallarda eğitim veren teknik üniversite. 
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giderek sağlamaktır. İngiltere’de 16- 24 yaş arasındaki her birey bu eğitimden 

faydalanabileceği gibi, eğitime başlangıç için herhangi bir önkoşul yoktur. Özelikle son 

yıllarda stajyerlerin sayısı oldukça artmış ve bu eğitimi İngiltere’nin eğitim sisteminin 

temel bölümlerinden biri haline getirmede büyük adımlar atılmıştır.  

 İngiltere’de devletin dikkatli gözetimi altında, birtakım ulusal kuruluşlar mesleki 

eğitim ve öğretimin standartlarını belirlemekten, niteliklerini şekillendirmekten ve 

düzenlemekten, kalitesini ve finansmanını sağlamaktan ve de yayılmasını planlamaktan 

sorumludur. Örneğin, Kalifikasyon ve Müfredat Yetkili Kurumu (The Qualifications 

and Curriculum Authority- QCA) okul müfredatı ve değerlendirmesi dâhil tüm 

kalifikasyonlar (üniversitelerin verdiği dereceler hariç) hakkında devlete danışmanlık 

yapmaktadır.  

 Ayrıca İngiltere genelinde mesleki eğitimi ve öğretim kalitesini düzenleyen ve 

değerlendiren, devletle ortak çalışma yürüten birçok kuruluş vardır. Bu kuruluşlar ayrıca 

uluslar arası sahalarda da faaliyet göstermektedir. Başlıcaları: 

- Edexcel 

- Şehir & Esnaf Birlikleri (City & Guilds) 

- Cambridge Üniversitesi Uluslararası Denetimleri (University of Cambridge 

International Examinations- CIE) 

- Londra Ticaret ve Sanayi Odası İmtihan Heyeti (London Chamber of Commerce 

and Industry Examinations Board) 

- Muhasebe Teknisyenleri Derneği (Association of Accounting Technicians- 

AAT) 

- Yeminli Mali Müşavirler Derneği (Association of Chartered Certified 

Accountants-ACCA) 
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1.4.1.3. Fransa  

Fransa’da mesleki eğitim 15 yasından sonra başlamaktadır. Meslek eğitim almak 

isteyen öğrenciler 15 yasını tamamladıktan sonra mesleki eğitim, teknik eğitim veya 

endüstriyel çıraklık programlarından herhangi birini seçme imkânına sahiptirler. 

Fransa’da ağırlıklı olarak okul eğitimi mesleki eğitim sistemini kapsamaktadır. 

Yalnızca çıraklık eğitimi gören gençlerin, büyük ölçüde isletme içi uygulamalı 

eğitimden yararlandığı söylenebilir. Fransa’da Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan 

‘Eğitim ve Endüstri İlişkileri Yüksek Komitesi’’ nin amacı, sanayi sektörünün eğitim- 

öğretim sistemine ilişkin olarak öneriler geliştirmesidir (Aykaç, 2002: 59). 

1.4.2 Amerika Birleşik Devletleri 

 Gelişmiş ve gelişmekteki ülkelerin muhasebe sistemleri ve eğitimi alanlarındaki 

çalışmalar incelendiğinde muhasebe meslek örgütlerinin önemi görülmektedir. Bu 

anlamda İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan muhasebe meslek 

örgütleri oldukça ileri seviyede ve önemli örgütlerin başında gelmektedirler. 

Amerika Birleşik Devletlerinde muhasebe mesleği muhasebe disiplininin alt 

dallarında uzmanlaşmaya gidilmek yoluyla başlıca dört ayrı meslek ünvanı ile yerine 

getirilmektedir. Bu unvanları elde edebilmek için adayların mesleki giriş sınavları, 

birkaç yıllık iş deneyimleri vb. gibi çeşitli ön koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Bu unvanlardan ilki Bağımsız Kamu Muhasebecileridir (Certified Public Accountants - 

CPA). İkincisi Bağımsız Yönetim Muhasebecileridir (Certified Management 

Accountants – CMA). Üçüncüsü, Sertifikalı İç Denetçilerdir (Certified Internal Auditors 

– CIA). Dördüncüsü ise Kamu Muhasebecileridir (Public Accountants – PA). 

Ülkemizde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ABD’de uygulamasında 

CPA’ların görevleri ile eşdeğer fonksiyonlara sahiptirler. ABD’de meslek mensupları 

ruhsat sahibi olduktan sonra da mesleki gelişim ve değişiklikleri izlemek, bilgilerini 

güncelleştirmek ve mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla Sürekli Mesleki Eğitim 

(Continuous Professional Education – CPE) programlarına katılmak zorundadırlar 

(Bayazıtlı, 1995: 2-10). 
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1.4.3. Japonya 

Japon eğitim sisteminde ortaöğretimin ikinci basamağını oluşturan (10-11-12. 

Sınıflar) üst orta öğretim (kotogakko) akademik ve mesleki/teknik olmak üzere ikiye 

ayrılır. Okula kayıt için yapılan bir sınav ve de ortaöğretimin ilk basamağındaki ders 

başarısı göz önünde bulundurulur. Teknik/ mesleki üst orta öğretimdeki okullarda 

öğrenim süresi 3 yıl ve alınması gereken minimum kredi miktarı 80’dir (Clark, 2005: 4 - 

5). 

Asya bölgesindeki çoğu ülkenin aksine Japonya özellikle son 30 yıldır 

ortaöğretim seviyesindeki mesleki eğitimdeki kayıt oranlarını % 10’ların üzerinde 

tutmayı başarmıştır. Bunun akabinde de sayıları binleri bulan meslek okullarında 

sunulan profesyonel eğitim sayesinde sanayinin ayrı alanlarına yönelik elemanlar 

yetişmektedir (Tilak, 2002: 8). Halihazırda, lise mezunlarının yaklaşık %25’i meslek 

okullarında okumaktadırlar ve bunların da ortalama % 99’u mezuniyet sonrası istihdam 

edilmektedirler (http://educationinjapan.wordpress.com/the-scoop-on-schools/nihon-

kogakuin-college-vocational-education-in-the-news/). 

Hem okul hem de iş (firma/kuruluş) temelli mesleki eğitim ve uygulama,  

oldukça gelişmiş ve iyi kurulmuş bir altyapıya sahip olan Japonya’da sağlanmıştır. 

Bununla birlikte iş temelli eğitim Japonya’daki en önemli mesleki eğitim ve uygulama 

şeklidir. Öbür taraftan genel olarak bakıldığında birçok ülkede, özel kuruluşların verdiği 

mesleki eğitim ve öğretim kamu tarafından sağlananla kıyaslandığında zayıf 

kalmaktadır. Ancak bu durum Japonya’da bir istisnadır, zira Japonya hem özel hem de 

kamu kurumlarındaki mesleki eğitim ile oldukça başarılıdır (Tilak, 2002: 12). 

1.5. MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM İLİŞKİLERİ 

Toplumların karşılaştıkları sorunlar ülkeleri, işletmeleri, işletmeciliği ve 

dolayısıyla muhasebeyi hızla etkilemiştir ve giderek artan bir hızla etkilemeye devam 

etmektedir. Bu etkiler çerçevesinde muhasebe alanındaki gelişmeler günümüzde 

muhasebe eğitimini zorunlu hale getirmiştir (Özdemir, 2003: 79).  

Küreselleşen dünyada artan büyük işletmelerin ulusal ve uluslararası bazda 

yeterli olacak muhasebe kayıtlarına ve özellikle de bu kayıtları gerçekleştirecek 
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muhasebecilere ihtiyaç duyulmaktadır. Her alanda olduğu gibi kalifiye elemanın 

muhasebe mesleğinde de yetiştirilmesi için eğitim kurumlarına iş düşmektedir. 

Muhasebede gelişen günün şartlarına ayak uydurmak, ihtiyaç duyulan bilgileri ihtiyaç 

sahiplerine en objektif şekilde ulaştırmak muhasebe eğitimi almış kişilerce yapılacaktır 

ve elbette bu kişiler konuyla alakalı eğitim kurumlarında yetiştirilecektir.  

Az gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkelerin enflasyonla birlikte en önemli 

sorununu işsizlik oluşturmaktadır. Yüksek olan dünyadaki işsiz sayısı yıldan yıla daha 

da artmaktadır. Bunun nedeni dünya genelinde artan genç nüfusun iş talebini 

karşılayacak yeterli yeni iş imkanlarının sağlanmaması ve özellikle gençlerin iş 

aramasıdır. Ülkelerin kalkınmasında rol oynayan başlıca lokomotif güç o ülkede 

yeterince istihdam olanağı bulunup bulunmamasına bağlıdır. Temel ihtiyaçların 

karşılanması, alım gücü, iç piyasanın gelişmesi, sosyal ve siyasal istikrar istihdama 

bağlı olarak şekillenmektedir. Bu nedenle mümkün olduğunca çok kalkınma 

önlemlerinin artan oranda istihdam hedeflerini kapsaması ve uygulamada 

gerçekleştirmesi gereklidir. İşsizlikle mücadelede tüm tedbirler birbirinden ayrılmaması 

gereken bir bütün olmakla beraber, bu konuda daha bir öncelik taşımaktadır. Çünkü 

devamlı bir kalkınma hamlesi içinde bulunan ülkelerde, Türkiye dahil olmak üzere, 

mevcut insan gücünün kalkınma hedefleri doğrultusunda yetiştirilerek istihdam 

edilmesi, eğitim – istihdam ilişkilerinin ya da bir başka ifade ile üniversite – sanayi 

işbirliğinin sağlıklı temellerle oluşturulmasına bağlı olmaktadır (Karamete, 2001: 24). 

1.5.1. Eğitim ve İstihdam 

Türkiye’ de bir yandan işsizlik, özellikle de eğitimli genç nüfusun işsizliği 

önemli bir sosyo - ekonomik problem olarak karşımıza çıkmakta; diğer yandan işgücü 

piyasasının talep kesimi tarafından ihtiyaç duyulan nitelikte eleman bulunamadığına 

ilişkin çeşitli sıkıntılar dile getirilmektedir. Türkiye’deki eğitim tür ve düzeyleri ele 

alındığında; işgücü yapısı, firmaların daha fazla eğitim almış ve bu sebeple de daha 

verimli olma olasılığı yüksek bireyleri tercih ettiklerini düşündürecek bir ilişkiyi 

yansıtmamaktadır. Nitekim Türkiye’de bireylerin eğitim seviyeleri arttıkça, mesleki 

teknik becerilerinde de artış görülmesi gibi bir doğru orantı gerçekleşememektedir. Bu 
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eksikliğin çıkış noktası olan eğitim - verimlilik ve eğitim- istihdam arasındaki ilişkinin 

detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.  

Ekonomik ve sosyal gelişimini planlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan 

Türkiye açısından, işgücü piyasasının talep kesimi tarafından eğitimin ekonomik 

rolünün algılanış biçiminin ve eğitim – verimlilik - istihdam ilişkisinin gerçekçi şekilde 

tanımlanması son derece önemlidir. Türkiye’ de eğitimin ekonomik rolü tanımlanırken 

ve üretim sisteminin ihtiyaç duyduğu insan gücünün yetiştirilmesine yönelik eğitim 

programları hazırlanırken, bu insan gücünü talep edecek/ eden kesimin görüşleri de 

değerlendirilmelidir. Başka bir ifadeyle, piyasanın talep kesiminin davranışları analiz 

edilmelidir (Kurnaz, 2007: 2). 

1.5.2. Çağdaş Muhasebe Mesleği – İstihdam 

 Üniversite- iş dünyası arasındaki işbirliğinin yararları çok yönlüdür. Bu işbirliği 

doğrultusunda hem öğrenciler, hem sanayiciler hem de toplumun geneli üzerinde 

olumlu etkiler ve faydalar ortaya çıkacaktır (Sevim ve Karamete, 2003: 4). 

 Öğrenciler açısından; üniversiteler ile sanayi sektörünün ortaklaşa hareket 

etmeleri üzerine, bu işbirliğinin incelikle öğrenciler üzerinde birçok olumlu yansıması 

gözlenecektir. Öncelikle öğrencilerin özgüveni artar, sorumluluk duygusu gelişir, 

çalışma alışkanlıkları olumlu yönde ilerler. Eğitim programlarının, sanayinin 

gereksinimleri doğrultusunda yenilenmesini teşvik edeceğinden, öğrencilerin eğitim 

sistemi içerisinde yönlerini bunun bilincinde olarak tayin etmelerini kolaylaştırır. 

Dahası bu durum öğrencilerin mesleki ve teknik becerilerinin gerçek iş ortamında 

gerçekleşmesini ve oluşumunu temin eder. Öğrencilerin teorik bilgileri ile uygulama 

becerisini bütünleştirir ve işbirliği içinde ekip ruhu ve takım anlayışı ile hareket 

edebilme kültürünün oluşmasını sağlar. Sanayi kurumlarına ait olanaklar okulun 

laboratuarları gibi olur. Böylece okulun teknik donanımı güçlenmiş olur. İstihdam 

sektöründeki sürekli değişim ve gelişmeler eğitim programlarının güncelleşmesini 

sağlayarak; küresel rekabet ortamında gençlerimizin edindiği mesleki eğitimin diğer 

ülkelerdeki bu eğitimi alan öğrencilerle denk ya da benzer seviyelerde olmasına yol 

açar.  Uzun vadede öğrenciler için olacak en önemli sonuç piyasa talebine yönelik 

aldıkları eğitim sayesinde çocuklar iş bulma olanağı sağlayacaklardır.  
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 İstihdam Sektörü (İş dünyası) Açısından; Üniversiteler ile sanayi sektörü 

arasındaki işbirliğinin sanayi sektörüne geri dönüşümü; bu sektördeki işletmelerin ve 

kurumların nitelikli eleman konusunda kendi alt yapılarını oluşturmaları, aynı zamanda 

da işe almayı düşündükleri elemanları yakından tanımalarının sağlanması şeklinde 

olacaktır. Sektör kendi talebini karşılayacak yetişmiş elemanları istihdam ettiğinde, 

bireylerin işe uyum süresi kısalır, dolayısıyla maliyetler azalır ve de işgücü devri (giriş-

çıkış) azalır. Ek olarak, öğretim kadrosunun bilgi ve tecrübesinden sanayi sektörlerinin 

yararlanması sağlanmış olur. Üniversitedeki eğitim programlarının düzenlenmesinde 

sanayinin gereksinimleri dikkate alınarak değerlendirilir. 

 Toplum Açısından; İş dünyasının istihdama yönelik arz- talep dengesi daha etkin 

hale geleceğinden, işbirliği topluma ekonomik yönden kendi kendine yeterli elemanlar 

kazandıracaktır. Bu durum toplum genelinde beceri ve deneyimli insan gücü 

potansiyelini geliştirir. Teknik bilgi ve beceri kazandırarak iş bulma imkanını artırır. 

Gençlerin iş hayatı ve yaşama hazırlanmaları konusunda diğer kurumlarla 

koordinasyonu oluşturur. 

Üniversite sanayi ilişkilerinin başarısı her iki tarafın da amaç, kapasite ve 

hedeflerinin en uygun biçimde bir araya getirilmesine bağlı bir eylemdir. Bu durumda 

yukarıdakilere ek olarak işbirliğinin sağladığı diğer faydalar şu şekilde özetlenebilir; 

- Yoğun bir finans ve emek isteyen Ar- Ge konusunda, üniversite ve sanayinin 

ayrı ayrı harcamalar yapması yerine, güçlerini birleştirerek, teknoloji üretimine 

dönüşebilen çalışmalar yapmaları, ülke kaynaklarını verimli ve etkin biçimde 

kullanmaları sağlanmış olur. 

- Üniversite sanayi işbirliği sonucunda elde edilen birikimin uygulamaya (ürüne) 

dönüşmesiyle ekonomik anlamda kazanç ve iş potansiyeli meydana getirilmiş 

olur. 

- Üniversite ve sanayide çalışan bireylerin sürekli olarak kendilerini 

geliştirmelerine olanak tanıyan hatta zorunlu bırakan üniversite - sanayi işbirliği 

ile yapılan araştırma çalışmaları mesleki tatmini arttırır.  

Meslek Yüksekokullarında uygulanmakta olan staj ile, öğrencilerin sektörleri 

tanımaları sağlanmış olup firmaların da ileride istihdam edecekleri adayları tanımaları 
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açısından önemli bir fırsattır. Bu fırsatın iyi kullanılması için iş dünyasının beklentileri, 

staj uygulamalarındaki tespitleri, değerlendirmeleri, sonrasında görüş ve önerileri önem 

kazanmaktadır. 

1.5.3. Meslek Örgütleri – İstihdam İlişkisi 

 İstihdam, yalnız ülkemizin değil, küresel anlamda tüm dünyanın öncelikli 

sorunları arasında yer almaktadır. İstihdam sorununun iki yönü bulunmaktadır; bir 

yanda iş arayan mezunlar, diğer yanda ise nitelikli eleman arayan iş dünyası. 

İssizlik oranlarının yüksek olduğu ülkelerde ara işgücü istihdamı açısından kamu 

kurumları oldukça büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’de istihdam sorununun çözümü 

için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurulmuştur.  Kamu kurumları, öncelikle işgücü 

piyasasında işgücünün düzenli dağılımını sağlamaya özen gösterir. Buna ek olarak da 

işsizliği önlemek adına, ülkede uygulanmaya çalışılan tam istihdam politikasının sosyal 

amacını oluşturmaya çalışmaktadır. Ancak küreselleşme süreciyle birlikte, vasıflı 

işgücüne olan ihtiyacın artmasıyla söz konusu işgücünün bulunması ve geliştirilmesi 

noktasında kamu kurumları yetersiz kalmaya başlamışlardır (Denizciler, 2005: 44). 

Bundan dolayı, istihdam sorununun çözümü için, ara işgücü ihtiyacı olan işletmelerin 

taleplerini karşılamaya yönelik meslek örgütlerin de çalışmalarda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Meslek Yüksekokulları ile ilgili sektörler arasındaki ilişkilerin çok yakın olması 

şarttır. Çünkü yetiştirilecek meslek elemanını talep edecek olan işletmelerin ihtiyaç 

duydukları meslek elemanı profilinin bilinmesi gereklidir. Günümüzde bu kurumlar 

arasındaki ilişkiler olması gereken düzeyde değildir ve bu ilişkilerin geliştirilmesi 

görevi sadece meslek yüksekokullarına bırakılmıştır. İşletmeler bu konuya gereken ilgi 

ve özeni göstermemektedirler. Meslek Yüksekokulları ile iş dünyası işbirliğinin 

geliştirilmesi için aşağıdaki unsurların yerine getirilmesi gereklidir (YÖK, 2004: 18): 

- İş dünyasının, meslek gruplarından birinde eğitim alan öğrencilerin sahip olması 

gereken bilgi ve beceriler konusundaki beklentileri yeterince bilinmemektedir. 

Bu durum yetiştirilen meslek yüksekokulu mezunlarına olan talebi 

düşürmektedir. Bu amaç doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu ile odalar 
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birlikleri gibi organizasyonlarla iş birliği artırılmalı, is dünyası ile meslek 

yüksekokulları arasında koordinasyona gidilmelidir.  

- İşverenlere temel eğitimi okullarda almış kişileri istihdam ederken esnek 

davranmaları, işin detayları konusunda zaman tanımaları ve kurum içi eğitim 

vermeleri konusunda bilgilendirme çalışmaları da yapılmalıdır.  

- Meslek yüksekokulu okuyan öğrencilerin çeşitli zamanlarda iş ortamlarına 

teknik gezi ve tanıtım amaçlı ziyaretlerine önem verilmeli ve bu tür faaliyetler 

artırılmalıdır. Bu ve benzeri amaçlarla yapılacak meslek yüksekokulu ve iş 

dünyası işbirliği çalışmalarının zorunlu giderlerini finanse etmek konusunda iş 

yerlerinin katkıda bulunması sağlanmalıdır. 

- Meslek yüksekokulu- iş dünyası işbirliği geliştirilerek endüstri kuruluşlarının 

okullarda kurulacak laboratuar ve atölyelere katkılarının sağlanması ve yeni 

istihdam alanlarının oluşturulması gereklidir. 

- İş dünyası ile meslek yüksekokulları arasındaki işbirliğinin sürekli ve organik 

bir yapıya kavuşturulması da yararlı olabilecektir. Belirli bir takvime bağlanarak 

düzenli olarak yapılacak toplantılarla, sektörün ihtiyaç duyduğu ve öncelikli 

gördüğü alanlarda eleman yetişmesine de imkan verecektir. 

Meslek Yüksekokullarının, iş dünyasının ve yerel yöneticilerin oluşturacağı 

protokoller ile fabrikaların birer uzantı haline getirilmesi gerekmektedir. Bu protokoller 

sayesinde bilgi ve uygulama alışverişinde kesintisiz bir uyum sağlanabilmektedir. 

Konuyla ilgili Türkiye İş Kurumunun önemli uygulamaları bulunmaktadır (Kuru ve 

Solak, 2009: 1752). Bu uygulamalar da sanayi kuruluşları olduğu gibi, vakıflar ve 

sektör temsilcileri de bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulları ile sanayi temsilcilerinin 

yanında yerel yönetimler de işbirliğinin içinde yer alırsa ortaya çıkacak sinerji bir kat 

daha artacaktır. 

1.5.4. İstihdam Politikaları ve Muhasebe Eğitimi Uyumu 

Ülkemizdeki muhasebe uygulamaları uzun yıllar, vergi muhasebeciliği şeklinde 

gelişmiştir. Bu anlayış, meslek örgütlenmemize bağlı olarak muhasebe mesleğinin 

profesyonelleşmesine, sermaye piyasalarının gelişimine, işletmelerimizin 
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kurumsallaşmasına, işletme yönetimi anlayışının değişimine paralel olarak 

değişmektedir. Muhasebe bir “işletme bilgi sistemi”, esas olarak genel kabul görmüş 

ilkelere uygun olarak finansal bilgi üretimi ile ilgilenir (Nalbantoğlu, 2003: 4).  

İssizliğin önlenmesinin en temel çözüm yolu, istihdam kapasitesini artırarak yeni 

is alanlarının oluşturulması ve aktif istihdam politikalarının uygulanmasıdır. Öte yandan 

bir diğer önemli konu ise eğitim olgusudur (Denizciler, 2005: 47). Özellikle nitelikli iş 

gücünün istihdam halindeyken sürekli bir biçimde geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

Bununla birlikte mesleki gelişimin sağlanarak istihdam olanaklarının artırılması da 

oldukça önemlidir. 

Bundan dolayıdır ki verilecek muhasebe eğitimi istihdama göre yapılandırılmalı 

ve gelecek yıllarda yapılması planlanan istihdam politikalarına göre de eğitim 

yapılandırılmalıdır ki muhasebe meslek mensubu olacak kişiler de sektörlerinde başarı 

daha faydalı bir yer etsinler.  

Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak muhasebe biliminden, muhasebe 

eğitiminden, Meslek Yüksekokullarında verilen muhasebe eğitiminden, muhasebe 

eğitimi ve istihdam ilişkilerinden ve de mesleki eğitimin gelişmiş ülkelerdeki 

örneklerinden bahsedilmiştir. 

Bir sonraki bölüm olan çalışmanın ikinci bölümüne gelindiğinde ise, bu kısmın 

üç ana başlık altında toplandığı görülmektedir. Bu başlıklar verilirken genelden özele 

doğru bir tablo çizilmiştir. Önce Türkiye’deki mevcut eğitim sistemi ele alınmış, 

ardından çalışmanın temelindeki ana konu olan muhasebe eğitim sistemine 

değinilmiştir. Son olarak ise muhasebe eğitim standartları konusu aktarılmıştır. 
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2.1. TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT EĞİTİMİ SİSTEMİ 

Türkiye’de eğitim devletin denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. maddesine göre, herkes temel eğitim görme hakkına 

sahiptir. Bireyler eğitimleri süresince ilgi ve yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda 

çeşitli programlara, okullara yöneltilerek yetiştirilirler. Türk Millî eğitim sistemi, 

bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayacak şekilde ve bir bütünlük içinde "örgün 

eğitim" ve "yaygın eğitim" olmak üzere, iki ana bölümden oluşmaktadır 

(http://www.eurydice.org). 

2.1.1 Örgün Eğitim 

Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış 

programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi 

eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

Her kademedeki örgün eğitim hizmetleri büyük ölçüde kamu eğitim 

kurumlarınca sunulmaktadır. Ayrıca, özel öğretim kurumları da bulunmaktadır. Okul 

öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde, kişi, şirket veya diğer kuruluşlar 

(dernek, vakıf vb.) kar amaçlı özel öğretim kurumları açabilir ve işletebilir. Özel 

öğretim kurumları öğretim hizmetleri ve belgelendirme (öğretim programları, öğretmen 

nitelikleri, öğretim zamanının düzenlenmesi, değerlendirme, diploma verme vb.) 

bakımından, kamu eğitim kurumlarıyla aynı düzenlemelere tabidir. Yükseköğretim 

kademesinde ise, kar amacı gütmemek koşuluyla sadece ”vakıflar” yükseköğretim 

kurumu kurabilirler. Vakıf yükseköğretim kurumlarına, çeşitli kriterleri karşılamak 

koşuluyla bazı sınırlar çerçevesinde doğrudan devlet yardımı yapılabilmektedir. Vakıf 

yükseköğretim kurumları, yönetim ve işletme bakımından büyük ölçüde özerk olmakla 

birlikte, öğretimle ilgili düzenlemelerde genel kurallara tabidirler. 

Tablo 2.1’de Türk Eğitim Sisteminin örgütsel genel yapısı şema halinde 

sunulmuştur. Buna göre okul öncesi eğitimin başlangıcı olan 3 yaşından yaklaşık 30 

yaşına kadar bireylerin hangi eğitim düzeyinden kaç yaş aralığında faydalanabileceği 

belirtilmiştir. 
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Tablo 2.1: Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2007/08 

 
Kaynak: http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/eurybase/pdf_images/TR_TR_dia.pdf 

Öğrenciler 3 - 6 yaş aralığındaki okul öncesi eğitiminden sonra 14 yaşına kadar 

zorunlu hale getirilen 8 yıllık kesintisiz ilköğretim eğitimine tabi tutulurlar. İlköğretim 

eğitiminden sonraki basamak ise ilköğretime dayalı ve en az dört yıllık öğretim 

kurumlarından (liseler) oluşan ortaöğretim eğitimi takip etmektedir (ISCED 3). Bu 

okullar, "genel liseler" ve "mesleki ve mesleki-teknik liseler" olmak üzere iki grupta 
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toplanmaktadır. İlköğretimi bitiren tüm öğrenciler, ortaöğretimden yararlanma hakkına 

sahiptirler.  

Yükseköğretim sistemi ortaöğretim sonrası en az iki yıl süreli programlar 

uygulayan bu düzeydeki tüm eğitim kurumlarını kapsamaktadır. Yükseköğretim sistemi 

üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, meslek yüksekokulları ve üniversite dışı diğer 

yükseköğretim kurumlarından (polis ve askeri yüksekokullar ve akademiler) oluşur 

(ISCED 5A ve 5B kademeleri). Yükseköğretim kurumlarının büyük bir bölümü kamu 

kurumu, bir bölümü de vakıf (özel) kurumlardır. Üniversiteler tam zamanlı olup lisans 

derecesine götüren dört-beş-altı yıllık fakülteler ve mesleki eğitim ağırlıklı dört yıllık 

yüksekokullardan oluşur. 

 Bunun yanı sıra önlisans derecesine götüren tamamen mesleki eğitim içerikli iki 

yıl süreli meslek yüksek okulları ve lisans üstü programlar uygulayan enstitüler de 

üniversitelerin bünyesinde yer almaktadır. Meslek yüksekokulları bağımsız olarak da 

kurulabilmektedir. Ayrıca Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim 

yoluyla öğretim yapan önlisans ve lisans programlarına sahiptir. Halihazırda Türk 

Yükseköğretim sistemi içinde 94’ü devlet, 45’i özel (vakıf) ve 6 adet özel (vakıf) 

bağımsız meslek yüksekokulu olmak üzere toplamda 145 üniversite yer almaktadır. 

Üniversiteler her düzeyde mesleki ve akademik derecelere götüren kamu tüzel kişiliğine 

ve akademik özerkliğe sahip kurumlardır.  

2.1.1.1. Ortaöğretim 

Ortaöğretim, ilköğretime dayalı olarak genel, mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarında verilen en az dört yıl süreli eğitimdir. Ortaöğretim tek kademeden 

oluşmaktadır. İlköğretimi bitiren tüm öğrenciler, ortaöğretimden yararlanma hakkına 

sahiptirler. 
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  Tablo 2.2: Ortaöğretim Okul Türleri 

Ortaöğretim 
Okul türleri Yaş grubu 

Genel 

Ortaöğretim 

Genel Lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal 

Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, 

Anadolu Öğretmen Lisesi, Çok Programlı Liseler 

14–17 

 

Mesleki ve 

Teknik 

Ortaöğretim 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Kız Teknik ve 

Meslek Lisesi, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, 

Ticaret Meslek Lisesi 

14–17 

 

Bu okullar, "genel ortaöğretim" ve "mesleki ve mesleki-teknik ortaöğretim" 

olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Genel liseler öğrencileri yükseköğretime; 

mesleki ve teknik liseler ise hem yükseköğretime hem mesleğe hem de hayata ve iş 

alanına hazırlayan eğitim kademeleridir  

Ortaöğretim kurumlarına kabul koşulları belirli okul türlerine göre farklılık 

gösterir. Ayrıcalıklı konumları olan liseler (Anadolu liseleri, fen liseleri vb.) merkezi 

sınav sistemine dayalı olarak; bunların dışında kalan tüm genel, mesleki ve teknik 

liseler doğrudan başvuru yoluyla öğrenci kabul ederler. Aileler, sınavsız öğrenci kabul 

eden herhangi bir okulu doğrudan tercih edebilirler. 

2.1.1.2 Yükseköğretim 

Yükseköğretimin amacı; ülkenin bilim politikasına uygun, toplumun yüksek 

düzeyde ve çeşitli kademelerdeki insan gücü gereksinimine göre, öğrencileri ilgi, yeti ve 

yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek, bilimsel alanlarda araştırmalar yapmak, 

araştırma-inceleme sonuçlarını gösteren bilim-tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü 

yayını yapmak, hükümet tarafından istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak 

düşünce bildirmek, Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici, kamuoyunu 

aydınlatıcı bilimsel verileri sözle ve yazı ile halka yaymak, yaygın eğitim hizmetinde 

bulunmaktır. 

Yükseköğretimin biri toplumsal, diğeri ise kişisel olmak üzere iki tür getirisi 

vardır. Bu getirilerin ekonomik ve sosyal boyutları Tablo 2.3’de özetlenmiştir 

(YÖK, 2005: 11). 
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Tablo 2.3: Yükseköğretimin Getirileri 

 Toplumsal Kişisel 

Ekonomik 

• Vergi gelirlerindeki artış 

• Üretkenlikteki artış 

• Tüketimdeki artış 

• İşgücü esnekliğinin artışı 

• Devletten beklenen mali desteğin 

azalması  

• Yüksek kazanç düzeyi 

• İş bulmada kolaylık 

• Yatırımda artış 

• Daha iyi çalışma koşulları 

• Kişisel/Mesleki hareketlilik 

Sosyal 

• Suç oranındaki azalma 

• Bağış ve topluma hizmette artış 

• Vatandaşlık bilincinin gelişmesi 

• Sosyal kenetlenme 

• Teknolojiye uyum sağlama ve 

kullanma becerisinin gelişimi 

• Daha sağlıklı ve uzun yaşam 

• Çocuklar için daha iyi yaşam koşulları 

• Müşteri olarak daha iyi karar verebilme 

• Kişisel statünün yükselmesi 

• Daha fazla hobi ve boş zaman 

aktiviteleri 

Mesleki ve Teknik Eğitimin yükseköğretim kademesindeki öğrenci bakımından 

en büyük kurumu Meslek Yüksekokullarıdır. Meslek Yüksekokullarında 270 programda 

eğitim verilmektedir. Öğrenciler tarafından en çok tercih edilen programlar muhasebe, 

bilgisayar ve işletme programlarıdır. 

Grafik 1.1: Meslek Yüksekokulu Program – Öğrenci  Dağılımı 

 
Kaynak: Yükseköğretim Kurulu APK Dairesi 
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2.1.2. Yaygın Eğitim 

Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir kademesinde 

bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve gereksinme 

duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin 

tümünü kapsar. 

Yaygın eğitim, yetişkinlere okuma-yazma öğretmek, temel bilgiler vermek, en 

son devam ettikleri öğrenim kademesinde edindikleri bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek 

ve hayatlarını kazanmalarını sağlayacak yeni imkânlar kazandırmak amacıyla verilen 

okul dışı eğitimdir. 

Yaygın eğitim; genel ve meslekî teknik yaygın eğitim olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Yaygın eğitim kurumları şunlardır: 

- Halk eğitimi merkezleri, 

- Çıraklık eğitimi merkezleri, 

- Pratik kız sanat okulları, 

- Olgunlaşma enstitüleri, 

- Endüstri pratik sanat okulları,  

- Mesleki eğitim merkezi, 

- Özel kurslar, 

- Özel dershaneler, 

- Eğitim ve uygulama okulları (özel eğitim), 

- Meslek okulları (özel eğitim), 

- Meslekî eğitim merkezleri (özel eğitim), 

- Açık ilköğretim okulu, 

- Açıköğretim lisesi, 

- Açıköğretim Fakültesi. 
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Türkiye'deki ilk uzaktan eğitim uygulaması 1974 yılında Milli Eğitim 

Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyete geçirilen YAYKUR ile başlayan mektupla 

öğretim olup, 1981 yılında bu kuruma kayıtlı öğrenci sayısı 10.000'e yaklaşmıştır. 

Bu öğrenciler daha sonra Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi'ne bağlı 

faaliyete geçirilen Açıköğretim Fakültesi adı verilen fakülteye devredilmiştir. 

Açıköğretim Fakültesi halen esas olarak posta ve televizyondan yararlanarak uzaktan 

eğitim yapan bir kurumdur. 

Uzaktan eğitim yöntemi halen şu amaçlarla kullanılmaktadır (YÖK, 2005: 16): 

- Kişilere gelişen teknolojilerin gerektirdiği yeni bilgiler vermek veya genel 

kültürlerini geliştirmek amacıyla meslek içi eğitim, iş başında eğitim gibi sürekli 

eğitim veya sertifika programları uygulamak, 

- Bir yükseköğretim kurumunda mezuniyet için gereken kredilerin bir kısmını 

vermek üzere münferit dersler vermek, 

- Bir üniversite içinde bazı dersleri merkezi olarak vermek, konsorsiyumlar 

vasıtasıyla derslerin bir kısmını ortak olarak vermek, kaynak ya da içerik 

bakımından yüz yüze (örgün) eğitime destek olmak, 

- Uzaktan eğitimle diploma vermek. 

2010 yılına gelindiğinde ise teknoloji alanında gerçeklesen hızlı gelişmeler 

eğitim alanında da kendini göstermiş, ve bireyin toplumsallaşma sürecinde etkili 

olan her faktörün, dolayısıyla eğitimin de yeniden düzenlenmesini bir zorunluluk 

haline getirmiştir. Eğitimde bilgisayar ve internetin kullanılmasıyla başlayan 

gelişmeler öğrenmenin şeklini ve çeşitliliğini de artırmıştır. İletişim ve eğitim, 

teknolojik reformlardan en çok etkilenen alanlar olarak ön planda göze çarpmaktadır 

(Erturgut, 2008: 81). Bu bağlamda “Bilgi İletişim Teknolojileri” yardımıyla 

gerçekleşen öğrenme şekli olan “elektronik öğrenme” veya “e- öğrenme” ortaya 

çıkmıştır. Bu eğitim internet üzerinden basit bir web sayfasının hazırlanmasını 

kapsayabileceği gibi, veri tabanı uygulamalarını ve interaktif uygulamaları da 

kapsar. E-Öğrenme sadece internet üzerinden olmak durumunda değildir. Örneğin 

internet bağlantısı olmayan bilgisayarlarla yapılan yerel uygulamalar da e- öğrenme 

kapsamına girmektedir (http://www.intoffice.gazi.edu.tr). 
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Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar 

nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim 

çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve 

etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir 

merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir (www.egitek.meb.gov.tr). Daha geniş 

tanıma göre de uzaktan eğitim; öğrenenlerin öğretenlerden farklı zaman ve yerlerde 

bulunduğu, ve aralarındaki etkileşimin basılı ya da elektronik iletişim ortamları 

aracılığıyla gerçekleştiği öğretim biçimidir. İnternet teknolojileri kullanılarak yürütülen 

uzaktan eğitim uygulamalarında kaydedilen gelişmeler, uzaktan eğitimin yakın 

gelecekte örgün eğitime ciddi bir alternatif olacağını göstermektedir (Erturgut, 2008: 

82). Elektronik ortamda öğrenme uygulamalarının avantajları sayılabilecek yararları 

şunlardır; 

- Yer ve Zaman Esnekliği  

- Öğrenme Süresinde Düşüş  

- Eğitim Maliyetinde Düşüş  

- Standartlaşmış Eğitim  

- Dersi Tekrar Etme Olasılığı  

- Aktif Katılım  

Elektronik ortamda öğrenme uygulamalarının dezavantajları sayılabilecek 

sakıncaları şunlardır; 

- Beceri ve tutuma yönelik davranışların gerçekleşmesinde etkili olamama, 

- Laboratuar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar,  

- Öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin anında çözülememesi, 

- Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler 

için sınırlılık oluşturması, 

- Bilgisayar başında dikkati dağılması, 

- Çalışan bireylerin kendine ayıracakları vakitte ders çalışma zorunluluğu, 
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Elektronik Öğrenme, kişilerin spesifik ihtiyaçlarına cevap verebilen, interaktif, 

ihtiyaç anında hemen başvurabileceği, en yeni ve kullanıcı merkezli olan kısacası, 

yetişkin eğitimine uygun bir modeldir. 

2.2. MUHASEBE EĞİTİM SİSTEMİ VE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ 
YAPISAL ANALİZİ 

Eğitim, genel anlamda bireyde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. 

Bu süreci sistem yaklaşımıyla ele aldığımızda, belirli bir amaca yönelik olan birbiriyle 

bağımlı ve etkileşim halinde bulunan ayrı ayrı öğelerden oluşmaktadır. Sistemde yer 

alan bu öğeler sabit olmamakla birlikte sürekli değişime açıktır. Sistemin herhangi bir 

öğesindeki değişme sistemin tümünü etkiler. Eğitim sistemi bu özelliği nedeniyle açık 

sistem özellikleri taşır. Eğitimi etkileyen dış faktörlerdeki değişim, sistem öğelerini 

etkileyen diğer faktörlerdir (Sevim, 1996: 17). 

Günümüzde, üretim sistemi içinde yer alan firmalar daha çok büyük ölçeklidir 

ve iş görenler, firmalara görevsel ilişkiler ile hak ve yükümlülüklerin daha önceden 

tanımlandığı sözleşmelerle bağlıdır. Böyle karmaşık bir yapı içinde geçerli olan 

ilişkilerin, mesleki bilgi ve becerilerin yeni kuşaklara öğretilmesi ancak eğitim 

kurumları aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. İnsan gücünün en iyi şekilde 

yetiştirilebilmesi için ilköğretimden yükseköğretime kadar tüm örgün ve yaygın eğitim 

(işbaşında eğitim, çıraklık eğitimi, beceri kazandırma eğitimi) yöntemleri 

kullanılmaktadır. Başka bir ifadeyle, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve 

niteliklerinin sürekli geliştirilmesi eğitim sisteminin temel görevidir. Bu bağlamda, 

mesleki ve teknik eğitim kurumları nitelikli ara insan gücünü yetiştirirken; 

yükseköğretim kurumları ekonomiye üst düzey niteliklere sahip insan gücü 

sağlamaktadır. Yaygın eğitim kurumları ise, ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilerin 

insan gücüne sürekli olarak kazandırılması rolünü üstlenmektedir. Dolayısıyla, çeşitli 

eğitim kurumları tarafından verilen eğitimin kalitesi, uygunluğu ve etkinliği eğitim- 

istihdam arasındaki işlevsel ilişkinin kurulabilmesi açısından son derece önemlidir 

(Kurnaz, 2007:  29).  

Muhasebe sistemleri ülkelerin kültürel ve hukuki yapısı başta olmak üzere vergi 

kanunları, tüzükler, yönetmelikler ve işletme sahipleri ile sermaye sahipleri arasındaki 
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ilişkilerin etkileşimine göre şekillenmektedir. Türkiye’de muhasebe eğitimini orta 

öğretim ve yüksek öğretim düzeyi itibariyle incelemek mümkündür. Orta öğretim 

düzeyinde muhasebe eğitimi liseler tarafından 4 yıl süre ile verilen eğitimi 

kapsamaktadır. Yüksek öğretim düzeyinde verilen eğitim ise meslek yüksekokullarında 

iki yıl, yüksekokullarda dört yıl ve fakültelerde dört yıllık lisans eğitimi şeklinde 

gerçekleşmektedir. Fakülte eğitimini tamamladıktan sonra enstitülerde iki yıllık bir 

Yüksek Lisans eğitimi veya dört yıllık doktora eğitimi verilmektedir. 

Muhasebe meslek eğitimi; 

- Meslek eğitimi öncesi genel temel eğitim-öğretim (matematik, dil, tarih, 

coğrafya, vb.) alanında, 

- Muhasebe genel kavram ve terminoloji eğitim-öğretimi, 

- Sürekli eğitim olarak, meslek kuruluşları tarafından verilen ve muhasebe 

mesleğinde devamlı bir surette yenilenme ve kendini geliştirme  

olarak karşımıza çıkmaktadır.   

 Muhasebe mesleki davranışının kazandırılmasında dikkat edilmesi gereken 

eğitim programlarının hedef-içerik-öğrenme ve öğretme süreci-değerlendirme 

döngüsüne göre oluşturulmasıdır (Zaif, 2004: 4-5). 

- Hedef; mesleki eğitimin amacını,  

- İçerik; amacın ne ile gerçekleştirileceğini, 

- Öğrenme ve öğretme süreci; nasıl öğretileceğini ve 

- Değerlendirme ise öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştirildiğini göstermektedir.  

Bu döngü aşağıdaki gibi şematize edilebilir. 
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 HEDEFLER 

(Muhasebeyi ne için öğretiyoruz, 
muhasebe eğitiminin amacı nedir?) 

 

      İÇERİK 

(Hedefler ne ile 
gerçekleştirilmeli?) 

 DEĞERLENDİRME  

(Öğrenme ve öğretmenin 
değerlendirilmesi) 

 ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ 

(Nasıl öğretilmeli? Öğretme teknikleri) 

 

Şekil 2.1: Muhasebe Eğitiminde Hedef-İçerik-Öğrenme-Değerlendirme Döngüsü 

Muhasebe eğitim sistemi açık bir sistem olduğundan, dış çevreden gelen 

faktörlerle de etkileşim içindedir. Bu faktörlerdeki değişim muhasebe sistemini 

etkilerken, başlıca dış çevre faktörleri olarak iş dünyası, meslek örgütleri, teknoloji 

(üretim ve bilgi işlem teknolojisi) devlet ve yasalar sayılabilir. Muhasebe eğitim 

sisteminin gerek iç faktörlerini gerekse dış faktörlerini sistemin geliştirilmesi 

aşamasında iyi analiz etmek gerekir. Faktörler arasındaki etkileşimi, bu etkileşimin 

gelişime katkılarını veya engellerini açıkça ortaya koymak sağlıklı bir gelişim sürecinin 

temel gerekliliğidir. Muhasebe eğitim sistemi oldukça kapsamlı ve karmaşık bir yapıya 

sahiptir. Faktörler arasındaki karşılıklı etkileşim değişimi sürekli kılmaktadır. 

Dolayısıyla sistem dinamik bir yapı özelliği göstermektedir (Sevim, 1996: 18). 

2.2.1. Ortaöğretim Muhasebe Eğitimi 

İşgücünün yetiştirilmesinde mesleki - teknik okul ağırlıklı yaklaşımı benimseyen 

sistemler, ortaöğretim temelinde uygulanmakta ve bireyin bir işe girebilmesi için gerekli 

mesleki bilgi ve beceriler, işe ilişkin tavır ve tutumlar ve de iş alışkanlıkları okulda 

kazandırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’ de işgücünün mesleki eğitiminde benimsenen 

yaklaşım da bu yöndedir. Türkiye’ de nitelikli ara işgücü yetiştirilmesinde örgün 

mesleki - teknik ortaöğretime ağırlık veren bir yaklaşım benimsenmiştir. Bununla 

birlikte, meslek yüksekokulları, çıraklık eğitimi ve yaygın eğitim yoluyla da nitelikli ara 

işgücü yetiştirilmeye çalışılmaktadır (Kurnaz, 2007: 108). 
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Ortaöğretim düzeyinde muhasebe eğitimi, Ticaret Turizm Öğretimi, Erkek 

Teknik Öğretim ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlükleri’ne bağlı Ticaret Meslek 

Liseleri, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ve Çok Programlı Liseler’ in muhasebe ve 

finansman bölümlerinde verilmektedir. Orta öğretim düzeyinde muhasebe eğitimi veren 

kurumlardan en fazla öğrenci Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

olan okullarda bulunmaktadır. Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğü 2007 -2008 öğretim 

yılı okul, öğretmen ve öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2.4: 2007–2008 Öğretim Yılı Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

Okul Türü Okul 
Sayısı 

Öğretmen 
Sayısı 

9. Sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf 
Toplam 
Öğrenci 

Ticaret Meslek Liseleri 319 9.181 73.122 41.423 44.691 159.236 

Anadolu Ticaret Meslek 
Liseleri 

205 1.652 12.900 11.593 12.361 36.854 

Anadolu Otel.Tur.Meslek 
Liseleri 

95 2.087 7.942 6.910 9.459 24.311 

Anadolu İletişim Meslek 
Liseleri 

16 127 1.023 862 918 2.803 

Çok Programlı Liseler 186 3.039 20.731 12.563 15.052 48.346 

METEM 4 84 693 451 334 1.478 

Adalet Meslek Liseleri 3 20 177 152 217 546 

Turizm Eğitim 
Merkezleri 

10 2    631 

TOPLAM 838 16.192 116.588 73.954 83.032 274.205 

Kaynak: http://ttogm.meb.gov.tr/ticar/istatistik.htm 

Muhasebe eğitimi orta öğretim seviyesinde Ticaret ve Turizm Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı bulunan okullarda verilmektedir. Bunların içinde en yoğunu okul 

sayısı ile toplamın %38,07’sini oluşturan Ticaret Meslek Liseleri’dir. Ticaret Meslek 

Liseleri, mesleki ortaöğretim öğrenci yoğunluğu olarak %58,07’lik kısmına 

oluşturmaktadır. Ticaret Meslek Liselerini, Çok Programlı Liseler ve Anadolu Ticaret 

Meslek Liseleri takip etmektedir. Çok Programlı Liseler genel olarak nüfusu az ve 

dağınık yerleşim birimlerinde, çevrenin ihtiyacına göre genel, meslekî ve teknik 

ortaöğretim programlarının bir yönetim altında uygulandığı ilköğretim üzerine 4 yıl 

eğitim veren okullardır. 31 adet Çok Programlı Lise kademeli olarak liseye 

dönüştürülmüştür. Çok Programlı Lise bu düzeydeki toplam okul sayısının %22,19’ünü 

oluşturmaktadır. Meslek eğitimi alan öğrencilerin ise % 19,55’i bu okullarda eğitim 
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görmektedir. Anadolu Ticaret Meslek Liseleri, sınav ile öğrenci alan okullardır. 

Öğrenciler bu okullara girebilmek için 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Sınavı’nda (OKS) başarılı olmak 

durumundadırlar. Anadolu Ticaret Meslek Liseleri okul sayısının %24,46’sını 

oluşturmaktadır. Meslek eğitimi alan öğrencilerin ise %13,44’ü bu okullara devam 

etmektedirler. Son olarak, Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda bir 

öğretmene düşen öğrenci sayısı 17’dir. 

Ticaret Meslek Liseleri, Anadolu Ticaret Meslek Liseleri ve Çok Programlı 

Liseler; 

- Muhasebe ve Finansman, 

- Pazarlama ve Perakende, 

- Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 

- Bilişim Teknolojileri, 

- Elektrik-Elektronik Teknolojileri, 

- Ulaştırma 

alanlarında kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi başına iş 

yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli insan gücünün yetiştirildiği ilköğretim üzerine 

dört yıl eğitim-öğretim veren okullardır. 

Liselerde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun 

olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek 

suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun 

ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü 

kazandırma amacına yönelik programlar uygulanmaktadır. Bu programlar meslekî ve 

teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri 

ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan 

programlar olma niteliği taşımaktadır.  

Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve 

becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, 
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çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak 

için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık ve meslekî yeterliklere 

sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

2.2.2. Yüksek Öğretimde Muhasebe Eğitimi 

Yüksek öğretimde muhasebe eğitimi; iki yıllık (4 dönem) meslek 

yüksekokulları, dört yıllık (8 dönem) yüksekokullar, dört yıllık fakülteler (8 dönem) 

bünyesinde verilmektedir. İlaveten, lisans eğitimini tamamladıktan sonra iki yıllık 

yüksek lisans veya dört yıllık doktora eğitimi olarak da yükseköğretimde muhasebe 

eğitiminden faydalanmak mümkündür. 

2.2.2.1. Meslek Yüksekokulları 

Meslek yüksekokullarındaki muhasebe programları; kamu ve özel sektöre ait 

kuruluşların, muhasebe ve vergi konuları ile ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 

uygulamaya yönelik çağdaş bilgi ve teknolojilerle günlük mevzuata hâkim ara eleman 

ihtiyacını gidermeyi ve bu yönde eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. 

Kuşkusuz hemen her şeyin kendisini bilgiyle ifade ettiği yaşadığımız bu modern çağda 

kalifiye insan arayışı inanılmaz bir hız kazanmıştır. Hatta öyle görünüyor ki 

önümüzdeki yıllarda bu hız daha da artacaktır. 

Muhasebe eğitimi aşağıda verilen programlarda ders müfredatının içerisinde yer 

almaktadır; 

- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

- İşletme Yönetimi 

- Dış Ticaret 

- Bankacılık ve Sigortacılık 

- Pazarlama 

- Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı 
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Program mezunları; serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirlik 

büroları ile tüm işletmelerin muhasebe servislerinde yardımcı eleman olarak 

çalışabilecekleri gibi, meslek sınavlarında başarılı olup serbest muhasebeci ve 

sonrasında da serbest muhasebeci mali müşavir olabilmektedirler.  

Öğrencilerin mesleki derslerde uygulamalı bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini 

sağlamak ve iş dünyası ile aralarında alanlarıyla alakalı iletişim kurmalarına yardımcı 

olmak amacıyla uzmanlar tarafından yüksekokul içinde ve dışında eğitimler ve 

seminerler düzenlenmektedir. 

Yapılan araştırmalar iş dünyasının işgücü ihtiyacının dörtte üçünün ön lisans 

seviyesinde eğitimle yetiştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Gerekli ve yeterli 

bilgi ve beceriye sahip, endüstri, sanayi ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü 

arttıracak “ara kademe” insan gücünü yetiştirme amacını taşıyan meslek 

yüksekokullarının bu oranını daha yükseğe çıkarmak ülkemizin kalkınmışlığına büyük 

katkı sağlayacaktır. 

Meslek yüksekokullarında 270 programda eğitim verilmektedir. Öğrenciler 

tarafından en çok tercih edilen programın ise muhasebe programı olduğu görülmektedir. 

2.2.2.1.1. Öğrenci Kabulü 

Herhangi bir eğitimde “öğrenci” o eğitimin var olma nedenidir. Dolayısıyla 

eğitimdeki dikkatler genelde “öğrenci” unsuru üzerine yoğunlaşmaktadır. Ancak bu 

durum, öğrencinin eğitimde sadece pasif bir rol üstlenmesi gerektiği anlamına 

gelmemelidir. Aksine, özellikle muhasebe eğitiminde öğrencinin kendisine yüklenen 

bilgiyi kullanabilme becerisinin olması gerekir. Zira muhasebe, yüklenen bilgilerin 

“uygulama”da kullanılması ile anlam bulmaktadır. Eğitim sürecinde öğrencinin sadece 

öğreticinin verdikleri ile yetinerek kendisine bir şey katmaması kalitesizliğin 

nedenlerinden birini teşkil etmektedir. Oysa modern anlayışta öğretici öğrenciye çok 

fazla bilgi vermek yerine az ve öz bilgi yanında ‘öğrenmeyi’ öğretmeli, öğrenci de bu 

anlayışla konuya yaklaşmalıdır (Kaya ve Daştan, 2004: 3).  

Eğitim - öğretimde kaliteli bir muhasebe eğitimini gerçekleştirmek için en 

önemli etkenlerden birisi de öğrenci kalitesidir. Meslek yüksekokullarına, Öğrenci 
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Seçme Sınavı’na (ÖSS) giren öğrenciler arasından fakültelere yerleşemeyenler 

içerisinden seçilen öğrenciler ve meslek lisesinden sınavsız geçiş ile gelen öğrenciler 

kaydolabilmektedirler. Meslek yüksekokullarına girecek olan öğrencilerin bu okullara 

yerleştirilmeleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki şekilde 

gerçekleştirilmektedir; 

a. Ortaöğretimden mezun olan öğrenciler, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda 

en az belli bir taban puan aldıklarında,  aldıkları puana göre Meslek 

Yüksekokullarını tercih etmektedir. (2009 yılı Öğrenci Seçme Sınavında 145 

olarak belirlenmiştir)  

b. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri 

takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın 

programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi 

içinde yer alan veya bölgesi dışındaki, meslek yüksekokullarına sınavsız olarak 

yerleştirilebilmektedir. 

Diğer taraftan eğitimle ilgili önemli hususlardan birisi de kalite sorunudur. Fakat 

eğitim hizmetinin niteliği itibariyle soyut olması, kalite ölçümünü güç kılmaktadır. Bu 

nedenle soyut olan bu tür etkinliklerde “müşteri memnuniyeti düzeyi” bir kalite ölçüsü 

olarak kullanılmaktadır. Muhasebe eğitiminin bir hizmet, öğrencinin de bu hizmeti alan 

bir iç müşteri olduğu kabul edilirse, öğrencinin eğitimden tatmin olma düzeyi bir kalite 

ölçüsü olarak esas alınabilir (Kaya ve Daştan, 2004: 3). 

Meslek Yüksekokulunda, öğrenim gören öğrencilere göre, muhasebe programına 

kaydolmalarındaki en önemli amaçları daha iyi bir iş bulmaktır (Güçlü, 2004: 2). 

Öğrencilerin çoğu üniversiteye girmeden önce muhasebe mesleği ile ilgili yeterli bir 

bilgi sahibi olmadığından dolayı muhasebe programına derslere yeteri kadar motive 

olamamaktadırlar. 
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2.2.2.1.2. Muhasebe Programı 

Meslek Yüksekokullarında bulunan Programlar içerisinde en fazla tercih edilen 

Program, Muhasebe Programı olduğundan dolayı çalışmada Muhasebe Programı 

incelenmiştir. Muhasebe Programından mezun olacak kişiler de aranacak nitelikler, 

beceri ve alışkanlıklar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 

oluşturulan Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında aşağıda 

özetlenmiştir 

Bilgi ve birikim nitelikleri; 

- Muhasebe alanındaki temel ilkelerini kavrayabilme, 

- Muhasebe mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini 

kavrayabilme, 

- Muhasebe fonksiyonlarını ve muhasebenin yönetimdeki önemini açıklayabilme, 

- İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara 

eleman olarak sorumluluğunu bilmesi, 

- Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme, 

- Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve 

yürütme konularının önemini açıklayabilme, 

- Muhasebeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi, 

- Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme, 

- Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme ve saklayabilme, 

- Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme, 

- Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi, 

- İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme.  

 Beceri ve Alışkanlık nitelikleri; 

- Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme, 

- Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, 

depolanmış bilgileri kullanabilme, 
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- Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme, 

- Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme, 

- Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme, 

- Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme, 

- Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre 

işleyebilme, 

- Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme. 

2.2.2.1.3. Ders İçerikleri 

Meslek Yüksekokullarında muhasebe dersleri ve içerikleri uzmanlığa yönelim 

bilgi ve beceri kazandırmaktan çok genel kültür düzeyindeki bilgileri 

kapsamaktadır..Çünkü Öğrenciler 1. Sınıfta genel bilgilerden oluşan “Giriş” (Genel 

İşletme,Genel Muhasebe, Bilgisayara Giriş) dersleri almaktadırlar. 2. Sınıfta muhasebe 

derslerinin yoğunluğu artmaktadır (Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, 

Bilgisayarlı Muhasebe, Banka Muhasebesi, Dış Ticaret Muhasebesi vb.) verilmekte 

olan bu dersler de yeteri kadar muhasebe temeli alamayan öğrenciler bu derslerde 

istenilen seviyeye gelemeden dönem bitmektedir.  

2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumu meslek 

yüksekokulları müfredatının mesleki ve teknik orta öğretimin devamı niteliğinde olması 

gerekliliğinden yola çıkarak “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme 

Projesi” kapsamı içerisinde müfredatların tüm Meslek Yüksekokullarda bir eşdeğer 

olması sağlanmıştır.  

Eğitim programının hazırlanmasında; gelişen teknolojilere paralel ders içerikleri 

öngörülmüş, yeni dersler ilave edilmiş, bölgesel farklılıklara cevap verebilmek için de 

seçmeli ders mantığı ile gerekli esneklik sağlanmıştır. Aynı zamanda uluslar arası 

denkliği sağlayabilecek bir zemin oluşturulmaya da özen gösterilmiştir. Aşağıda 

Muhasebe Programı’nın ders içerikleri verilmiştir (MEB – YÖK, 2002: 19). 
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Tablo 2.5:Muhasebe Programı I. Yarıyıl  

Haftalık Ders Saati 
Dersin Adı Z/S Toplam Teori Uygulama Toplam Kredi 

Türk Dili –I Z 2 2 0 2 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi –I Z 2 2 0 2 

Beden Eğitimi –I S 1* 0 1 0 

Güzel Sanatlar I –I  S 1* 0 1 0 

Yabancı Dil –I  Z 4 4 0 4 

Genel Muhasebe Z 4 3 1 4 

Bilgisayara Giriş  Z 2 1 1 2 

Genel İşletme  Z 4 3 1 4 

Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Z 2 1 1 2 

İktisada Giriş Z 2 2 0 2 

Matematik Z 3 2 1 3 

Genel Hukuk Bilgisi Z 2 2 0 2 

      

TOPLAM   27 22 5 27 
 

 

 

 

Tablo 2.6: Muhasebe Programı II. Yarıyıl  

Haftalık Ders Saati 
Dersin Adı Z/S Toplam Teori Uygulama Toplam Kredi 
Türk Dili –II Z 2 2 0 2 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi –II Z 2 2 0 2 

Beden Eğitimi –II S 1* 0 1 0 

Güzel Sanatlar –II  S 1* 0 1 0 

Yabancı Dil –II Z 4 4 0 4 

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Z 4 3 1 4 

Bilgisayar Büro Programları Z 4 3 1 4 

İşletme Becerileri Grup Çalışması Z 2 1 1 2 

Makro İktisat Z 2 2 0 2 

Ticari Matematik Z 2 1 1 2 

Ticaret Hukuku Bilgisi Z 2 2 0 2 

İstatistik Z 2 1 1 2 

TOPLAM   26 21 5 26 
 
* Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.      
   Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) 6 Hafta. 

 

 



51 
 

 

Tablo 2.7: Muhasebe Programı III. Yarıyıl 
Haftalık Ders Saati 

Dersin Adı 
Z/S Toplam Teori Uygulama Toplam Kredi 

Bilgisayarlı Muhasebe –I Z 4 3 1 4 

Vergi Hukuku  Z 4 3 1 4 

Maliyet Muhasebesi Z 4 3 1 4 

Şirketler Muhasebesi Z 3 2 1 3 

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Z 2 1 1 2 

Yönlendirilmiş Çalışma –I Z 3 2 1 3 

TOPLAM  20 14 6 20 
Seçmeli Dersler (*)  8    

Mesleki Yabancı Dil –I S 4 2 2 3 

Finansal Yönetim S 4 3 1 4 

Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu S 2 1 1 2 

Kooperatif Muhasebesi S  2 1 1 2 

Borçlar Hukuku S  2 2 0 2 

Kamu Maliyesi S  2 2 0 2 

İnşaat Muhasebesi S 2 1 1 2 

Diğer Seçmeli Dersler      

TOPLAM   28    

 

Tablo 2.8: Muhasebe Programı IV. Yarıyıl 

Haftalık Ders Saati 
Dersin Adı 

Z/S Toplam Teori Uygulama Toplam Kredi 

Bilgisayarlı Muhasebe –II  Z  4 3 1 4 

Türk Vergi Sistemi Z 4 3 1 4 

Muhasebe Denetimi Z 3 2 1 3 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z 2 1 1 2 

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Z 2 1 1 2 

Yönlendirilmiş Çalışma –II  Z 3 2 1 3 

TOPLAM  18 12 6 18 
Seçmeli Dersler (*)  8    

Mesleki Yabancı Dil –II S 4 2 2 3 

Mali Tablolar Analizi S 4 3 1 4 

Banka Muhasebesi S 3 2 1 3 

Masa Üstü Yayıncılık S 4 3 1 4 

Enflasyon Muhasebesi S 2 1 1 2 

Konaklama Muhasebesi S 2 1 1 2 

Diğer Seçmeli Dersler       

TOPLAM  26    
 
* Bu derslerden toplam 8 saat seçilecektir.         Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) 6 Hafta 
** Yüksekokullar Yerel, Bölgesel ve Yeni Teknolojik Gelişmelere Göre İlave Seçmeli Dersler 
Koyabilirler  
   Z: Zorunlu dersler      S: Seçmeli dersler 

Not: Ders Kredileri: 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi olarak 
hesaplanmıştır. 
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Ders programlarının hazırlanmasında gerekse, içeriklerinin oluşturulmasında 

tüketici yaklaşımı yerine akademik yaklaşım benimsenmektedir. Başka bir ifadeyle ders 

programları ve içeriğini öğretim elemanı kendi belirlemektedir. Ders isimleri, sırası 

uzun yıllardan beri değişmemiştir. Akademik yaklaşımla hazırlanan ders programları ve 

ders içerikleri genel uygulamadan kopuk olmaktadır (Sevim, 1996: 37). 

 

2.2.2.1.4. Öğreticiler 

Bir eğitimde arzulanan kalite ve amaca ulaşmada en önemli görev “öğretici”ye 

düşmektedir. Buna göre öğretici, diğer unsurlara (öğrenci ve uygulayıcılar ) göre en 

aktif rolü üstlenmektedir. Zira, kaliteli eğitim hedefine ulaşmada etkili olduğu kabul 

edilen “öğrenci ve uygulayıcı”lar öğreticiye göre daha pasif durumdadırlar. Örneğin 

öğrenci, öğreticinin yol göstermesi ile bilgilenmekte ve yetişebilmekte iken, 

uygulayıcılar da hem öğreticinin yetiştirdiği elemanlarının bilgilerinden, hem de 

doğrudan onun ürettiği bilgi kaynaklarından (kitap, makale, seminer vb.) yararlanarak 

faaliyetlerini yürütmektedirler. (Kaya ve Daştan, 2004: 3) 

Günümüzde öğretmen, öğrenim için gerekli olanak ve koşulları düzenleyici 

rehber olarak açıklanmaktadır. Geleneksel öğretimde öğretmen aktif, öğrenci pasif iken, 

çağdaş öğretimde öğretmen, öğrenciyi öğrenme yollarına yönelten, çevre (ortam) 

hazırlayan,  öğrenciyi aktif kılan bir role sahiptir. Çağdaş öğretim bilgiyi değil öğrenciyi 

odak noktası yapmaktadır. Öğretim unsurlarını (5N+1K) formülü olarak isimlendirilen 

altı soruya cevap bularak da belirleyebiliriz. Öğretmen, neyi, niçin, nasıl, ne zaman, 

nerede ve kime öğretecek? Bunlar Şekil 2.2’de gösterilmeye çalışılmıştır (Orhaner ve 

Hussein, 2007: 14). 
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         Şekil 2.2: Öğretimi Oluşturan Unsurlar 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Kaynak: Orhaner ve Hussein, 2007: 15 

 

2.2.2.1.5. Eğitim-Öğretim Teknikleri 

Mesleki eğitim de öğrenciye mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların 

kazandırılmasıdır. Meslek eğitiminin etkinliği, yine öğretim elemanı öğrenci ve öğretim 

programlarının eş güdümlü olarak uygulanmasına bağlıdır. Meslek eğitiminde dikkat 

edilmesi gereken en önemli nokta öğretim programlarının ihtiyacı karşılayacak şekilde 

geliştirilmesidir. Öğretim programları hazırlanırken hem meslek mensuplarının 

meslekten beklentileri hem de ilgili mesleğin bilimsel gerekleri dikkate alınmalıdır.  

Mesleki bir eğitim olan muhasebe eğitiminde de kalıcı öğrenmeyi 

gerçekleştirebilmek için oluşturulacak muhasebe programlarında, aşağıdaki unsurları 

dikkate alınmalıdır (Zaif, 2004: 1). 

- Muhasebe eğitiminin hedefleri, 

- Neleri içermesi gerektiği, 

NEREDE 
Öğrenecek? 

ÇEVRE- 
ORTAM) 

NE 
ZAMAN 

Öğrenecek? 
(ZAMAN) 

 

NE 
Öğretilecek? 

(KONU) 

KİM 
Öğrenecek? 
(ÖĞRENCİ) 

NİÇİN 
Öğretilecek? 

(AMAÇ) 

NASIL 
Öğretilecek? 
(YÖNTEM) 

ÖĞRETMEN 
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- Öğrenme ve öğretme sürecinde kullanılacak teknikler, 

- Mesleki beceriyi kazandırma düzeyinin değerlendirilmesi  

 

2.2.2.1.6. Staj 

Mesleki  ve teknik eğitim içerisinde yer alan staj uygulaması, öğrencilerin 

derslerde öğrendikleri teorik bilgileri iş hayatında uygulamalı çalışmalar yaparak 

pekiştirmeleri amacını taşımaktadır. Staj süreci öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek ve 

iş ilişkilerini öğrenmelerini, işletme yapılarını ve yapılan işleri anlamaları ile işletme 

faaliyetleri arasındaki ilişkileri görebilmeleri sağlamaktadır. Bu getirilerin yanı sıra  staj 

uygulaması öğrencilere şu olanakları da verir; mesleklerini yakından tanıma,  meslekleri 

ile ilgili belli bir çevre edinme ve de iş hayatında gerçek uygulamaları görme (Acar ve 

Tuğay, 2007: 3). 

Staj, öğrencilerin mezun olabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlardan 

biridir. Mevcut durumda öğrenciler staj çalışmalarını en az otuz iş günü olmak üzere, 

öğrenimlerinin II. veya IV. Yarıyılında, eğitime ara verildiği bir dönemde 

yapmaktadırlar. 

Mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslek yüksekokullarında öğrenim 

gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini 

pekiştirmek; laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini 

geliştirmek; görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon 

ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak amacı ile mesleki ve 

teknik eğitim bölgeleri içinde yer alan meslek yüksekokulu öğrencilerinin yurt içi ve 

yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve staj süreleri, programın 

niteliğine göre 30 işgünü  (240 saat)’den az, 60 işgünü (480 saat)’den çok olmamak 

üzere yapılır. 

2.2.2.1.7. Üst Yönetim 

Meslek Yüksekokulları, iş dünyasının ihtiyaçlarına  yönelik ara kademe insan 

gücü yetiştirmeyi amaçlayan yükseköğretim kurumudur. Eğitim – öğretim süresince 

öğrencilere mesleki becerileri ve yeterlilik kazandırarak, iş dünyasının ihtiyacı olan 
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kalifiye eleman yetiştirmek gibi önemli görevleri üstlenmektedirler. İş dünyasının 

taleplerini karşılayacak öğrenciler yetiştirecek, eğitim programlarının güncelliğini 

koruması, eğitimi yürüten öğretim elemanlarının da yeterli piyasa tecrübesine sahip 

olmalarının sağlanması, kurumların yöneticilerinin sorumluluğu içerisinde 

bulunmaktadır. Bu çerçevede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda Meslek 

Yüksekokulları’nın organları aşağıdaki da sıralanmıştır. 

a. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve 

yüksekokul yönetim kuruludur. 

b. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör 

tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör 

tarafından yapılır. 

c. Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu 

oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. 

d. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile 

müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl 

için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.  

e. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve 

fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine 

getirirler. 

 

2.2.2.1.8. Sektör İlişkileri 

Üniversite-iş dünyası işbirliği kavramı; üniversitelerin mevcut olanakları ile iş 

dünyasının mevcut olanaklarının birleştirilerek, bilimsel, teknolojik ve ekonomik 

yönden güçlenmeleri için beraber yaptıkları sistemli, belli bir plana dayanan 

çalışmaların bütünüdür. 

Toplumların kültürel, bilimsel ve teknolojik anlamda gelişimi için, eğitim 

kurumlarının özellikle üniversitelerin yeri ve konumu son derece önemlidir. 

Üniversiteler teknoloji üretiminde temel faktör olan, bilginin üretilmesi gibi bir 
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sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu kuruluşların bilgi birikiminden ve teorik 

yapılanmalarından sanayi kesiminin faydalanması yanı sıra, sanayi isletmelerinin de 

pratik uygulamalardaki bilgi ve tecrübe birikimlerinden üniversitelerin faydalanarak, 

fonksiyonellik düzeyleri arttırılmalıdır.Temel anlamda aşağıda belirtilen koşullar 

işbirliğini zorunlu kılmaktadır (Sevim ve Karamete, 2003: 2-3); 

Nitelikli insan yetiştirme zorunluluğu; iş dünyası içerisinde görev alacak olan 

Meslek Yüksekokulu mezunlarının bu sektörlerin taleplerine cevap verebilecek 

yeterlilikte donatılması gerekmektedir. 

Üniversitenin mevcut ve potansiyel imkanlarının iş dünyasına aktarılması; 

Meslek Yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarının bilgi birikimleri ve teorik 

yaklaşımlarından sanayi kesiminin yararlanması gerekmektedir. Ayrıca, üniversitenin 

diğer birimleri ve laboratuarları da potansiyel fayda olarak görülmeli ve 

yararlanılmalıdır. 

İş dünyasının imkanlarını, üniversiteler tarafından değerlendirilmesini sağlamak; 

iş dünyası uzun yıllar sonunda ve genellikle deneme-yanılma metodu ile elde edilen 

birikimlerin üniversitelerin kullanımına açılması gerekmektedir. Ayrıca, ‘iş ortamı’ 

gerçek manada buralarda oluşmaktadır öğrencilerin is hayatına başlamadan bu 

isletmelerde staj, yada değişmeli ders programları ile bu tecrübeleri yasamaları 

sağlanmalıdır. 

Sinerji etkisi oluşturmak; İşbirliğini oluşturan her iki tarafın olanakları 

sistematik olarak bir disiplin içersinde karşılıklı olarak kullanıldığında mutlaka bir 

sinerjik etki oluşacaktır. Her iki tarafın ayrı ayrı kendi baslarına sağlayacakları fayda 

toplamından daha büyük faydalar elde edilecektir. 

Böyle bir ortamda, eğitim ve öğretime duyulan ihtiyaç aynı zamanda; teknolojik 

yeniliği takip etme, teorinin pratiğe aktarılması, zamanında hızlı ve doğru karar vermek, 

eleman arayan ile iş arayan arasında uyumluluk sağlayacak projelerin var olması gibi 

ilkelerin tavizsiz uygulanmasını gerektirmektedir. 

Üniversite – Sanayi işbirliği ile ulusal kalkınma hedeflerine göre, öncelikle 

taraflardan biri olan üniversitelerin eğitim kavramının içini çok iyi bir şekilde 
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doldurmuş olması gerekmektedir. Bilgi toplumu anlayışı içinde mutlaka kavramların içi 

tam ve doğru olarak doldurulmalıdır. Bu bağlamda sanayi tarafı içinde aynı söylem 

geçerlidir. Eğitim kavramı işbirliği sürecini doğrudan ilgilendirmekte, işbirliği de ulusal 

kalkınmayı doğrudan etkilemektedir. İnsanlığın diğer canlılara göre farklılaştıran bir 

süreç olan eğitim,  toplumda bilgi ve deneyimin devamlılığını sağlayan bir kavramdır. 

Bu yüzden de eğitim yalnızca eğiticileri ve öğreticileri değil, toplumun her kesimini 

ilgilendiren bir kavramdır (Karamete, 2001: 12). 

Üniversite ve sanayi kurumları arasında bir işbirliği sağlanmasına, teorik olarak 

her iki kesimde olumlu yaklaşmaktadır. Ancak dünyada globalleşme hareketlerinin 

yoğun olarak başlamasına kadar her iki kesim işbirliği kavramını çok fazla 

önemsememiştir. Bu yüzden işbirliği herkesin ayakta alkışladığı bir kavram niteliğinde 

değildir. Üniversite doğayı incelemek ve evrensel olaylarla ilgilenmek gibi rutin bir 

uğraşı içinde iken, sanayi de üretim – istihdam – kar üçlüsü rutinliğinde statik bir yapı 

içinde kalmaktadır. Özellikle dışa bağımlı teknoloji transferi ile varlığını sürdürmüş ve 

yakın zamana kadar bu yaklaşımı değiştirme ihtiyacı duymamıştır. Üniversiteleri orta 

düzey eğitim kurumları olarak değerlendiren sanayi bu kurumları kendisinden tamamen 

uzak salt eğitim kurumları olarak görmüştür (Karamete, 2001: 48). 

2.2.2.2. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları’nda Muhasebe Eğitiminin Temel 

Özellikleri 

İşletmelerde meydana gelen finansal olayların ilgililere güvenilir ve doğru 

bilgiler ile aktarılması ve kamuyu aydınlatma fonksiyonunun yerine getirilmesine 

duyulan ihtiyaç, muhasebeye verilen önemi artırmaktadır. Ancak ülkemizde muhasebe 

eğitimi, fakülte seviyesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nde yer alan 

bölümlerde sadece teorik açıdan ve uygulamadan  uzak, Meslek Yüksekokulu 

seviyesinde ise iki yıllık muhasebe programları içerisinde, başlangıç düzeydeki 

uygulamaya dönük ve teoriden uzak olarak verilmektedir. Oysa iş dünyası sadece basit 

defter tutma bilgisine sahip elemanlardan ziyade belli alanlarda ihtisas sahibi, analitik 

düşünebilen, muhasebenin temel bir işletme fonksiyonu olduğunun farkında olan iyi 

yetişmiş işgücüne ihtiyacı vardır. Bu gereksinim doğrultusunda Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu bünyesinde kurulan muhasebe bölümü, muhasebe mesleğinde kariyer 
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yapmak isteyen öğrencilerin iş hayatına atılmalarını ve sektörün talebinin 

karşılanmasını sağlamaktır (Kurnaz ve Gümüş, 2010).  

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirildiğinde 

ekonominin gereksinimi olan insan gücü kaynağının niteliklerinin de değiştiğini 

görmekteyiz.  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları amacı; muhasebe mesleğinde 

kariyer yapmak isteyen öğrencilerin müşavirlik, denetim ve maliyet muhasebesi 

alanlarında hem teorik bazda, hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak, 

hali hazırda yaşanan eğitim sonrası mesleğe adaptasyon sorunlarını yaşamadan, iş 

hayatına atılmalarını ve sektörün talebinin karşılanmasını sağlamaktır. Muhasebe 

bölümü öğrencilerinin "İş Başında Eğitim" (üniversite tarafından anlaşma yapılacak 

mali müşavirlik ve denetim firmaları, üretim, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe 

departmanlarında) yapma zorunlulukları vardır. Böylece mezuniyet sonrası 

öğrencilerin iş ortamına adaptasyon sıkıntısı aşılmış olacaktır. 

Üniversitelerimizde yoğunlukla teorik temelli eğitim verilmesi, söz konusu 

kuruluşların istihdam ettikleri personeli tekrar uygulamaya dönük eğitime tabi 

tutmalarına neden olmaktadır. Bu durum kuruluşlar için zaman ve maliyete neden 

olurken, ülke kaynaklarının da israfına yol açmaktadır. Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokullarından amaçlanan, eğitilmiş elemana tekrar eğitim verme maliyetinin 

minimize edilmesidir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan mezun olan öğrenci 

eğitim sonrası eğitime tabi tutulma sıkıntısı yaşamadan veya minimum düzeyde eğitime 

tabi tutularak çalışabilecektir. 

2.2.2.3. Fakültelerde Muhasebe Eğitiminin Temel Özellikleri  

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanununa göre muhasebe mesleğine yönelik muhasebe eğitimi, Hukuk Fakültelerinde, 

İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler bölümlerinde ve 

Siyasal Bilgiler Fakültelerinde verilmektedir. 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), profesyonel muhasebecilerin 

uluslararası eğitim standartları kapsamında, profesyonel muhasebe eğitiminin içeriğini, 
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muhasebe, finans ve bunlara ilişkin bilgiler, örgütsel ve işletme bilgisi, bilgi teknolojisi 

bilgisi ve yeteneklere ilişkin bilgi olarak belirlemiştir (Kalmış ve Yılmaz, 2004: 4). 

Muhasebe, finans ve bunlara ilişkin konularda verilen eğitim, öğrencilere 

zorunlu teorik ve teknik muhasebe bilgisi, entelektüel beceriler ve mesleki değer ve etik 

konularına ilişkin bilgi kazandırır (IFAC, IES2: 46): 

Mesleğin zorunlu teknik temeli olarak kabul edilen muhasebe, finans ve bunlara 

ilişkin konuları şunlardır: 

- Muhasebe ve muhasebe mesleğinin tarihi, 

-  İç ve dış bilgi kullanıcıları için işletme faaliyetlerinin ve mali durumunun 

raporlanmasının içeriği, yapısı, anlamı ve bunlara ilişkin kavramlar, 

- Ulusal ve uluslararası muhasebe ve denetim standartları, 

- Muhasebe kuralları, 

- Planlama ve bütçeleme, maliyet yönetimi, kalite kontrol, performans ölçümü 

ve kıyaslama konularını kapsayacak biçimde yönetim muhasebesi, 

- İşletme varlıklarının güvenliği ve finansal verilerin doğruluk ve 

dürüstlüğünü sağlayan kavramlar, yöntemler ve kontrol süreçleri,  

- Vergi ve verginin finansal ve yönetsel kararlara etkisi, 

-  Menkul değerler ve şirketler hukuku dahil işletmeleri ilgilendiren hukuksal 

yapı, 

- Denetim ve diğer garanti hizmetlerinin yapısı- risk değerleme, hata belirleme 

ve bunları ortaya çıkaran entelektüel ve süreçsel temeller dahil, 

- Finans ve finansal yönetim bilgisi – finansal tablolar analizi, finansal araçlar, 

ulusal ve uluslararası sermaye pazarları, ve kaynak yönetimi dahil, 
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- Muhasebecinin sorumlulukları ve etiksel değerleri, 

İşletme bölümü öğrencileri diğer fakülte öğrencilerine göre muhasebe ve 

finansman ile ilgili daha fazla ders almaktadırlar. Verilen eğitim müfredatı ile 

öğrencileri istihdam edilecekleri işletme ve kuruluşların her alanda verimini artırmak 

amacıyla planlama, çalışmaları yönetme, denetleme ve analiz gücüne dayanan düşünce 

disiplinine sahip olması amaçlamaktadır. Bunları yanı sıra iş dünyasının beklentileri 

hedefleri göz önüne alınarak matematik, istatistik, sosyoloji, ekonomi, hukuk daha ileri 

yıllarda ise üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim ve organizasyon, yöneylem, 

muhasebe ve finansman, hukuk, bilgisayar gibi dersler verilmektedir. 

2.2.2.4. Lisansüstü Eğitimde Muhasebe Eğitiminin Temel Özellikleri 

Muhasebe dersi, uygulama ile paralel götürülmesi gereken bir derstir. Lisans 

düzeyinde temel teknik bilgilerin öğrenciye verildiği aşamada dersler teorik ağırlıklı 

olmaktadır. Ancak yüksek lisans düzeyinde uygulama ile entegrasyon kurulmaya 

başlanması gerekmektedir. Bilhassa doktora düzeyinde uygulama ile tam entegrasyonun 

kurulması gerekmektedir.(Çaldağ ve Diğerleri, 2004: 1) 

Muhasebe eğitiminin genel ve özel amaçları lisans düzeyi, yüksek lisans düzeyi 

ve doktora düzeyi açısından aşağıdaki gibi sıralanabilir:   
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 Tablo 2.9: Muhasebe Eğitiminin Amaçları 
Aşama Genel Amaçlar Özel Amaçlar 

Lisans Düzeyi 
Öğrencilerin konular hakkında genel 
bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 

Öğrencilere, iş hayatında muhasebe 
verilerini kolaylıkla ve doğru olarak 
değerlendirebilecekleri bilimsel ve 
mesleki formasyonu kazandırmaktır. 
 

Yüksek Lisans 
Düzeyi 

Öğrencilere lisans düzeyinde 
öğrendiği konular hakkında daha 
detaylı bilgiler vererek 
uzmanlaşmalarını sağlamaktır. 

Öğrencileri muhasebe alanında bilimsel 
araştırmalara yöneltmek, bu konudaki 
yaratıcılıklarını artıracak formasyonu 
sağlamaktır. 

Doktora Düzeyi 

Konu hakkında detaylı bilgisi olan 
öğrencilerin hem uygulama hem de 
teorik anlamda ileri düzeyde 
çalışmalar yapmasını ve bilgi 
edinmesini sağlamaktır. 

Literatüre, evrensel muhasebe bilimine 
katkı sağlayacak ve çağdaş bilimsel 
yenilikleri yansıtma özelliği gösteren 
çalışmalar kazandırmaktır. 
 

  Kaynak: Çaldağ ve Diğerleri, 2004 

 

Muhasebe lisansüstü eğitimi, bazı özellikleri ile lisans eğitiminden 

ayrılmaktadır. Bir lisansüstü programının sağlıklı olarak yürütülebilmesi için, bölümde 

yeterli ve evrensel bilime katkı yapmış öğretim üyelerinin bulunması, bilimsel altyapı 

olanaklarının yeterli olması ve lisansüstü programını kesintisiz sürdürebilecek öğrenci 

talebinin olması gerekmektedir. Üniversitelerin çoğu, yukarıda sayılan kriterleri 

taşımadığı için muhasebe doktora programı açamamaktadır. Bu üniversitelerdeki 

öğretim üye yardımcıları ise bu güne dek 35. madde uygulaması ile büyük üniversitelere 

doktora eğitimine gönderilmişlerdir.  

2.3. ULUSLARARASI MUHASEBE EĞİTİM STANDARTLARI 

Bilgi teknolojisinin hızlı gelişimi, uluslararası ticaretteki artış, finansal 

mekanizmaların yaygınlaşması, uluslar arası şirketlerin birleşmeleri ve özellikle para ve 

sermaye piyasalarının küresel finansal hareketlerinin ağırlıklı odağı konumuna gelmesi 

ve etkinliğinin artmasıyla muhasebe mesleğinin değişmesi gereksinimi ve talebi 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Ayrıca muhasebe eğitiminin ve uygulamalarının uluslararası 

standartlarla düzenlenmesi ve uyumlu hale gelmesi gerekliliği de ön plana çıkmıştır 

(Dursun, 2006:  24; Öncü ve Aktaş, 2004: 1). 

Muhasebe uygulamalarının uluslararası standartlarla şekillenmesi, kalitesinin 

sürdürülmesi ve geliştirilmesi “Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu”nun (IFAC: 



62 
 

 

International Federation of Accountants)  yaptığı birtakım düzenlemeyle 

gerçekleşmiştir. IFAC bünyesinde görev yapan Uluslararası Muhasebe Eğitim 

Standartları Kurulu (IASB); eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yoluyla, tüm 

dünyada muhasebe mesleğini güçlendirerek, kamu çıkarlarına hizmet etmek amacıyla 

kurulmuştur ve bugüne kadar toplam yedi eğitim standardını (IES) yayınlamıştır 

(Gürdal, 2007: 1).  

IFAC bünyesindeki Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları Kurulu 

tarafından yayınlanan eğitim standartları şunlardır: 

IES 1: Muhasebe Mesleği Eğitimine Giriş Gerekleri Standardı;Uluslararası 

Eğitim Standartları bütününün ilki “Muhasebe Mesleği Eğitimine Giriş Gerekleri” 

başlığı altında yayınlanmıştır. Bu standart meslek adaylarının “meslek eğitimi” ve 

“uygulama deneyimi edinme” yani “staj” programlarına girişleri ile ilgili gerekleri 

belirlemekte ve yorumlamaktadır.  

Standardın genel olarak amacı; mesleğe yeni giriş yapacak kişilerin seviyelerini 

yüksek tutmak suretiyle mesleğin kalitesini artırmak ve korumak, bir de eğitim 

çalışmalarının kapsamını içerik ve süre yönünden ayarlamaktır.  

IES 2: Muhasebe Mesleği Eğitim Programlarının İçeriği; İkinci Standard olan 

“Muhasebe Mesleği Eğitim Programlarının İçeriği”nde, adayların muhasebe meslek 

eğitimi programı kapsamında hangi bilgileri öğrenmeleri gerektiği yer almaktadır.  

IES 2 ile gerçekleştirmek istenen, giderek  karmaşık hale gelen ve değişen bir 

çevrede, yetkin muhasebe meslek mensubu olarak fonksiyon göstermeleri için gerekli, 

ileri düzeyde muhasebe meslek bilgilerine sahip olmalarını sağlamaktır. 

Bu Standard çerçevesinde muhasebe meslek eğitim programlarının kapsayacağı 

temel bilgiler  “Muhasebe, Finans ve Benzeri Bilgiler, Organizasyon ve İşletme Bilgisi, 

Bilişim Teknolojisi Bilgisi’’ olarak sıralanmaktadır.  

IES 3: Mesleki Beceriler Standardı; Uluslar arası Muhasebe Eğitimini 

düzenleyen ve üçüncü standardı oluşturan “ Mesleki Beceriler Standardı” kapsamında 

adaylara muhasebe meslek mensubu niteliğine ve yetkinliğine ulaşabilmeleri için gerek 
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duyulacak beceriler bütününün kazandırılması öngörülmektedir. Beceriler, aslında, 

muhasebe meslek mensuplarının yetkinlikleri ile ilgili  yeterlilikler setinin bir 

parçasıdır. Beceriler, bilgi, mesleki değerler, etik ve tutum ile bütünleşerek anlam ve 

uygulama alanı bulur. Yaşam boyu eğitimle korunur ve geliştirilirler. 

IES 4: Mesleki Değerler, Etik ve Tutum Standardı; Eğitim standartlarının 

dördüncüsü olan “Mesleki Değerler, Etik ve Tutum Standardı”nın amacı, muhasebe 

meslek mensuplarının, yeterliliğe yönelik eğitim programı boyunca uygun mesleki 

değerler, etik ve tutumla donanmalarını öngörmektedir. Mesleki değerler, etik ve tutum 

standardı muhasebe mensuplarına meslek kimliği kazandırmanın ve faaliyetlerini 

şekillendirmenin yanı sıra, IFAC’ ın mesleğin geliştirilmesi, öneminin arttırılması ve 

kamusal çıkarlar kapsamında yüksek kalitede hizmetin sağlanması misyonu ile de 

doğrudan ilişkilidir.  

IES 5: Uygulama Deneyimi Gerekleri Standardı (Staj Yükümlülükleri); 

Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartlarının beşincisinde meslek adaylarının 

uygulama deneyimi kazanmaları için yapılacak çalışmalar düzenlenmiştir. Uygulama 

deneyimi edindirme, bir başka deyişle staj çalışmaları, mesleki yetkinliğin geliştirilmesi 

için gerekli görülmüş ve zorunlu hale getirilmiştir.  

IES 6: Mesleki Yeterlilik ve Yetkinliğin Değerlendirilmesi Standardı; Muhasebe 

eğitimini düzenleyen “Mesleki Yeterlilik ve Yetkinliğin Değerlendirilmesi 

Standardı”nda muhasebe mesleği adaylarının, ders programlarının özellikli konularında, 

temel teknik ve kapsamlı bilgiye sahip olmaları, aranan ilk hedeftir.  

Bununla birlikte 2, 3 ve 4. Standartlar çerçevesinde edinilen bilgiler, mesleki 

değerler, etik ve tutum ile becerilerin sınanmasına ilişkin amaçları, kriterleri, yöntemleri 

ve yetki noktalarını düzenleyen bu standart, muhasebe meslek mensubu niteliğinin 

belirlenmesi ve onayını da düzenlemektedir.  

IES 7: Sürekli Mesleki Eğitim: Yaşam Boyu Öğrenme ve Mesleki Yeterliliğin 

Sürekli Gelişimi Programı; Uluslar arası Muhasebe Standartlarının yedincisi “Sürekli 

Mesleki Eğitim”i öngörmektedir. Meslek adaylarının Muhasebe Meslek Sınavını 

başarıp muhasebe mesleği mensubu olduktan sonra dahi, mesleğe devam ettikleri 
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müddetçe ömür boyu eğitimle mesleki yeterliliklerini sürekli geliştirmeleri 

hedeflenmiştir. Böylece edindikleri kalite düzeyini korumaları; işlerini, bu dinamik 

mesleğin yaşayacağı değişim ve dönüşüme hem uyum sağlayarak, hem de katkıda 

bulunarak sürdürmeleri öngörülmüştür.  

Muhasebe ve denetim alanlarında faaliyet gösteren IFAC, IASB, IOSCO gibi 

kurumların çalışmalarıyla, muhasebe alanındaki uluslar arası düzenlemeler ve ortak 

uluslar arası standartların oluşturulması desteklenmektedir. Küreselleşmenin muhasebe 

mesleği için de bir istisna olmadığı, bu yüzden ülkelerin belirtilen örgütlerle işbirliğine 

giderek standartlaşma konusunda çalışmalar gerçekleştirmesi kaçınılmaz bir hal almıştır 

(Yılmaz ve Ciğer, 2004: 3).  

IFAC’ın muhasebe eğitim standartlarını ülkemizde Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu (TMSK), gelişmiş ülkelere uyum sağlamak amacıyla kendi 

sistemine uyarlayarak uygulamaya çalışmaktadır. Kısacası, uluslararası muhasebe 

eğitim standardı olan IFAC’ ın düzenlediği  standartlar Türkiye’de de kabul görmüş ve 

2005 yılından itibaren yürürlüğe konmuştur. Bu noktada önemli olan sadece 

standartların çıkarılması değil, aynı zamanda bu standartların işletmeler tarafından 

uygulanabilirliğini artırmak ve yaygınlaştırmak için Türkiye’deki işletmelere göre 

uyumlaştırılmış bir standart çalışmasının gerçekleşmesidir. Örneğin, uluslar arası 

muhasebe standartlarının Türkiye’deki işletmelerden özellikle KOBİ’lere göre 

bağdaştırılmış bir hale getirilmesi, standartların işleyişi açısından daha etkin olacaktır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde ilk olarak örgün ve yaygın eğitimden oluşan Türk 

eğitim sistemi kısa bir şekilde anlatılmıştır. Ardından muhasebe eğitim sistemi iki başlık 

altında detaylı olarak açıklanmıştır; ortaöğretim muhasebe eğitimi ve yükseköğretim 

muhasebe eğitimi. İkinci bölümün son konusu ise muhasebe eğitim standartlarıdır. 

Burada uluslararası muhasebe eğitim standartları ile bu standartların Türkiye’deki 

uygulamalara yansıması özetlenmiştir. 

Bir sonraki bölüm olan üçüncü bölümde araştırma hakkında ayrıntılı bir sunum 

yapılmıştır. Araştırmayla ilgili bilgiler verildikten sonra, araştırmanın bulguları çeşitli 

tablo ve grafikler, ardından da yorumları eşliğinde bildirilmiştir. Üçüncü bölümün son 

kısmını ise araştırmanın bulgularının değerlendirilmesi başlığı oluşturmaktadır. 
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3.1. ARAŞTIRMA HAKKINDA 

Çalışmanın bu bölümünde, Ankara ilinde bulunan OSTİM Sanayi Bölgesi ve 

çevresinde faaliyet gösteren işletmelerin beklentileri doğrultusunda muhasebe 

eğitiminden yeniden yapılandırılması amacıyla gerçekleştirilen araştırma yer 

alacaktır. Burada öncelikle araştırma kapsamındaki firmalara ilişkin genel bir bakış 

açısı kazandırılması amacıyla Ankara Bölgesi sanayi sektörünün yapısı hakkında 

bilgi verilecek; sonrasında ise araştırmanın problemi, amacı, önemi, hipotezleri, 

sınırlılıkları ve yöntemi açıklanarak araştırma sonucunda elde edilen bulgular 

yorumlanacaktır. 

3.1.1. Ankara Bölgesi Sanayi Sektörü 

Türkiye'nin sanayi yapısı, diğer gelişmiş ve gelişmekte olan  ülkelerde 

olduğu gibi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinden (KOBİ) oluşmuştur. 

Büyük sanayi kuruluşlarının yanında onlara destek hizmeti veren Küçük ve Orta 

Ölçekli Sanayi İşletmeleri mevcuttur. Ankara'da da sanayinin büyük çoğunluğunu 

KOBİ’ler oluşturmaktadır. Ankara'da irili ufaklı olmak üzere yaklaşık 10 binin 

üzerinde işletme bulunmaktadır. 

Özel sektör genelinde 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı göz önüne 

alındığında en fazla işyeri olan sektör, metal eşya, makine ve teçhizat sanayiinde 

görülmektedir. Bu alandaki firmaların çoğunluğu büyük firmalardan oluşmaktadır 

ve bu firmalarda 25 veya daha fazla işçi çalıştırılmaktadır. Özel sektörün 

yoğunlaştığı ikinci sektör ise tekstil ve giyim sanayidir. Tekstil ve giyim sanayii 

sektöründe faaliyet gösteren firmalar küçük ölçekli firmalardır ve büyük çoğunluğu 

10 ila 24 arasında işçi çalıştırmaktadır (www.aso.org.tr). 

Bir başka sektör olan Savunma Sanayii ile ilgili Türkiye genelinde en önemli 

yatırımlar Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Ankara ekonomisinde önemli bir yere 

sahip olan ve Savunma Sanayinin oluşturduğu altyapı ve talep sonucu ilerleyen 

Makine ve Metal Sanayii, günümüzde sanayi kuruluşlarının yüzde 40'ının üretim 

yaptığı bir alandır. Ayrıca Savunma Sanayi, hem yetişmiş insan gücü hem de bu 

sektör içinde yer alan kuruluşların ortaya çıkardığı potansiyel yoluyla Ankara'da çok 

büyük sanayi kuruluşlarının doğmasını sağlamıştır. Dolayısıyla Ankara son yıllarda 
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sanayi alanında yaptığı büyük ataklarla bir sanayi kenti kimliğine bürünmüş ve 

memur, ticaret, tarım kenti kimliğinden sıyrılmıştır (www.aso.org.tr).  

3.1.2. Ankara Bölgesi Sanayi Sektörünün Yapısı 

Ankara’da sanayinin hızlı gelişimini tetikleyen çimento, alçı, hazır beton,  

traktör, tarım aleti ve makineleri, kamyon-otobüs, boya, çelik-pik-sfaro döküm 

ürünleri, çelik boru, tuğla-kiremit ve orman ürünleri, mobilya, hazır giyim eşyası, 

madeni eşya, dokuma, kazan, ısıtma ve klima cihazları, elektrik panoları, elektrik-su 

ve doğalgaz sayaçları üreten sanayi kuruluşları bulunmaktadır. 

Ankara bölgesinin sanayii yapısı Türkiye’nin genel yapısına paralel bir 

şekilde KOBİ’ler tarafından oluşturulmuştur. Bu durum Tablo 3.1 de görülmektedir. 

Tablo 3.1: Türkiye Genelinde ve Ankara İlinde Firma Ölçeğine Göre Yerel Birim 
(İşyeri) Sayısı ve İstihdam 

TÜRKİYE ANKARA İstihdam Büyüklük 
Grupları Yerel Birim 

(İşyeri) Sayısı 
İstihdam 

Yerel Birim 
(İşyeri) Sayısı 

İstihdam 

1- 9 çalışan 1.788.835  3.305.259 123.220 251.666 

10- 49 çalışan 58.521  1.132.077 5.851 111.871 

50- 150 çalışan 7.407  611.066 664 54.106 

151- 250 çalışan 1.577  304.225 112 21.830 

251 + çalışan 1.851  1.144.413 166 130.561 

Toplam  1.858.191  6.497.040 130.013 570.034 

Kaynak: TÜİK, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı 2002, Yayın No: 3034, Ankara, 2006, s. 65. 

Tablo 3.1’de yer alan veriler, Türkiye geneline bakıldığında küçük ölçekli 

firmaların yaklaşık %7’sinin Ankara’ da bulunduğu ve bu firmalarda Türkiye 

istihdamının % 8’ inin gerçekleştirildiği görülmektedir. Orta ve büyük ölçekteki 

firma sayısı açısından ise Ankara, Türkiye’ nin % 9’ unu temsil etmektedir. Türkiye 

genelinde bu ölçekteki firmalarda çalışanların yaklaşık %10’u Ankara bölgesinde 

istihdam edilmektedir. 

Tablo 3.1’e göre, Ankara’ da faaliyet gösteren toplam 130.013 firmanın 

123.220’sinin, yani %94.8’inin 1- 9 işçi çalıştıran çok küçük ölçekli firmalardan 

meydana geldiği gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, 10- 49 işçi çalıştıran küçük 

ölçekli firmaların toplam işyeri sayısı içindeki payı % 4.5 iken; 50- 150 işçi 

çalıştıran orta ölçekli firmalarınki sadece % 0.5’tir. 
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Ekonomik faaliyet türlerine bakıldığında Ankara’da önde giden sektör dalları 

yine Türkiye geneliyle paralellik arz etmektedir. Nitekim Türkiye genelinde olduğu 

gibi Ankara’da da en fazla iş yeri sayısının ve dolayısıyla istihdamın gerçekleştiği 

sektörler imalat sanayii ve toptan, perakende ticaret sektörleridir. Bu durum aşağıda 

yer alan Tablo 3.2’de belirtilmiştir.  

Tablo 3.2: Türkiye Genelinde ve Ankara İlinde Ekonomik Faaliyet Türlerine Göre 
Yerel Birim Sayısı ve İstihdam 

TÜRKİYE ANKARA 
Ekonomik Faaliyetin 

Gerçekleştirildiği Sektör Yerel Birim 
(İşyeri) 
Sayısı 

İstihdam 
Yerel Birim 

(İşyeri) 
Sayısı 

İstihdam 

Madencilik ve Taşocakçılığı  2.410  77.027  179  6.457  

İmalat Sanayi  272.482  2.183.286  18.674  116.027  

Elektrik, Gaz ve Su  4.206  96.430  99  12.958  

Yapı(İnşaat) ve Bayındırlık İşleri  35.749  224.874  6.579  69.092  

Toptan ve Perakende Ticaret  867.890  1.876.525  55.944  152.252  

Otel, Lokanta  174.199  545.167  8.010  35.799  

Ulaştırma, Depolama ve 
Haberleşme  

270.517  612.814  17.666  54.632  

Mali Aracı Kuruluşların 
Faaliyetleri  

14.303  183.169  1.274  28.428  

Gayrimenkul Kiralama ve İş 
Faaliyetleri  

95.971  339.502  12.200  57.533  

Eğitim  6.695  79.129  760  9.815  

Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler  33.383  101.193  2.973  11.940  

Diğer Sosyal, Toplumsal ve Kişisel 
Hizmet Faaliyetleri  

80.386  177.924  5.655  15.101  

Toplam  1.858.191  6.497.040  130.013  570.034  

Kaynak: TÜİK, a.g.e., s. 42, 46. 

 

3.1.3. Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) 

 Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı küçük ve orta ölçekli sanayi 

üretim alanlarından biri olan Ostim’de, ana sanayilere yönelik imalat eksenli 

sektörler; makine imalat, metal işleme, elektrik- elektronik, iş makineleri, imalat 

ekipmanları, sağlık araç gereçleri, otomotiv, plastik- kauçuk, tıbbi araç gereçler ve 

savunma sanayii şeklinde sayılabilir.  

 Ostim’de Organize Sanayii Bölgesi (OSB), 17 temel sektörden oluşan 

yaklaşık 5.000 işletme ve 50.000 çalışanıyla faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerin 
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%69’unu üretim, %31’ini ticaret ve hizmet faaliyet alanları oluşturmaktadır. Yine 

Ostim’de çalışmalarını sürdüren firmaların % 46’sı sac şekillendirme, % 42’si talaşlı 

imalat, % 8’i plastik işleme ve % 4’ü ise kimyasal konularda üretim yapmaktadır 

(www.ostim.org.tr). 

 Ostim, çağdaş üretim teknolojisini yakalamış dev bir fabrikadır. Bu fabrika 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin evrensel bir laboratuarı niteliğini taşırken, 

Türkiye’nin en önemli istihdam alanlarından biri olmayı da başarmıştır.Küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin en büyük özelliklerinden olan üretimde esnekliği geniş 

makine parkının avantajlarıyla birleştiren Ostim’de, binlerce ürün üretilmektedir. 

Ostim sahip olduğu zengin üretim yeteneği ile çevresindeki diğer sanayicilerin 

üretim süreçlerini de desteklemektedir (www.ostim.org.tr).  

 Kaliteli üretim ve kurumsallaşmaya yönelik tüm destek birimlerine sahip 

olan Ostim, çağdaş üretim teknolojisini yakalamış dev bir fabrikadır. Bu fabrika 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin evrensel bir laboratuarı niteliğini taşırken, 

Türkiye’nin en önemli istihdam alanlarından biri olmayı da başarmıştır. 

3.2. ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

3.2.1. Araştırmanın Problemi 

Gelişen teknoloji ve bilimin hızlı bir değişim içerisinde olduğu küreselleşen 

dünyada, gelişime hızla ayak uyduran ülkemizde, teknik eğitim vazgeçilmez bir 

unsurdur. Teknik eğitimde, Meslek Yüksekokulları, yükseköğretim kapsamında 

önemli yer ve göreve sahip birimler olmasının yanında, niteliği yüksek ve sektörün 

gereksinimini karşılayacak ara eleman yetiştirmekle yükümlendirilmiş bir göreve 

sahiptirler. 

Bilginin ve bilgi teknolojisinin giderek önem kazandığı çağımızda, nitelikli 

insan gücünün yetiştirilmesinin; kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmeye çok büyük 

katkılarda bulunduğu yadsınamaz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sanayi ve 

hizmet sektörlerindeki en önemli sorunlarından birisi vasıflı “ara eleman” 

eksikliğidir. Ara elemanın istihdamı ile sanayi ve hizmet sektörlerinde verim ve 

kalite artmaktadır. Ülkemizde meslek yüksekokulları yükseköğretim kapsamında 

önemli yer ve göreve sahip birimler olmakla birlikte; niteliği yüksek ve sektörün 
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gereksinimini karşılayacak ara eleman yetiştirmekle yükümlendirilmiş kurumlardır. 

Meslek yüksekokullarında öğrenciler tarafından en çok tercih edilen programların 

başında ise muhasebe gelmektedir. 

Muhasebe programının amacı; sanayi, ticaret, hizmet işletmeleri ve mali 

kurumlar için vasıflı elemanlar yetiştirerek, kurumların muhasebe ve ön 

muhasebeleriyle ilgili ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Muhasebe programında 

eğitim gören öğrencilere, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama 

yetenekleri kazandırılarak, bu bağlamda eğitim verilmesi hedeflenmiştir. 

Mevcut muhasebe eğitimi öğrencileri ezbere teşvik etmekte olup 

uygulamadan uzak bir eğitim sistemine dayalıdır. Öğrencilere 2 yıl içerisinde daha 

çok teorik bir eğitim verilmekte, uygulamalı eğitim stajla sınırlı olup, öğrencilerin 

sosyal hayatla birebir bağlantılı olan dersleri çok kısıtlı kalmaktadır. Stajyer 

öğrencilerin uygulamaya dayalı olan staj süreleri çok kısa bir zaman dilimini 

oluşturduğundan, işletmelerde verimli bir şekilde staj yapma imkânları olmadığı için 

öğrenciler genellikle meslek ile ilgili işlerle uğraşamamaktadırlar. Dolayısıyla, 

mezun olan öğrenciler iş dünyasına girdikleri zaman adaptasyon sorunu ile 

karşılaşmakta ve bunun sebebi olarak da üniversitede almış oldukları eğitim ile iş 

dünyasındaki uygulamaların farklı olduğunu/ örtüşmediğini düşünmektedirler. 

3.2.2. Araştırmanın Amacı 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim için önemli ölçülerde 

harcamalar yapılmaktadır. Yapılan bu harcamalardan daha da fazla verim 

alınabilmesi için eğitim-öğretim sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve 

yenilenmesi gerekir. Meslek yüksekokullarında verilmekte olan muhasebe 

eğitiminin çağdaş eğitim- öğretim seviyesine gelebilmesi maksadı ile bu çalışmanın 

amaçlarını şöyle sıralayabiliriz; 

- Meslek yüksekokullarında verilen muhasebe eğitiminin mevcut durum 

analizini yaparak, çağdaş muhasebe eğitimi düzeyini oluşturacak ve bu 

düzeyde kalabilmek için sürekli olarak güncellemeler yapabilecek çalışmalar 

gerçekleştirmek.  
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- Meslek yüksekokullarından mezun olan bireylerin iş hayatında istihdam 

edilebilirliklerinin ne ölçüde olduğunun belirlenmesi. 

- İş dünyasının meslek yüksekokulu mezunlarından beklentilerini ölçmek ve 

değerlendirmek. 

- İşverenlerin muhasebe mesleği mensuplarından beklentilerini 

değerlendirerek, mevcut meslek elemanlarının eksikliklerinin tespit edilmesi. 

- Meslek yüksekokullarında ele alınan muhasebe eğitim-öğretim 

müfredatlarının iş dünyasının beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu 

taleplerin karşılanması doğrultusunda yeniden düzenlenerek geliştirilmesi.   

- Meslek yüksekokulu- iş dünyası ve meslek odaları işbirliğinde, öğrencilere 

okulda verilmekte olan teorik eğitime paralel olarak işletmelerde uygulamalı 

pratik eğitim imkânı sağlamak. Bu süreç öğrencinin eğitimi sırasında 

gerçekleşmediği takdirde birey iş hayatında adaptasyon sorunu ile 

karşılaşacak, genelde etkinlik kaybı yaşanacak ve uyum süreci uzayacaktır.  

- Meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim programlarının her bir coğrafi 

bölgedeki sanayi ve hizmet sektörünün özellikli gereksinimlerine göre 

sağlanması, mesleki yeterliklere uygun mesleki eğitimin verilebilmesi.  

- İlâveten, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip elemanların 

yetiştirilebilirliği hakkında değerlendirme yapma fırsatı doğacaktır. 

3.2.3. Araştırmanın Önemi 

Çağdaş eğitim seviyesini yakalamış gelişmiş ülkelerde mezun öğrencilerin 

işvereni konumunda olan iş dünyası, muhasebe eğitimine yön veren ve yeni 

stratejiler geliştirilmesinde önemli rol oynayan baş aktördür (Sevim, 1996: 3). 

Türkiye’de ise bu hususta siyasi, akademik ve sosyal etkenlere göre hareket edilerek 

kararlar alınmaktadır. 

Bu araştırma sonuçları ile meslek yüksekokullarında verilen eğitimin 

yeniden gözden geçirilmesi, eksikliklerinin giderilmesi, verimliliğinin artırılmasına 

yönelik katkıda bulunması beklenmektedir. Buna paralel olarak, iş dünyasının 

beklentilerine göre muhasebe eğitiminin yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak 

çağdaş bir muhasebe anlayışına katkı sağlayacak çalışmaların gerçekleşmesi 
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öngörülmektedir. Ayrıca bu alanda uluslararası arenada rekabet edebilecek eğitim- 

öğretim seviyesine ulaşılması için olması gereken unsurlar tespit edilip yeniden 

yapılandırmada lâzım olan bazı düzenlemeler ortaya konulacaktır. 

3.2.4. İlgili Araştırmalar 

 Literatürde, akademisyenlerin muhasebe ve  eğitim ile ilgili çalışmalarına 

sıkça rastlanmaktadır. Bu çalışmalar,  halen sürdürülmekte olan “Türkiye Muhasebe 

Eğitimi Sempozyumu”, Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı” ve 

“Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu” gibi etkinliklerde muhasebe 

dünyasına sunulmaktadır.  

 Muhasebe eğitimi ile ilgili olarak yapılmış ve yapılmakta olan sempozyum 

bildirilerinin, toplantılarının ve panellerinin genellikle bu eğitimi alan öğrencilerin 

analizi üzerine gerçekleştirildiği görülmektedir. İş dünyasının beklenti ve 

ihtiyaçlarına yönelik yapılan çalışmalarda ise fakülte düzeyinde eğitim veren 

kurumların eğitim sistemlerinin düzenlenmesi üzerine araştırmalar yürütüldüğü 

gözlemlenmiştir. 

 Dursun (2006)’un “Muhasebe Eğitiminde Kalite Arayışı” adlı çalışmasında, 

fakülte düzeyindeki  öğrencilere yönelik olarak muhasebe – finansman eğitiminin 

etkinliği ve kalitesine yönelik bir araştırma yapılmıştır. Burada öğrenci faktörü 

temelli bir araştırma gerçekleştirilmiştir.  

 Sevim (1996) tarafından  yapılan “Muhasebe Eğitim Sisteminin  İşletmelerin 

Beklentilerine Yönelik Yeniden Yapılandırılması” çalışmasında, fakülte 

düzeyindeki muhasebe eğitimi esas alınmıştır. Yapılan bu çalışma meslek 

yüksekokulu düzeyindeki muhasebe eğitimi hakkında başlı başına bir araştırma 

gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 

 Literatürdeki  muhasebe eğitimi ile ilgili  çalışmalar genellikle öğrenci odaklı 

olarak yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. İş dünyasının beklentilerine yönelik 

yapılan çalışmalar ise lisans seviyesindeki muhasebe eğitimi göz önünde 

bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ise, muhasebe meslek eğitimini 

vermekte olan meslek yüksekokulları ile iş dünyasının muhasebe eğitiminden 

beklentileri hakkında yapılan araştırmanın bulguları sunulmaya çalışılmıştır. 
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3.2.5. Çalışmanın Hipotezi 

Üniversite – sanayi işbirliği çağdaş ülkelerde etkin bir şekilde kullanılırken, 

ülkemizde istenilen düzeye ulaşamamaktadır. Gelişmiş ülkelerde meslek 

yüksekokulu öğrencilerinin toplam yüksek öğretimin içerisindeki payı %75 iken, 

ülkemizde bu oran yaklaşık %35 seviyesindedir (YÖK, 2004: 3). 

Üniversitede 2 yıllık eğitim- öğretim süresi olan meslek yüksekokullarında, 

öğrencilere ağırlıklı olarak teorik eğitim verilmekte, öğrencilerin sosyal hayatla 

birebir bağlantılı olan dersleri (iş etiği, girişimcilik, grup çalışması, davranış 

bilimleri, halkla ilişkiler vs) ise çok kısıtlı kalmaktadır. Stajyer öğrencilerin 

uygulamaya dayalı olan staj süreleri çok kısa bir zaman dilimini oluşturduğundan, 

işletmelerde verimli bir şekilde staj yapma imkânları olmamaktadır ve öğrenciler 

genellikle meslek ile ilgili işlerle uğraşamamaktadırlar. Buna paralel olarak da 

üniversiteden mezun olan öğrenciler iş dünyasına geçtikleri zaman adaptasyon 

sorunu ile karşılaşmakta ve bunun sebebi olarak da üniversitede almış oldukları 

eğitim ile iş dünyasındaki uygulamaların örtüşmediğini düşünmektedirler. 

Bu yönü ile üniversitelerde nitelikli ara insan gücü yetiştirmekte olan meslek 

yüksekokullarının, siyasi, ekonomik ve bireysel çıkarlara göre değil, bilimsel olarak 

içerikleri şekillenmelidir. Ayrıca bu okullar mesleki örgüt ve mesleki odalar ile 

işbirliği içerisinde olmalı ve uluslararası standartlar çerçevesinde yeniden 

yapılandırılmalıdırlar. 

Araştırmanın hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir; 

Hipotez: İşverenler, muhasebe-finans bölümüne yeni eleman alırken veya 

çalışmakta olan elemanlarının pozisyonlarını yükseltirken, kişilerin özellikleri 

eleman seçimi kriterlerinde etkilidir. 

Hipotez: İşletmelerde istihdam edilecek meslek elemanlarının bilgi birikimi 

ve becerilerini artırmaları için üniversite eğitimleri sırasında uygulanan müfredata 

ek olarak iş dünyasının beklentilerine uygun seçmeli dersler konulmalıdır. 

Araştırmanın genel amaçları çerçevesinde aşağıdaki alt konu başlıklarına da 

değinilecektir. 
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a. İşletmeler, muhasebe servislerinde daha çok meslek yüksekokulu 

mezunu öğrencileri istihdam etmektedirler. 

b. İşletmeler bünyelerindeki muhasebe birimleriyle düzenli olarak toplantı 

yapmamaktadır. 

c. İşverenler muhasebe kayıtlarının işletme bünyesinde tutulmasını daha 

avantajlı görmektedir. 

d. İşletmeler maddi külfetten dolayı muhasebelerini dış bürolarda 

tutturmayı tercih etmektedir. 

e. Orta ve büyük işletmeler stajyer öğrenci kabul ederken, küçük ve çok 

küçük işletmeler stajyer öğrenci kabul etmemektedirler. 

f. Küçük işletmeler hizmet içi eğitim almamaktadırlar. 

g. İşletmelerin faaliyet gösterdiği sektörlerin ihtiyaçlarına göre üniversitede 

verilecek derslerin kredileri (önem derecesine göre saatleri) yeniden 

düzenlenmelidir. 

h. İşletmelerde muhasebe-finans bölümünde çalışan/çalışacak olan 

elemanların, bu alanlardaki eğitimlerinde almış oldukları derslerin iş 

hayatındaki uygulamalara yansıması yeterlidir. 

i. İşverenler bilgi birikimi, becerileri ve uygulamaları açısından 

değerlendirecek olurlarsa, bağımlı muhasebeciyi tercih etmektedirler. 

j. İşletmelerin geneli stajyer öğrencilerden memnun değildirler. 

k. Öğrenciler iş hayatında adaptasyon sorunu yaşamaktadırlar. 

l. Katılımcılar ve işletmeler herhangi bir  meslek örgütüne üye değillerdir. 

m. İşletmeler çalışma hayatında muhasebecilerin yetersiz kaldıklarını 

düşünmektedirler. 

n. Sektörler ayrı ayrı incelendiğinde mesleki derslerin önem derecesi 

değişmektedir. 

o. İşletmeler hizmet içi eğitime önem vermemektedirler. 
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3.2.6. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Bu araştırma, tezin konu başlığından da anlaşılacağı üzere üç öğe üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. “Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi ile Muhasebe 

Eğitiminin İş Dünyasının Beklentilerine Göre Yapılanması” başlıklı çalışmada ilk 

olarak muhasebe ve muhasebe eğitimine genel bir bakış, ardından meslek 

yüksekokullarındaki muhasebe eğitimine dair bilgiler sunulmuştur. Son olarak 

sektör/iş dünyası beklentileri doğrultusunda muhasebe eğitimi üzerinde durulmuştur.  

Türkiye’deki muhasebe eğitim sisteminin analiz edildiği araştırmada 

işverenlerin beklentilerinin karşılandığı bir eğitim sistemi öngörüldüğünden, tez 

içeriğinde olayın sadece talep kısmı ele alınmış (işverenler/ iş dünyası), arz kısmı 

yani öğrenciler ve/ veya mezun öğrenciler kapsam dışı bırakılmıştır.  

Araştırmanın sonucu meslek yüksekokulu mezunlarının en geniş istihdam 

alanı olan KOBİ’lerle yapılan anketler doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Araştırma 

başkent Ankara’da bulunan, Türkiye’nin ve hatta dünyanın önde gelen sanayi 

bölgelerinden biri olan KOBİ kenti OSTİM Sanayi Bölgesi’ndeki ve çevresindeki 

KOBİ’ler içerisinden rastgele olarak seçilen yaklaşık 650 işletme sahibiyle yüz yüze 

yapılan anketler doğrultusunda hazırlanmıştır. 

3.2.7. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, teorik ve uygulama bölümleri olmak üzere iki kısımdan 

oluşmaktadır. Teorik bölümün oluşturulmasında konuyla ilgili yerli ve yabancı 

bilimsel makale, araştırma, rapor, kitap ve internet üzerindeki elektronik 

kaynaklardan yararlanılmıştır. Bunların yanı sıra ülkemizde muhasebe eğitimi ve 

meslek yüksekokulları ile ilgili akademisyenlerin sürdürdükleri “Türkiye Muhasebe 

Eğitimi Sempozyumu”, “Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı” ve 

“Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu” bildirilerinden de faydalanılmıştır. 

Araştırmanın uygulama bölümü “odak grup görüşmeleri” ve “anket” olmak 

üzere iki ayak üzerine inşa edilmiştir. Odak grup içerisinde OSTİM Sanayi Bölgesi 

ve çevresinde imalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler yer almıştır.  Çalışmada 

kullanılan anket soruları için Prof. Dr. Şerafettin Sevim’in “Muhasebe Eğitim 

Sisteminin İşletmelerin Beklentilerine Yönelik Yeniden Yapılandırılması” adlı eseri 
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kaynak (referans) olarak kullanılmıştır. Odak grup ile anket soruları gözden geçirilip 

yeniden tasarlanmıştır. Odak grup görüşmelerinde anket sorularının tespit edilmesi 

ve işletme yöneticileri ile sektörün muhasebe eğitiminden beklentileri ile ilgili 

görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Anket çalışması Ankara ilinde bulunan OSTİM 

Sanayi Bölgesi ve çevresinde yer alan KOBİ’lere yapılmıştır. OSTİM Sanayi 

Bölgesi, yaklaşık 5 bin işletmesi, 50 bin çalışanı ve 100 farklı sektörde faaliyet 

gösteren küçük ve orta boy işletmeleriyle Türkiye’nin en önemli KOBİ kenti 

hüviyetinde bir organize sanayi bölgesidir (Çaha ve diğ.,2007:5). Anket çalışması 

tesadüfî olarak seçilen işletmelerin yöneticileri teker teker ziyaret edilerek yüz yüze 

görüşme yöntemi ile gerçekleşmiştir. 

“Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi ve İş Dünyasının 

Beklentilerine Göre Yapılandırılması” anketi 24 sorudan oluşmakta olup, üç 

aşamada ele alınmıştır. Birinci aşama, işletmeyi ve anketi dolduran yetkiliyi tanıtıcı 

demografik bilgilerden oluşmaktadır. İkinci aşamada, işletmecinin meslek 

mensuplarında aradıkları özelliklerle alakalı konular ile hizmet içi eğitim hususunda 

sorular yer almaktadır. Son aşamada ise işletmecilerin yüksekokullarda verilen 

mesleki eğitimden ihtiyaçları doğrultusunda ne tür beklentilere sahip olduklarıyla 

ilgili sorulara yanıt aranmıştır. 

Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi ve İş Dünyasının 

Beklentilerine Göre Yapılandırılması, “odak grup görüşmesi” ve “anket” olmak 

üzere iki basamakta yürütülmüştür. Odak grup seçiminde işletmelerin büyüklükleri 

temel alınmıştır. İşletmeler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüm Ekonomik 

Faaliyetlerinin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması (ISIC) ilkelerine göre; 

“çok küçük”, “küçük boy”, “orta boy “ ve “büyük boy” olmak üzere dört kategoride 

toplanarak grup çalışmalarına dahil edilmiştir. Odak grup çalışmaları OSTİM Sanayi 

Bölgesinde bulunan firmalar ile yapılmıştır. 

Araştırmada anket çalışmaları sırasında ankete cevap vermeyen ve 

ulaşılamayan işletmeler olmuştur. Özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren bazı 

işletmeler anketimize cevap vermek istememişlerdir. Yaklaşık olarak 650 civarında 

işletme ziyaret edilmiş olmasına rağmen bunların bir kısmından olumlu yanıt 

alınamamıştır. Bu bakımdan yapılan sınıflandırmada yer almayan işletmelerin 

olabileceği hususunun belirtilmesi gerekmektedir. 
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ISIC ilkelerine göre 1-9 arasında eleman çalıştıran işletmeler çok küçük, 10-

49 arasındaki işletmeler küçük, 50-99 arasındaki işletmeler orta,  100 ve üzeri sayıda 

eleman çalıştıran işletmeler de büyük ölçekli işletme kategorisinde 

değerlendirilmiştir. Çok küçük işletme temsilcileriyle, küçük ölçekli işletme 

temsilcileri bir arada, diğer iki kategorideki işletme temsilcileriyle de bir arada 

görüşülmüştür. Odak grup görüşmelerinde işletme yöneticileri ile serbest çağrışım 

yöntemiyle ayrıntılı görüşmeler yapılmış, katılımcıların konu üzerinde tartışmaları 

sağlanarak konunun açılmasına çalışılmış ve katılımcılara yöneltilen sorularla 

sorunları ve görüşleri birinci elden tespit edilmiştir. Çalışmada katılımcılara hem tek 

tek sorular yönelterek, hem de ortaya sorular atarak tüm katılımcıların tartışmalara 

katılmalarını ve görüşlerini beyan etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Odak grup 

çalışmasında anket soruları üzerinde işletmelere sorular sorulmuş ve sorular yeniden 

değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın ikinci ayağı olan anket çalışması, OSTİM Sanayi Bölgesi ve 

çevresinde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde uygulanmıştır. Söz konusu 

işletmeler ulusal ticari ve sınaî faaliyet verilerinin uluslararası karşılaştırmalarda 

kullanılmasını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve 

dünyada kabul edilen ISIC (International Standard Industrial Classification) faaliyet 

sınıflaması ile Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde uygulanmak üzere yürürlüğe konulan 

sınıflama sistemi NACE kodlaması temel alınarak on kategoriye ayrılmış ve Ankara 

bölgesindeki tüm ihtiyaçları temsil edecek nitelikteki bir sayıya ulaşılarak anket 

uygulanmaya çalışılmıştır. Anket, yaklaşık 650 işletme adreslerinde ziyaret edilerek 

520 işletmeye uygulanmış, uygulanan anketlerden kriterlere uyan 469 anket 

çalışmaya dahil edilmiştir.  

3.3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Çalışmanın bu bölümünde, saha araştırması için yapılan anketle ilgili 

bulgular çeşitli alt başlıklardan oluşan üç ana başlık halinde toplanmıştır. Bunların 

ilkinde, araştırma kapsamındaki işletmelerin ve bu işletmelerdeki yöneticilerin 

çeşitli özellikleri açıklanmıştır. İkinci olarak, işletmelerin muhasebe–finans 

kadrolarına eleman alımı ve çalışan personelin pozisyonunun yükseltilmesi 

sürecinde yöneticiler tarafından dikkate alınan kriterler üzerinde durulmuş ve 
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işletmelerin stajyer öğrenci kabul durumları incelenmiştir. Son ana başlıkta ise iş 

dünyasının beklentileri üzerinde durulmuştur.  

Araştırmada uygulanacak olan ankette en önemli hususlardan birisi, hatasız 

bir ölçüm elde etmektir. Ölçme sonuçlarına karışan hatalar; uygulamacıdan, ölçme 

aracından, ölçme yönteminden, ölçmenin yapıldığı ortamdan ve bunların yanı sıra 

anket yapılan bireylerin bu sayılan etkenlerle etkileşiminden de 

kaynaklanabilmektedir (Tavşancıl, 2006: 15). Bu çerçevede uygulanan ankette 

bütün soruların birbiriyle tutarlılığını, ele alınan konuyu ölçmede türdeşliğini ortaya 

koymak için güvenilirlik analizi için ankette likert ölçeği kullanıldığından dolayı 

‘Cronbach Alpha’ katsayısı hesaplanmıştır.  

Yapılan güvenilirlik analizinde, anketteki bütün soruların aynı özelliği 

ölçtüğü varsayımına dayanmaktadır. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının düşük 

olması anketin birkaç özelliği bir arada ölçtüğünü gösterebilir. Testin sonucunda 

elde edilen alfa değeri (α) testin homojenliğinin göstergesi olarak kabul edilir. 

Cronbach Alpha katsayısı için genel kabulün en az 0,70 olmasıdır (Tavşancıl, 2006: 

29). 

0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 

0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

Yapılan güvenilirlik analizinde uygulanan işletmelerin ihtiyaç analizi anketi 

için güvenilirlik katsayısı α = 0,8613 olarak bulunmuştur. İşletmelerin ihtiyaç 

analizi anketi ölçeği için bulunan bu ‘Cronbach Alpha’ iç tutarlılık katsayısı ölçeğin 

yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

3.3.1. İşletme ve Katılımcıların Profili 

Bu bölümde çalışma grubunda yer alan odak grup ve ankete katılan 

işletmeler ile katılımcıların analizi yapılacaktır. İşletmelerin sektörel ve işkoluna 

göre dağılımı, katılımcıların cinsiyetleri, işletmelerin hukuki yapısı, işletmede 

çalışan sayısı, katılımcının pozisyonu, katılımcının eğitim düzeyi ve işletmelerin 

muhasebe toplantı sıklığı gibi hususlar ele alınıp incelenmiştir. 
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Çalışma grubunu oluşturan katılımcıların cinsiyetlere göre dağılımı Tablo 

3.3’de görülmektedir. 

Tablo 3.3: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 
 

 

 

Tablo 3.3’de görüldüğü gibi araştırmada yer alan katılımcıların 396’sı (% 

84) erkek, 73’ü (% 16) ise bayan katılımcılardan oluşmaktadır. Araştırmada yer alan 

katılımcılar, OSTİM Sanayi Bölgesi ve çevresindeki işletmelerin çok büyük 

çoğunluğunda olduğu gibi erkeklerden oluşmaktadır. Zira bu bölgelerdeki KOBİ’ 

lerin genelde üretim işletmelerinden meydana geldiği ve bu işletmelerde kadın 

istihdamının ekseriya az olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 

3.3.1.1. İşletmelerin Sektörlere ve İşkollarına Göre Dağılımı 

Araştırma içerisinde bulunan işletmelerin sektör bazındaki dağılımı; üretim, 

ticaret ve hizmet işletmeleri olarak üç ana grupta Tablo 3.4’de görülmektedir. 

Tablo 3.4: İşletmelerin Sektörel Dağılımı 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Değişken Sayısı Yüzde 

Erkek 396 84 

Kadın 73 16 

Toplam 459 100 

İşletmeler Sayısı Yüzde 

Üretim 261 57 

Ticaret 102 22 

Hizmet 96 21 

Toplam 459 100 
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Grafik 3.1: İşletmelerin Sektörel Dağılımı 

57%22%

21%

Üretim

Ticaret

Hizmet

 

Tablo 3.4 ve Grafik 3.1’de görüldüğü üzere işletmelerin 261’i (% 57) üretim 

işletmesi, 102’si (% 22) ticari işletme ve 96’sı (% 21) da hizmet işletmesinden 

oluşmaktadır. Araştırmaya katılan işletmelerin büyük bir oranının üretim sektöründe 

yoğunlaşmasının başlıca sebebi Ostim Organize Sanayi Bölgesi’ndeki şirketlerin 

çoğunun üretim alanında faaliyet göstermesidir.  

İşletmeler ulusal ticari ve sınaî faaliyet verilerinin uluslararası 

karşılaştırmalarda kullanılmasını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 

hazırlanan ve dünyada kabul edilen ISIC (International Standard Industrial 

Classification) faaliyet sınıflaması ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde uygulanmak 

üzere yürürlüğe konulan sınıflama sistemi NACE kodlaması temel alınarak on 

kategoriye ayrılmıştır. Çalışmaya dahil olan işletmelerin işkollarına göre dağılımı bu 

kategoriler bazında ele alınmıştır. 

Anket uygulanan işletmelerin NACE koduna göre yapılan tasnifi ve her 

sektörden kaç firmanın araştırmada yer aldığını gösteren bilgiler Tablo 3.5 ve Grafik 

3.2’de verilmiştir. 
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 Tablo 3.5: İşletmelerin İşkolu (Faaliyet) Dağılımı 
 
Sektörler Sayı Yüzde 
Gıda Ürünleri, İçecek ve Tütün 39 8 

Ağaç Ürünleri , Kâğıt, basım, yayım ve Matbaa 19 4 

Plastik ve Kauçuk Ürünleri, Kimyasal madde ve ürünleri 33 7 

Makine, Teçhizat ve Metal Ürünleri 115 25 

Elektrik, Grafik ve Reklâm 21 5 

Tekstil ve Giyim 63 14 

İnşaat Faaliyetleri 68 15 

Mesleki, Bilimsel ve Sağlık Faaliyetler 31 7 

Finans,  Sigorta ve İletişim Faaliyetleri 23 5 

Lojistik- Konaklama ve Turizm Faaliyetleri 28 6 

Diğer Faaliyetler 19 4 

Toplam 469 100 

 

Grafik 3.2: İşletmelerin İşkolu (Faaliyet) Dağılımı 
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Çalışmada işletmelerin işkollarına göre sınıflandırılmaları NACE 

kodlamasına göre incelendiğinde; “gıda ürünleri, içecek ve tütün”de 39 (%8), “ağaç 

ürünleri, kâğıt, basım, yayım ve matbaa”da 19 (%4), “plastik ve kauçuk ürünleri, 

kimyasal madde ve ürünleri” nde 33 (%7), “makine, teçhizat ve metal Ürünleri”nde 

115 (%25), “elektrik, grafik ve reklâm”da 21 (%5), “tekstil ve giyim”de 63 (%14), 

“inşaat faaliyetleri” nde 68 (%15), “mesleki, bilimsel ve sağlık faaliyetleri” nde 31 

(%7), “finans, sigorta ve iletişim faaliyetleri” nde 23 (%5), “lojistik- konaklama ve 
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turizm faaliyetleri” nde 28 (%6) ve “diğer faaliyetler” de 19 (%4) işletmenin olduğu 

belirlenmiştir.  

Görüldüğü gibi; anket uygulamasında 11 işkolu esas alınmış olmasına 

karşılık, ankete katılan iş kollarından “makine ve metal işleri ürünleri”, “inşaat 

faaliyetleri” ile “tekstil ve giyim” işkolunda faaliyet gösteren işletmelerin sayıları 

diğer işkollarında faaliyet gösteren işletme sayılarından oran olarak daha fazladır. 

Ankara Sanayi Odası’nın verilerine göre Ankara genelinde faaliyet gösteren 

işletmelerin genel yapısında en fazla iş kolu olan işletmeler, yukarıda belirlenen üç 

iş koluyla örtüşmektedir.  

3.3.1.2. İşletmelerin Hukuki Yapısı ve Çalışan Kişi Sayısına Göre Dağılımı 

İşletmeler, hukuki yapılarına göre incelendiğinde ortaya çıkan durum Tablo 

3.6 ve Grafik 3.3’te verilmiştir. 

Tablo 3.6: İşletmelerin Hukuki Dağılımı 
 
İşletmeler Sayısı Yüzde 

Kolektif Şirket 91 19 

Komandit Şirket 7 1 

Limited Şirket 304 65 

Anonim Şirket 55 12 

Diğer 12 3 

Toplam 469 100 

 

Grafik 3.3: İşletmelerin Hukuki Dağılımı 
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Tablo 3.6 ve Grafik 3.3 de görüldüğü üzere işletmelerin 91’i (%15) Kolektif, 

7’si (%1) Komandit, 304’ü (%65) Limited, 55’i (%12) Anonim ve 12’si (%3) de 

diğer işletmelerden oluşmaktadır. Araştırmaya dahil olan işletmelerin çoğunluğunun 

sermaye şirketi olduğu gözlemlenmiştir. Sermaye şirketlerinin önemli bir bölümü 

ise diğer şirketlere nazaran daha kolay kurulduğu için Limited şirketlerden 

oluşmaktadır. Dolayısıyla araştırma kapsamındaki işletmelerin hukuki dağılımına 

bakıldığında Limited şirketlerin %65 gibi büyük bir orana sahip olması doğaldır.  

İşletmelerin hukuki yapıları ile işletmenin büyüklüğü (çalışan kişi sayısı) de 

yakından ilişkilidir. Çok küçük işletmeler hukuki yapısı bakımından incelendiğinde, 

bunların neredeyse tamamının şahıs işletmeleri olduğu gözlemlenmiştir.  

ISIC ilkelerine göre 1-9 arasında eleman çalıştıran işletmeler çok küçük, 10-

49 arasındaki işletmeler küçük, 50-99 arasındaki işletmeler orta,  100 ve üzeri sayıda 

eleman çalıştıran işletmeler de büyük ölçekli işletme kategorisinde 

değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında çok küçük işletme temsilcileriyle, küçük 

ölçekli işletme temsilcileri bir arada, diğer iki kategorideki işletme temsilcileriyle de 

bir arada görüşülmüştür. 

Tablo 3.7: İşletmede Çalışan Kişi Sayısı 
 
Çalışan Kişi Sayısı Yüzde 

1-9 Kişi 210 44 

10-49 Kişi 187 40 

50-99 Kişi 41 9 

100 + Kişi 31 7 

Toplam 469 100 

 
Grafik 3.4: İşletmede Çalışan Kişi Sayısı 
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Tablo 3.7 ve Grafik 3.4’de görüldüğü üzere işletmelerde çalışanların 1-9 kişi 

olduğu işletme sayısı 210 (%44), 10-49 kişi 187 (%40), 50-99 kişi 41 (%9), 100 ve 
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üzeri kişi çalışan işletme ise 31 (%7)’sidir. Bu verilere göre çalışmada yer alan 

işletmelerin neredeyse yarısı çok küçük ölçekli işletmelerden, geriye kalan kısmın 

da büyük bir bölümü küçük ölçekli işletmelerden oluşmuştur. Bu durum, çalışmanın 

yapıldığı Ostim Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerin KOBİ’ lerden meydana 

gelmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim Ostim bir KOBİ kenti olarak ön plana 

çıkmaktadır. 

3.3.1.3. Katılımcılar ve İşletmelerle İlgili Genel Bilgiler 

Çalışmada yer alan anket katılımcılarının ilk olarak işletmedeki  pozisyonları 

incelenmiştir. Buna göre elde edilen bilgiler Tablo 3.8 ve Grafik 3.5’de verilmiştir. 

Tablo 3.8: Katılımcıların İşletmedeki Pozisyonu 
 
İşletmeler Sayısı Yüzde 

İşletme Sahibi 218 47 

Genel Müdür 99 21 

Müdür Yardımcısı 34 7 

Muhasebe Müdürü 57 12 

Diğer 61 13 

Toplam 469 100 

 

Grafik 3.5: Katılımcıların İşletmedeki Pozisyonu 
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 Tablo 3.8 ve Grafik 3.5’de görüldüğü üzere, katılımcılardan 218 (%47)’si 

İşletme Sahibi, 99 (%21)’i Genel Müdür, 34 (%7)’si Müdür Yardımcısı, 57 (%12)’si 

Muhasebe Müdürü ve 61 (%13)’ü diğer çalışanlardan oluşmaktadır. Anket 

katılımcılarının neredeyse yarıya yakınının işletme sahibi olması durumu bir önceki 

bölümde yer alan işletmenin büyüklüğü konusuyla paralellik göstermektedir. 

Nitekim araştırmanın neredeyse tamamını oluşturan çok küçük ve küçük ölçekli 
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işletmelerin kendi sahipleri tarafından yönetildikleri gözlemlenmiştir ve bu durum 

olağan olarak belirtilmiştir.  

 Araştırmaya katılan kişilerin eğitim düzeylerine bakıldığında işletmelerin 

yönetici kademesindeki bu katılımcıların % 87 gibi büyük bir oranının lise ve üzeri 

seviyedeki eğitim kurumlarından mezun oldukları görülmüştür. Ayrıntılı olarak 

edinilen veriler Tablo 3.9 ve Grafik 3.6 da gösterilmiştir. 

Tablo 3.9: Katılımcıların Eğitim Düzeyi 
 
Eğitim Sayısı Yüzde 

İlköğretim 37 8 

Lise 163 35 

Çıraklık Eğitimi 9 2 

MYO 74 16 

Lisans 172 36 

Diğer 14 3 

Toplam 469 100 

 

Grafik 3.6: Katılımcıların Eğitim Düzeyi 
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Tablo 3.9 ve Grafik 3.6 da görüldüğü üzere katılımcıların 37’si (%8) 

ilköğretim, 163’ü (%35) lise, 9’u (% 2) çıraklık eğitimi, 74’ü (%16) meslek 

yüksekokulu, 172’si (%36) lisans ve 14’ü (%3) de diğer eğitim düzeylerinden 

mezun olmuşlardır. Aynı zamanda işletmelerin yönetici kademelerinde bulunan 

anket katılımcılarının % 90’a yakın bir oranının lise ve üzeri eğitimle 

donanımlıdırlar. Buna göre katılımcılar işletmelerinde istihdam etmek isteyecekleri 

meslek mensuplarının da bilgi birikimlerinin ve becerilerinin fazla olduğu eğitimli 

bireylerden oluşmasını isteyeceklerdir. Nitekim araştırmada sorulan “işletmelerde 
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istihdam edilen muhasebe elemanlarının eğitim düzeyi” sorusuna verilen yanıta göre 

(Tablo 3.20), bu elemanların %70’e yakını yüksekokul ve lisans mezunu, geriye 

kalanlar da ticaret lisesi mezunudur.   

 Çalışma grubunda yer alan katılımcılara yöneltilen bir diğer soru, 

katılımcıların herhangi bir mesleki örgüte üye olup olmadıklarıdır. Bu durum Tablo 

3.10’da incelenmiştir. 

Tablo 3.10: Katılımcıların Mesleki Örgütlere Üyelik Durumları 
 
Mesleki Örgüt Üyeliği Sayısı Yüzde 

Evet 188 40 

Hayır 281 60 

Toplam 469 100 

 
 Tablo 3.10’daki verilere göre katılımcıların % 40’ı (188’i) bir meslek 

örgütüne üye iken % 60 (281) oranındaki katılımcı herhangi bir meslek örgütüne 

üye değildir. 

 %40 oranında meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan katılımcıların, 

mesleki gelişmeleri ne şekilde takip ettikleriyle ilgili bilgiler ise Tablo 3.11 ve 

Grafik 3.7’de incelenmiştir. 

Tablo 3.11: Katılımcıların Mesleki Gelişimleri Takibi 
 
Eğitim Sayısı Yüzde 

Meslek Odası Bülteni 131 28 

Mesleki Eserler 91 20 

Mesleki Seminer ve 
Kurslar 

80 17 

İnternet 131 28 

Diğer 34 7 

Toplam 469 100 

 

 

 

 

 



 

 

87 

 

Grafik 3.7: Katılımcıların Mesleki Gelişimleri Takibi 

 

 Tablo 3.11 ve Grafik 3.7 da görüldüğü üzere mesleki alanlardaki gelişimleri 

katılımcıların 131’i (%28) oda bültenlerinden, 91’i (%20) mesleki alanda 

yayınlanmış eserlerden, 80’i (%17) mesleki seminer ve kurslara katılım sonucu, 

131’i (%28) internetten, geri kalan 34 (%7) kişi ise diğer kaynaklardan takip 

etmektedir. Çalışmaya dahil olan katılımcıların hiçbiri bu soruya olumsuz yanıt 

vermemiştir. Bu da katılımcıların bir şekilde kendi alanlarıyla ilgili gündemi ve 

gelişmeleri farklı kaynaklardan takip ettiklerini ve sektördeki yeniliklere açık 

olduklarını göstermektedir.  

Katılımcıların mesleki gelişimleri hangi yollarla takip ettikleri incelendikten 

sonra, çalışma grubunda yer alan işletmelerin muhasebe –finans alanında hizmet içi 

seminer/kurs alma durumları Tablo 3.12'de değerlendirmişlerdir. 

Tablo 3.12: İşletmelerdeki Hizmet İçi Eğitim Durumu 
 
 Sayısı Yüzde 

Evet 80 17 

Hayır 387 83 

Toplam 467 100 

 

 Tablo 3.12’de görüldüğü üzere işletmelerin 80’i (%17) hizmet içi eğitim 

almakta iken 387’si (%83) herhangi bir hizmet içi eğitimden faydalanmamaktadır. 

Hizmet içi eğitimi alma durumunun bu kadar düşük olmasının en önemli nedeni, 

araştırma grubundaki işletmelerin küçük işletme olmaları ve hizmet içi eğitime 

gereken önemi vermemeleridir. Bu durum Tablo 3.11 ve Grafik 3.7’nin ortaya 

koyduğu sonuçla tezat oluşturmaktadır çünkü temelde katılımcılar gelişime önem 

vermektedirler. Hatta bireysel katkılarla kendilerini geliştirmeye çalıştıkları 
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“mesleki gelişim takibi” sorusuna verdikleri yanıtla doğrulanabilir. Ancak bireyin/ 

katılımcının değil de kurumun perspektifinden bakıldığında; profesyonel manada 

işletmelerin kendilerini geliştirmesi ve hayat boyu eğitim felsefesi çerçevesinde olan 

hizmet içi eğitimden yeteri kadar istifade edememeleri maddi olanaksızlıklardan ve 

kurumsallaşamamadan kaynaklanmaktadır. 

 Araştırma grubu içerisinde hizmet içi eğitim alan işletmelerin alınan bu 

eğitimleri nereden ve nasıl aldıkları Tablo 3.13 ve Grafik 3.8’de incelenmiştir. 

Tablo 3.13: Hizmet İçi Eğitimin Alındığı Yerler  
 

Hizmet İçi Eğitim Alınan Yer Sayısı Yüzde 

Kurum İçinde Kendi Personeli 
tarafından 

55 69 

Kurum İçinde Hizmet Satın 
Alınması 

9 11 

Kurum Dışı 16 20 

Toplam 80 100 

 
 

Grafik 3.8: Hizmet İçi Eğitimin Alındığı Yerler 

 

 
 Tablo 3.13 ve Grafik 3.8’de görüldüğü üzere hizmet içi eğitimlerin 55’ini 

(%69) işletmeler kurum içinde kendi personellerince yapmakta, 9’unu (%11) kurum 

içinde dışarıdan hizmet satın alarak yapmakta, geri kalan 16 (%20) işletme ise 

çalışanlarını kurum dışına kurs/seminerlere göndererek hizmet içi eğitimlerini 

aldırmaktadırlar. Hizmet içi eğitimde dışarıdan hizmet satın almanın payı yaklaşık 

%30 olarak kalmıştır. Bunun sebebi Tablo 3.13’in bulgularından biri olan, dışarıdan 
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hizmet satın almanın maliyeti daha fazla olacağından maddi yetersizlikler yüzünden 

bu durum gerçekleştirilememektedir.  

 Çalışma grubunda yer alan işletmelerin büyüklükleri ile hizmet içi eğitim 

alma durumları  Tablo 3.14'de karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 3.14: İşletme Büyüklüklerine Göre Hizmet İçi Eğitim Alma Durumu 

Çalışan Kişi  
  

1-9 kişi 10-49 kişi 50-99 kişi 100+ kişi 
Toplam 

Evet 18 42 11 9 80 Hizmet 
İçi 

Eğitim Hayır 190 145 30 22 387 

Toplam 208 187 41 31 467 

 
 

Grafik 3.9: İşletme Büyüklüklerine Göre Hizmet İçi Eğitim Alma Durumu 
 

 
 

 Tablo 3.14 ve Grafik 3.9’da görüldüğü üzere işletmelerin büyüklüklerine 

göre hizmet içi eğitim alma durumları incelendiğinde doğru orantılı bir durum 

ortaya çıkmaktadır. Yani çok küçük işletmelerin büyük çoğunluğu bu eğitimi 

almamaktadır. Yine küçük işletmelerde de bu oran oldukça düşük seviyelerde 

kalmaktadır. İşletmelerde çalışan sayısı arttığı zaman hizmet içi eğitim alma 

oranlarının da arttığı gözlemlenmektedir. Ortaya çıkan durum doğrultusunda, KOBİ’ 

lere hizmet içi eğitimin öneminin anlatılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Daha 

önce de belirtildiği gibi özellikle çok küçük ve küçük ölçekli işletmeler hizmet içi 

eğitimlerden faydalanmamalarının en önemli nedeninin finansal kaynak yetersizliği 

olduğunu bildirmişlerdir. 
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 Araştırma grubunda yer alan işletmelerin muhasebe –finans alanında hizmet 

içi semineri/kursu almayı tercih ettiği kurumlar Tablo 3.15 ve Grafik 3.10’da 

belirtilmiştir. 

Tablo 3.15: İşletmelerin Seminer ve Kurs Eğitimini Almayı Düşündükleri Kurumlar  

Kurum 
Sayısı Yüzde 

Özel Şirket 112 24 

Üniversite 97 21 

Mesleki Kuruluş 162 34 

İŞKUR 9 2 

KOSGEB 46 10 

Yok 43 9 

Toplam 467 100 

 
 

Grafik 3.10: İşletmelerin Seminer ve Kurs Eğitimini Almayı Düşündükleri 
Kurumlar 

 

 
  

Tablo 3.15 ve Grafik 3.10’da görüldüğü üzere işletmelerin 112’si (%24) özel 

şirketlerden, 97’si (%21) üniversitelerden, 162’si (%34) mesleki kuruluşlardan, 9’u 

(%2) İŞKUR’ dan, 46’sı (%10) ise KOSGEB’den hizmet içi eğitimlerini almayı 

düşünmektedirler. Araştırma grubundaki 43 (%9) işletme ise dışarıdan herhangi bir 

hizmet eğitimi almayı düşünmemektedir. İşletmelerin geneli (üçte biri) mesleki 

kuruluşlardan eğitim almayı uygun görmektedir. Bu da mesleki kuruluşların daha 

fazla uygulamaya yönelik eğitim vermelerinden kaynaklanmaktadır.  

 

Çalışmanın bu bölümünde son olarak araştırmaya dahil olan katılımcının, 

işletme bünyesinde muhasebe – finans bölümüne personel atama –yükseltme 

kararlarındaki rolüne Tablo 3.16 ve Grafik 3.11’de yer verilmiştir. 
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Tablo 3.16: Katılımcıların Muhasebeci Atama- Yükseltmedeki Rolü 

Atama-Yükseltme  
Sayısı Yüzde 

Karar Verme 115 25 

Uygulama 52 11 

Karar Verme – 
Uygulama 

236 50 

Komisyon Üyesi 66 14 

Toplam 469 100 

 

Grafik 3.11: Katılımcıların Muhasebeci Atama- Yükseltmedeki Rolü 
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Tablo 3.16 ve Grafik 3.11’de görüldüğü üzere katılımcının muhasebe-finans 

bölümünde çalışan/ çalışacak personeli atama-yükseltme olayında karar verme 

pozisyonunda 115 (%25) kişi, uygulamada yer alan 52 (%11) kişi, karar verme ve 

uygulamanın her ikisinde de yer alan 236 (%50 ) kişi ve komisyonda görev alan ise 

66 (%14) kişi bulunmaktadır. Çalışma, odak grup ve anket katılımcılarının 

muhasebeci atama – yükseltme kararlarının büyük bir çoğunluğunda etkili 

olduklarını göstermektedir.  

3.3.1.4. Muhasebe  Bölümünün Genel Özellikleri 

Çalışmanın bu alt başlığında, anketi cevaplandıran katılımcıların yer aldıkları 

işletmelerin  muhasebe departmanlarıyla ilgili çeşitli bilgilere yer verilmiştir. İlk 

olarak muhasebe bölümünde çalışan elemanların ve ilgililerin ne sıklıkta toplantı 

yaptıkları ele alınmıştır. Bu durum Tablo 3.17 ve Grafik 3.12'da belirtilmiştir. 
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Tablo 3.17: Muhasebe Bölümünün Toplantı Yapma Sıklığı 

 
Sayısı Yüzde 

Yapılmıyor 48 10 

Günlük 67 14 

Hafta 117 25 

15 günde 97 21 

Ay 140 30 

Toplam 469 100 

 

Grafik 3.12: Muhasebe Bölümünün Toplantı Yapma Sıklığı 
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 Tablo 3.17 ve Grafik 3.12’de görüldüğü üzere muhasebe bölümünde toplantı 

yapmayan 48 (%10) işletme, toplantıları günübirlik yapan 67 (%14) işletme, haftada 

bir sıklıkta toplantı yapan 117 (%25) işletme, 15 günde bir toplantı yapan 97 (%21) 

işletme ve ayda bir toplantı yapan 140 (%30) işletme bulunmaktadır. Bu veriler 

doğrultusunda, çalışmada yer alan katılımcıların muhasebe – finans bölümündeki 

personel ile sıkça iletişim halinde olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte %10’ luk 

bir kesimin muhasebe birimi ile kontak halinde olmaması ilgi çekicidir. Katılımcılar 

tarafından bunun sebebi her ne kadar net olarak belirtilmemişse de, bunun 

işletmelerin muhasebe departmanlarına olan güvenlerinden kaynaklandığı 

söylenebilir. 

 

 Muhasebe departmanlarıyla ilgili yanıtı aranan bir diğer soru muhasebe 

kayıtlarının nerede tutulduğudur.  Ankete katılan işletmelerin, muhasebe kayıtlarının 

işletme içerisinde bağımlı muhasebeci kontrolünde kayıt altına alınmasının mı, 

yoksa serbest muhasebeci mali müşavirin bürosunda mı tutulmasının daha uygun 

olacağına dair yöneltilen sorunun katılımcılar tarafından verilen cevapları Tablo 

3.18'da görülmektedir. 
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Tablo 3.18: İşletme Muhasebe Kayıtlarının Tutulacağı Yer 
 
 Sayısı Yüzde 

İşletme bünyesinde 346 74 

Dış büroda 120 26 

Toplam 466 100 

 

 Tablo 3.18’de görüldüğü üzere işletmelerin 346’sı (%74) muhasebe 

kayıtlarının kendi bünyelerinde tutulmasını, 120 (%26) işletme ise dış bürolarda 

tutulmasının daha avantajlı olduğunu düşünmektedirler. 

 Araştırmada yer alan işletmelerin büyük çoğunluğu muhasebe kayıtlarının 

işletme içerisinde tutulmasının daha avantajlı olduğunu düşünmektedir. Ancak bu 

düşünce pratiğe dökülmemiştir. Nitekim halihazırdaki durumda, işletmelerin 

uygulamada büyük bir çoğunluğu muhasebe kayıtlarını dış bürolarda -SMMM’ler- 

tutturmaktadırlar. Bunun nedeni ise kayıtların işletme bünyesinde tutulmasının daha 

fazla bir maliyet unsuru getirmesi olarak tespit edilmiştir. 

 Çalışma grubunda yer alan işletmeler; bilgi birikimi, beceri ve uygulama 

açısından değerlendirildiğinde bağımlı muhasebeci ile serbest muhasebeci mali 

müşaviri tercih etmeleri açısından incelenmişlerdir. Bu durum Tablo 3.19'de 

gösterilmiştir. 

Tablo 3.19: İşletme İçin Bağımlı Muhasebeci - SMMM Tercih Önceliği 
 
 Sayısı Yüzde 

SMMM 171 37 

Bağımlı Muhasebeci 293 63 

Toplam 465 100 

 Tablo 3.19’da görüldüğü üzere işletmelerin 171’i (%37) serbest muhasebeci 

mali müşavirlerinin bilgi birikimi, beceri ve uygulamasının daha iyi olduğunu, 293 

(%63) işletme ise bağımlı muhasebecinin bilgi birikimi, beceri ve uygulamasının 

daha iyi olduğunu düşünmektedirler. 

 Anket çalışmasında yer alan katılımcılar bağımlı muhasebecilerin işletmeler 

için daha avantajlı olduklarını düşünmelerine rağmen, bağımlı muhasebecileri 

istihdam etmenin daha maliyetli olmasından dolayı muhasebe kayıtlarını işletme 
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dışında kayıt altına almayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu durum bir önceki 

tablo olan Tablo 3.18’den elde edilen verilerde net bir şekilde görülmekte ve bu 

verilerin sonuçlarıyla da örtüşmektedir. 

3.3.2. Meslek Mensuplarının/ Adaylarının Özellikleri 

Bu bölümde çalışma grubunda yer alan odak grup ve ankete katılan 

işletmelerde çalışan meslek mensuplarının ve çalışacak meslek adaylarının eğitim 

düzeyleri, işletmelerde çalışabilecekleri bölüm ve alanları, genel özellikleri, kişilik 

özellikleri, temel yetenekleri ve katılımcıların bu adaylarla ilgili staj memnuniyet 

düzeyleri ele alınmıştır. 

3.3.2.1. Muhasebe Bölümü Elemanları ile Meslek Adayları Hakkında Çeşitli   

Analizler  

 Araştırmaya dahil olan işletmelerde mevcut gidişatta istihdam edilen 

muhasebe – finans bölümündeki elemanların eğitim durumları Tablo 3.20 ve Grafik 

3.13’de incelenmiştir. 

Tablo 3.20: İşletmede Çalışan Muhasebecilerin Eğitim Düzeyi 
 
 Sayısı Yüzde 

Ticaret Lisesi 149 33 

Meslek Yüksekokulu 123 28 

Yüksekokul 40 9 

Lisans 133 30 

Toplam 445 100 
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Grafik 3.13: İşletmede Çalışan Muhasebecilerin Eğitim Düzeyi 

 

 Tablo 3.20 ve Grafik 3.13’de belirtildiği üzere işletmelerin muhasebe – 

finans bölümlerinde çalışan elemanlarının hangi seviyede okullardan mezun 

olduklarıyla ilgili dağılım (yüksekokul hariç) birbirlerine yakındır. Buna göre 

istihdam edilen muhasebecilerin 149’u (%33) ticaret lisesi mezunu, 133’ü (%30) 

lisans, 123’ü (%28) meslek yüksekokulu ve 40 (%9)’ı yüksekokul mezunudur. 

Görüldüğü gibi işletmelerde çalışmakta olan muhasebe meslek mensuplarının eğitim 

seviyeleri yüksektir ve %33 oranındaki ticaret lisesi mezunlarının dışındaki tüm 

çalışanlar en az yüksekokul mezunu donanımlı kişilerden oluşmaktadır. 

 Yukarıda halihazırda çalışmakta olan elemanların eğitim seviyesi 

belirtilmişken, Tablo 3.21 ve Grafik 3.14'de çalışma grubunda yer alan 

katılımcıların ve dolayısıyla bünyesinde bulundukları işletmelerin, muhasebe 

bölümünde çalıştırmayı düşündüğü personelin eğitim düzeyinin hangi seviyede 

olması gerektiğine dair veriler gösterilmiştir. 

Tablo 3.21: İşletmelerin Muhasebe Departmanındaki Elemanları İçin Yeterli 
Gördüğü Eğitim Düzeyi 

Eğitim Düzeyi 
Sayısı Yüzde 

Ticaret Lisesi 127 27 

Meslek Yüksekokulu 159 34 

Yüksekokul 55 12 

Lisans 126 27 

Toplam 467 100 
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Grafik 3.14: İşletmelerin Muhasebe Departmanındaki Elemanları İçin Yeterli 
Gördüğü Eğitim Düzeyi 
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 Tablo 3.21 ve Grafik 3.14’de görüldüğü üzere işletmelerin muhasebe 

mezunlarında aradığı eğitim seviyeleri şu şekilde sıralanmıştır;  ticaret lisesi mezunu 

arayan 127 (%27) işletme, meslek yüksekokulu mezunu 159 (%34), yüksekokul 

mezunu 55 (%12) ve lisans mezunu isteyen 126 (%27) işletme bulunmaktadır. 

İşletmeler en fazla meslek yüksekokulu mezunlarını istihdam etmeyi 

düşünmektedirler. Bu sonuç, çalışmanın üzerinde durduğu hususlardan biri olan 

“meslek yüksekokullarındaki eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması”  

gerekliliğine de destek vermektedir. Kalitenin artmasıyla daha kalifiye elemanlar 

yetişecek ve sektörün beklentileri de karşılıksız kalmayacaktır.  

 Araştırmadaki katılımcılara göre muhasebe mezunu kişilerin çalışabilecekleri 

bölümler yapılan anket çalışması doğrultusunda Tablo 3.22 ve Grafik 3.15'de 

incelenmiştir. 

 
Tablo 3.22: İşletmede Muhasebe Mezununun Çalışabileceği Departmanlar 

 
Sayısı Yüzde 

Muhasebe-Finans 420 90 

Pazarlama 10 2 

Personel 12 3 

Halkla İlişkiler 5 1 

Büro Yönetimi 15 3 

Diğer 7 1 

Toplam 469 100 
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Grafik 3.15: İşletmede Muhasebe Mezununun Çalışabileceği Departmanlar 
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 Tablo 3.22 ve Grafik 3.15’e göre muhasebe mezunlarını muhasebe-finans 

bölümünde çalıştırmayı isteyen 420 (%90) işletme, pazarlama bölümünde 

görevlendirmeyi düşünen 10 (%2) işletme, personel bölümünde görmek isteyen 12 

(%3) işletme, halkla ilişkiler bölümünde çalıştırmayı düşünen 5 (%1) işletme, büro 

yönetimi bölümünde istihdam etmek isteyen 15 (%3) işletme ve diğer bölümlerde 

görev vermek isteyen 7 (%1) işletme bulunmaktadır. Bu sonuçlar baz alındığında 

muhasebe bölümünden mezun olan gençler en fazla kendi ihtisas alanlarıyla ilgili 

olan muhasebe- finans departmanında (%90 oranında) istihdam edilmek 

istenmektedirler. Bunun başlıca sebebi yeni mezunların kendi alanlarında daha 

başarılı ve verimli bir şekilde çalışacakları öngörüsüdür. 

 Anket katılımcılarına göre, muhasebe mezunlarına en fazla muhasebe- finans 

departmanında iş verileceği görüşü ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, bu mezunların 

işletmelerde hangi alanlarda çalışabilecekleri de araştırmada incelenmiştir. Bu 

sorunun cevabı katılımcıların yanıtlarını belirten Tablo 3.23 ve Grafik 3.16'da ele 

alınmıştır. 

Tablo 3.23: İşletmede Muhasebe Mezununun Çalışabileceği Alan  
 
Alan Sayısı Yüzde 

Ön Muhasebe 332 71 

Genel Muhasebe 106 23 

Nakit Yönetimi 6 1 

Maliyet Muhasebesi 11 2 

Diğer 14 3 

Toplam 469 100 
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Grafik 3.16: İşletmede Muhasebe Mezununun Çalışabileceği Alan 
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 Tablo 3.23 ve Grafik 3.16’da görüldüğü üzere işletmelerde muhasebe 

mezunlarını ön muhasebe alanında çalıştırmayı isteyen işletme sayısı 332 (%71), 

genel muhasebe alanında 106 (%23), nakit yönetimi alanında 6 (%1), maliyet 

muhasebesi alanında 11 (%3) ve diğer alanlar da 14 (%7) olarak belirlenmiştir. Bu 

sonuçlara göre işletmeler yeni mezun muhasebe elemanını en fazla ön muhasebe, 

ardından da genel muhasebe alanlarında değerlendirmek istemektedirler. 

Katılımcılara bunun nedeni sorulduğunda, çalıştıkları işletmelerin muhasebe 

departmanında en fazla bu iki alana önem verdikleri söylenmiştir. 

3.3.2.2. Muhasebecilerin Özellikleri 

Ankete dahil olan katılımcılara göre, işletmelerde muhasebe birimlerine 

giren personellerin muhasebe işlevlerinde yetersiz kalmalarının bu elemanların bazı 

özelliklerinin eksik olmasından kaynaklandığı düşünmektedir. Sunulan ankette, 

işletme bünyesinde çalışanların iş yaşamlarında hangi özellikleriyle başarısız 

olabileceklerine dair bazı noktalar belirlenmiştir ve katılımcıların bu özellikleri 

sıralamaları istenmiştir. Katılımcılar, çalışanlarında eksik gördükleri ve olması 

gereken genel özellikleri önem sırasına göre 1’den 5’e kadar değerlendirmişlerdir. 

Buna göre en önemli özellik 1, en az önem taşıyan özellik ise 5 puandır.  
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Tablo 3.24: Muhasebe Meslek Adaylarının Genel Özellik ve Donanımları 
 

 1 2 3 4 5 Ortalama 

Sosyal Yönleri 192 118 102 18 39 2,13 

Pratik Deneyim 300 138 20 2 9 1,46 

Çalışma Hayatını Algılama 242 259 39 5 24 1,73 

İletişim Kurma Yetenekleri 231 155 45 8 30 1,83 

Bilgisayar Kullanma 276 108 49 8 26 1,74 

Yabancı Dil 75 93 169 98 34 2,83 

Üretim İşlemlerinde Yönelik  
Muhasebe Bilgi ve Becerileri 

180 149 89 13 38 2,1 

 
Grafik 3.17: Muhasebe Meslek Adaylarının Genel Özellik ve Donanımları 
 

 

 Tablo 3.24 ve Grafik 3.17’ e bakıldığında, çalışma grubunda yer alan 

işletmelerin, mesleğe giren adayların muhasebe – finans alanlarında yetersiz 

kalmalarının nedenlerini önem derecelerine göre sıralaması aşağıdaki gibidir. 

1. Pratik deneyimin yetersizliği, 

2. Çalışma hayatını algılama yetersizliği, 

3. Bilgisayar kullanma becerilerinin olmaması, 

4. İletişim kurma yeteneklerinin yetersizliği, 

5. Üretim işlemlerine yönelik muhasebe bilgi ve becerilerinin yetersizliği, 

6. Sosyal yönlerinin yetersizliği, 

7. Yabancı dil yetersizliği. 
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 Bu sıralamaya göre mesleğe giren adayların muhasebe – finans bölümünde 

yetersiz kalmalarının en önemli nedenleri pratik deneyim yetersizliği ve çalışma 

hayatını algılayamamalarıdır. Toplam 469 katılımcıdan 300’ü pratik deneyim 

yetersizliğini sorunun en önemli sebebi, 138’i ise ikinci önemli sebebi olarak 

görmektedirler. Yine benzer şekilde çalışanların “çalışma hayatını algılamama” 

durumu 242 katılımcı tarafından birinci sorumlu, 259 katılımcı tarafından da ikinci 

sorumlu eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil olan katılımcıların 

belirttiği böyle bir sonuç, yeni mezunların donanımlarında mevcut eğitim sisteminin 

yol açtığı bazı eksikliklerin olduğunu göz önüne sermektedir. Yeni mezun bir genç 

iş yaşantısını algılamada sıkıntı çekiyor ve pratik çalışma hayatında yetersiz 

bulunuyorsa, bu durum eğitim sisteminin teorik eğitim üzerinde yoğunlaşarak, 

pratik eğitimden yoksun kalındığının göstergesidir.  

Araştırmada odak grubu oluşturan işletmelerdeki mevcut çalışanlarda eksik 

görülen bazı genel özellik ve donanımların incelenmesinden sonra, işletmelerin 

muhasebe – finans birimlerinde istihdam edilecek elemanlarda aradıkları kişilik 

özelliklerine bakılmıştır. Katılımcıların verdikleri yanıtlar Tablo 3.25 ve Grafik 

3.18’de ele alınmıştır. 

Tablo 3.25: Muhasebe Meslek Adaylarının Kişilik Özellikleri 
 1 2 3 4 5 Ortalama 

Dürüst ve Ahlaklı 423 30 7 7 1 1,17 

Ekip Çalışmasına Yatkın 280 130 32 5 22 1,63 

Özeleştiri Yapabilme 184 159 75 17 33 2,05 

Verilen İşi Eksiksiz 
Yapabilme 

337 101 16 1 13 1,40 

Konular Arasında İlişki 
Kurabilme 

209 196 31 5 28 1,82 

Analitik Düşünebilme 176 169 79 9 35 2,05 
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Grafik 3.18: Muhasebe Meslek Adaylarının Kişilik Özellikleri 

 
 

 Tablo 3.25 ve Grafik 3.18’deki veriler doğrultusunda, araştırma grubunda 

yer alan işletmelere göre muhasebe meslek adaylarının kişilik özellikleri önem 

dereceleri yönünden aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

1. Dürüst ve ahlaklı olma, 

2. Verilen işi eksiksiz yapabilme, 

3. Ekip çalışmasına yatkın olabilme, 

4. Konular arasında ilişki kurabilen, 

5. Analitik düşünebilen, 

6. Özeleştiri yapabilen. 

 Görüldüğü üzere muhasebe– finans meslek adaylarında işletmelerin 

aradıkları kişilik özelliklerinden en önemlisi bireylerin dürüst ve ahlaklı olmalarıdır. 

Bunun sebebi hesap işlerinin yürütüldüğü, mali nitelikli işlemlerin gerçekleştiği 

muhasebe departmanında güvenilir, adil kimselere ihtiyaç duyulmasıdır. İşletmeler 

bu özellikten sonra ikinci olarak kişilerin verilen işi eksiksiz yapabilmelerine, 

üçüncü olarak da ekip çalışmalarına yatkın olmalarına önem vermektedirler. Bu iki 

özellik de genel olarak işin verimliliği, etkinliği ve kalitesi açısından 

düşünüldüğünde aranan elemanlarda istenilen özellikler arasında üst sıralarda yer 

almaktadır. Anket katılımcıları özellikle ekip çalışması sayesinde ortaya çıkan 

sinerjiye ve çalışanlar arasındaki uyuma önem verdiklerini de belirtmişlerdir. 
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Araştırmada yer alan işletmelerin muhasebe – finans birimlerinde istihdam 

edilecek elemanlarda aranan genel ve kişilik özelliklerinden sonra, bu kimselerde 

aranan temel yetenekler de Tablo 3.26 ve Grafik 3.19’de gösterilmiştir. 

Tablo 3.26: Muhasebe Meslek Adaylarında Aranan Temel Yetenekler 
 

 1 2 3 4 5 Ortalama 

Araştırmacı Olma 222 145 60 11 30 1,89 

Sistemli Çalışma 332 98 12 3 23 1,47 

Sorun Çözebilme 309 108 21 5 25 1,58 

Bilgisayar Kullanabilme 272 121 45 8 22 1,69 

Yabancı Dil Bilmesi 71 96 200 75 26 2,76 

Üretken ve Gelişime 
Açık Olan 

205 167 60 8 28 1,90 

 

Grafik 3.19: Muhasebe Meslek Adaylarında Aranan Temel Yetenekler 
 

 
 

 Çalışmaya katılan işletmelere göre, muhasebe – finans meslek adaylarında 

aranan temel yetenekler önem derecelerine göre sıralandığında aşağıdaki gibidir. 

1. Sistemli çalışma, 

2. Sorun çözebilme, 

3. Bilgisayar kullanabilme, 

4. Araştırmacı olma, 

5. Üretken ve gelişime açık olan, 

6. Yabancı dil bilmesi. 



 

 

103 

 

 Tablo 3.26 ve Grafik 3.19’da görüldüğü gibi işletmelerin muhasebe – finans 

meslek adaylarında aradıkları temel yeteneklerin en önemlileri, bireylerin sistemli 

çalışan ve sorun çözebilen meslek mensubu olmalarıdır. Araştırmada öne çıkan bir 

nokta ise işletmelerin yabancı dil bilgisinin fazla önemli olmadıklarını 

düşünmeleridir. Katılımcılar genelde KOBİ olduklarından ve de yurtiçindeki 

sektörde faaliyet gösterdiklerinden dolayı, muhasebe alanında çalışan elemanların 

yabancı dil bilmesini çok gerekli görmemektedirler. 

3.3.2.3. Stajyer Öğrenci Kabul Etme ve Memnuniyet Durumları 

 Meslek Yüksekokullarından ve diğer mesleki eğitim kurumlarından mezun 

olan öğrencilerin, hem iş yaşamlarına daha çabuk adapte olabilmeleri için hem de 

teorik eğitimle paralel olarak uygulamalı eğitim de alabilmeleri için staj yapmaları 

oldukça önemlidir. Staj hem öğrenci için hem de işveren için buluşma noktasıdır. 

Buradan yola çıkarak katılımcılara muhasebe programında öğrenim gören bir 

öğrenciyi işletmelerine stajyer öğrenci olarak alma durumu sorulduğunda verilen 

cevaplar Tablo 3.27'de belirtilmiştir. 

Tablo 3.27: İşletmenin Stajyer Öğrenci Kabul Etme Durumu 
 

 Sayısı Yüzde 

Evet 123 26 

Hayır 342 74 

Toplam 465 100 

 
 Tablo 3.27’de görüldüğü üzere işletmelerin 123’ü (%26) muhasebe 

programında okuyan öğrencileri stajyer olarak almakta iken 342’si (%74) 

işletmelerinde stajyer öğrenciye yer vermemektedir. Stajyer kabul eden işletmeler 

bu öğrencileri meslek yüksekokullarında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler 

arasından kabul etmektedirler. Stajyer öğrenci kabul etmeyen işletmeler ise bu 

durumu geçmiş deneyimlerine dayanarak iki gerekçeyle açıklamışlardır. İlk olarak 

işletmeler staj sürelerini çok kısa bulmaktadırlar. Sürenin kısa olması, öğrenciye 

aktarılan bilginin işletmeye geri dönüşü için zaman kalmamasına yol açmakta ve 

işletme bu durumu kaynak israfı olarak görmektedir. Stajyer öğrenci kabul 

edilmemesinin ikinci gerekçesi ise, öğrencilerin iş hayatına adapte olamamalarıdır.  



 

 

104 

 

 Çalışma grubunda yer alan işletmelerin büyüklüklerine göre stajyer öğrenci 

alma durumları Tablo 3.28'de karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 3.28: İşletme Büyüklüklerine Göre Stajyer Öğrenci Alma Durumu 
 

Çalışan Kişi  

 1-9 kişi 10-49 kişi 50-99 kişi 100+ kişi 
Toplam 

Evet 43 46 20 14 123 Stajyer 
Öğrenci 
Kabul Hayır 167 139 20 17 343 

Toplam 210 185 40 31 466 

 

 

Grafik 3.20: İşletme Büyüklüklerine Göre Stajyer Öğrenci Alma Durumu 
 

 

 Tablo 3.28 ve Grafik 3.20 incelendiğinde, işletmelerin büyüklüklerine göre 

muhasebe – finans bölümünde okuyan öğrencilerden stajyer alma durumları gözden 

geçirildiğinde, çok küçük işletmeler ile küçük işletmelerin fazla stajyer öğrenci 

almayı tercih etmedikleri görülmektedir. Bununla birlikte, orta büyüklükteki 

işletmelerde stajyer kabul edip etmeme ise eşit seviyede kalmaktayken, büyük 

işletmeler daha fazla stajyer öğrenci çalıştırmaktadırlar. Orta büyüklükteki ve büyük 

işletmeler daha fazla kurumsallaştığından ve özellikle büyük işletmelerde yapılacak 

işler daha fazla olduğundan stajyer kabul etme oranları da yüksek olmaktadır.  

İşletmelerden stajyer öğrencilere kapılarını açanlara, stajyerlerden memnun 

kalıp kalmadıkları sorulmuştur ve memnuniyet durumları Tablo 3.29'de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3.29: İşletmelerin Stajyer Öğrenciyle İlgili Memnuniyet Durumu 
 
 Sayısı Yüzde 

Evet 107 34 

Hayır 204 66 

Toplam 311 100 

  

 Tablo 3.29’da görüldüğü üzere işletmelerin 107’si (%26) meslek 

yüksekokulu muhasebe programı stajyer öğrencilerinin bilgi birikimlerinden genel 

anlamda memnun iken 204’ü (%66) öğrencilerinden memnun değildirler. Bu soruyu 

cevaplandıran katılımcıların üçte ikisi gibi bir çoğunluk olumsuz görüş belirtmiştir. 

Stajyer öğrencilerden memnun kalınmamasının nedenleri ise stajyer öğrenci kabul 

etmeyen işletmelerin sebepleriyle örtüşmektedir: stajyerlerin pratik deneyimlerinin 

yetersizliği ve çalışma hayatına uyum sağlayamamaları. Ayrıca işletmelerin   

öğrencilerden beklenti içinde oldukları bazı bilgilerin öğrencilerde eksik olması da 

bir diğer nedendir. Bu neden; çalışmanın ana öğelerinden biri olan üniversite- iş 

dünyasının ortak hareket ederek, iş dünyasının bir takım ihtiyaçlarına cevap verecek 

bir eğitim sistemi oluşturulması gerekliliğini desteklemektedir.  

Araştırma kapsamı içerisindeki 148 işletme ise hiçbir stajyer öğrenciyi kabul 

etmemişlerdir.  

3.3.3. İş Dünyasının Beklentileri 

Bu bölüm; çalışma grubunda yer alan odak grup ve ankete katılan 

işletmelerin üniversite eğitiminde verilmekte olan muhasebe – finans eğitiminde 

verilen mesleki derslerin işletmeler açısından önem derecesi, çalışanların mesleki 

derslerde en fazla yetersiz olduğu alanları ve meslek elemanlarının bilgi birikim ve 

becerilerinin artırılması için hangi derslerin alınması gerektiği incelenmiştir. 

3.3.3.1. Mesleki Derslerin Önem Derecesi  

Muhasebe – finans birimlerinde istihdam edilecek elemanlarda mesleki 

alanda sahip olması gereken yeterliliklerini karşılayacak dersler, işletmelere göre 

1’den 5’e kadar önem dereceleri göz önünde bulundurularak sıralanmış ve 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme Tablo 3.30’da verilmiştir. 
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Tablo 3.30: Muhasebe Meslek Adaylarının Aldıkları Derslerin Önem Sırası 
 1 2 3 4 5 Ortalama 

Ön Muhasebe 399 62 2 - 4 1,17 

Genel Muhasebe 332 117 13 2 3 1,34 

Vergi Hukuku Ve 
Muhasebesi 

214 166 74 4 9 1,77 

Bilgisayarı Muhasebe 290 137 29 4 7 1,50 

İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku  

169 195 82 4 17 1,94 

Şirketler Muhasebesi 221 157 68 6 15 1,79 

Maliyet Muhasebesi 232 150 55 18 11 1,76 

Mali Tablolar Analizi 182 163 95 9 18 1,96 

Finansal Yönetim 208 162 77 9 11 1,84 

İhtisas Muhasebesi 152 166 103 26 20 2,13 

Muhasebe Denetimi 218 162 58 7 22 1,82 

İstatistik 111 169 125 37 25 2,35 

 Tablo 3.30’den elde edilen veriler doğrultusunda, işletmelere göre, 

çalışan/çalışacak olan muhasebe elemanlarının eğitimleri sırasında hangi derslerin 

verilmesiyle daha verimli ve donanımlı olacakları  önem sırasına göre aşağıda 

belirtilmiştir. İşletmeler sıralama esnasında tercihlerini yaparken kendi kurumlarının 

ihtiyaçlarını daha çok karşılayan ve kurumlarının bu doğrultuda daha fazla önem 

verdiği alanları seçmişlerdir.  

1. Ön Muhasebe, 

2. Genel Muhasebe, 

3. Bilgisayarlı Muhasebe, 

4. Maliyet Muhasebesi, 

5. Vergi Hukuku ve Muhasebesi, 

6. Şirketler Muhasebesi, 

7. Muhasebe Denetimi, 

8. Finansal Yönetim, 

9. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 

10. Mali Tablolar Analizi, 

11. İhtisas Muhasebesi (Banka- Yönetim- Dış Ticaret), 

12. İstatistik. 
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Tablo 3.30’da görüldüğü gibi işletmelerde çalışacak elemanların “ön 

muhasebe” dersini eğitimleri sırasından almaları işletmeler için en önemli konudur. 

Tablodaki değerlendirmeye göre, işletmeler ön muhasebeden sonra genel 

muhasebeye önem vermektedirler. Muhasebe meslek adaylarının aldıkları dersler 

arasında ön muhasebenin ve genel muhasebenin önem sırasında ilk iki basamağı 

paylaşmasının sebebi, çalışma grubunda yer alan işletmelerin KOBİ olmaları ve 

bunların da çoğunluğunun çok küçük işletmelerden oluşmasıdır. Çalışmanın 3.3.1.4 

bölümünde saptanan bulgularla uygun olarak şu çıkarım yapılmıştır: küçük 

işletmeler muhasebe kayıtlarını dışarıda tuttuklarından dolayı bünyelerinde 

çalıştırdıkları muhasebecilerin temelde ön muhasebe ve genel muhasebe bilgi 

birikimi ve seviyesinin iyi olmasını istemektedirler.  

Araştırma grubunda yer alan katılımcılardan, tablo 3.30’deki alanlar 

arasından muhasebe – finans birimlerinde çalışan elemanlarının yetersiz olduğu ilk 3 

alanı sıralamaları istenmiştir. Buna göre oluşan veriler Tablo 3.31’de belirtilmiştir.  

Tablo 3.31: Çalışanların Muhasebe Biriminde Yetersiz Kaldığı Alanlar 
 

 1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra Toplam Yüzde 

Ön Muhasebe 76 22 19 117 0,08 

Genel Muhasebe 44 51 22 117 0,08 

Vergi Hukuku Ve 
Muhasebesi 

56 40 38 134 0,10 

Bilgisayarlı Muhasebe 29 42 36 107 0,08 

İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku  

25 38 43 106 0,08 

Şirketler Muhasebesi 17 23 28 68 0,05 

Maliyet Muhasebesi 57 42 36 135 0,10 

Mali Tablolar Analizi 21 40 31 92 0,07 

Finansal Yönetim 18 48 49 115 0,08 

İhtisas Muhasebesi 13 19 19 51 0,04 

Muhasebe Denetimi 13 19 20 52 0,04 

İstatistik 45 21 53 119 0,08 

Boş 55 64 75 194 0,14 

Toplam 469 469 469 1407 1,00 

 Araştırma grubunda yer alan işletmelerin, muhasebe - finans biriminde 

çalışan elemanlarının mesleki konularda yetersiz olduklarını düşündükleri ilk üç 

alan aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 
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1. Vergi Hukuku ve Muhasebesi 

2. Maliyet Muhasebesi 

3. Ön Muhasebe/ Genel Muhasebe/ Bilgisayarlı Muhasebe/ İş ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku/ Finansal Yönetim ve İstatistik 

 Tablo 3.31’de görüldüğü gibi işletme çalışanlarının muhasebe – finans 

biriminde yetersiz kaldıkları en önemli alanlar Vergi Hukuku ve Muhasebesi ile 

Maliyet Muhasebesi’dir. Üçüncü sırada ise eşit değerlendirilen altı alan (Ön 

Muhasebe -  Genel Muhasebe - Bilgisayarlı Muhasebe - İş ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku - Finansal Yönetim - İstatistik) gelmektedir. Araştırmaya katılan 

işletmelerin %14 ise çalışanlarının yetersiz olduğu bir alanın olmadıklarını 

bildirmişlerdir. Tablo 3.31’de elde edilen bulgular bir önceki tablodaki (Tablo 3.30) 

değerlendirmeyle örtüşmektedir. Nitekim işletmeler için muhasebe- finans 

birimindeki personellerinin  eksik kaldığı ilk üç alan, aynı zamanda çalışanlarının 

eğitim sırasında alması gerektiğini düşündükleri önem sırasındaki ilk beş dersten 

oluşmaktadır.  

3.3.3.2. Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarında Olması Gereken Yeterlilikler  

 Çalışmaya katılan işletmelerin, muhasebe – finans birimlerinde 

çalışan/çalışacak olan muhasebe meslek mensuplarının üniversite eğitimleri 

sırasında mesleki derslerinin yanı sıra, bilgi birikimi ve becerilerini artırmaları 

amacıyla almaları gereken dersler Tablo 3.32’da gösterilmiştir. 
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Tablo 3.32: Çalışanların/ Çalışacak Olanların Bilgi Birikimi ve Becerilerini 
Artırmaları İçin Almaları Gereken Dersler  

 
1 2 3 4 5 Ortalama 

Ticari Belgeler 292 131 24 3 15 1,55 

Genel Ekonomi 197 193 52 7 17 1,83 

İş Etiği 239 165 44 3 15 1,69 

Kalite Maliyet Yönetimi 193 179 70 6 18 1,88 

Pazarlama 209 154 73 12 17 1,89 

Bilgi ve Belge Yönetimi 191 193 56 4 22 1,87 

Örnek Olay Analizi 125 187 118 14 22 2,19 

İşletme Yönetimi 250 155 39 6 16 1,68 

Yönetim – Organizasyon 199 168 70 7 22 1,89 

İşletme Becerileri ve 
Grup Çalışması 

205 173 59 12 17 1,85 

Mesleki İngilizce 109 135 144 61 17 2,45 

Toplam Kalite Yönetimi 138 189 102 13 24 2,13 

Büro Yönetimi ve 
İletişimi 

168 203 73 5 17 1,93 

Davranış Bilimleri 214 158 65 4 25 1,85 

Girişimcilik 237 147 58 1 22 1,76 

Halkla İlişkiler 240 160 42 3 21 1,72 

İnsan Kaynakları ve 
Yönetimi 

205 172 63 3 23 1,86 

 Araştırma grubunda yer alan işletmelerin, çalışan/çalışacak olan muhasebe 

elemanlarının üniversite eğitimleri sırasında aldıkları derslere ilaveten hangi seçmeli 

dersleri alırlarsa bilgi birikim ve becerilerinin artacağı Tablo 3.32’ de belirtilmiştir. 

Buna binaen bu derslerin işletmeler açısından önem derecesine göre sıralanması 

aşağıdaki gibidir. 

1. Ticari Belgeler, 

2. İşletme Yönetimi, 

3. İş Etiği, 

4. Halkla İlişkiler, 

5. Girişimcilik, 

6. Genel Ekonomi, 

7. İşletme Becerileri ve Grup Çalışması, 
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8. Davranış Bilimleri, 

9. İnsan Kaynakları ve Yönetimi, 

10. Bilgi ve Belge Yönetimi, 

11. Kalite Maliyet Yönetimi, 

12. Pazarlama, 

13. Yönetim – Organizasyon, 

14. Büro Yönetimi ve İletişimi, 

15. Toplam Kalite Yönetimi, 

16. Örnek Olay Analizi, 

17. Mesleki İngilizce. 

 İşletmelerde çalışacak elemanların üniversite eğitimi sırasında mesleki 

derslerinin yanında, Ticari Belgeler, İşletme Yönetimi, İş Etiği ve Halkla İlişkiler 

gibi mesleki bilgi birikimi ve becerilerinin artıracak derslerin eğitim öğretim 

müfredatına ilave edilmesinin işletmeler açısından oldukça faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca meslek mensuplarının bu alanlarda açılabilecek seminer ve 

kurslara katılmasının da işletmeler açısından yararlı olacağı öngörülmektedir.  

3.3.3.3. Sektörlere Göre Analizler  

Çalışma grubunda yer alan işletmelerin sektör dağılımlarına (Üretim – 

Ticaret – Hizmet) göre muhasebe – finans bölümlerinde istihdam edilecek 

elemanların mesleki alanda sahip olması gereken yeterlilikleri, bu işletmelerin önem 

sırasına göre değerlendirilmiştir. Değerlendirmede üç sektöre ayrılan her bir işletme 

en önem verdiği alana 1, en az önem atfettiği alana 5 olmak üzere sıralamalar 

yapmışlardır. Bu durum Tablo 3.33’da gösterilmiştir. 
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Tablo 3.33: Sektörlere Göre Mesleki Derslerin Önem Dereceleri 
 

1 2 3 4 5 

  Ürt Tic Hiz Ürt Tic Hiz Ürt Tic Hiz Ürt Tic Hiz Ürt Tic Hiz 
Toplam 

Ön 
Muhasebe 225 94 80 37 11 14   1 1       1 2 1 467 
Genel 
Muhasebe 184 81 67 69 23 25 6 3 4 2     2 1   467 
Vergi 
Huk. Ve 
Muhase. 

118 47 49 96 37 33 43 18 13 2 1 1 4 5   467 
Bilgsayarı 
Muhasebe 164 71 55 76 29 32 17 4 8 2 1 1 4 3   467 
İş ve Sos 
Güv.Huk.  92 45 32 112 39 44 48 17 17 3 1   8 6 3 467 
Şirketler 
Muhasebe 126 53 42 88 33 36 39 13 16 3 3   7 6 2 467 
Maliyet 
Muhasebe 137 54 41 88 34 28 27 8 20 6 7 5 5 4 2 466 
Mali 
Tablolar 
Analizi 

102 41 39 92 36 35 56 20 19 4 4 1 9 7 2 467 
Finansal 
Yönetim 116 48 45 95 31 36 44 20 13 5 4   3 5 2 467 
İhtisas 
Muhasebe 82 36 34 98 35 33 58 23 22 15 8 3 10 6 4 467 
Muhasebe 
Denetimi 118 49 51 97 36 29 33 12 13 4 3   11 8 3 467 

İstatistik 
62 29 20 90 34 45 71 31 23 27 7 3 13 7 5 467 

Ürt: Üretim, Tic: Ticaret, Hiz: Hizmet 

 Tablo 3.33’de muhasebe – finans elemanlarının üniversite eğitimi sırasında 

aldıkları derslerin işletmeler açısından önemlilik dereceleri belirtilmiştir. Verilerin 

daha iyi anlaşılabilmesi için sektörler aşağıdaki grafiklerde ayrı ayrı ele alınmıştır. 
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Grafik 3.21: Üretim Sektörüne Göre Muhasebe Meslek Adaylarının Aldıkları 
Derslerin Önemlilik Durumu 

 

 

  Grafik 3.21’da üretim işletmelerinde çalışacak elemanların ön muhasebe 

bilgi seviyelerinin işletmeler için en önemli konu olduğu görülmektedir. Ön 

muhasebe eğitimini, genel muhasebe ve bilgisayarlı muhasebe eğitimleri takip 

etmektedir. Ön muhasebenin en önemli konu olarak ortaya çıkması, çalışma 

grubunda yer alan işletmelerin KOBİ olmaları ve bunların da çoğunluğunun çok 

küçük işletmelerden oluşmasından kaynaklanmaktadır. 

Grafik 3.22: Ticaret Sektörüne Göre Muhasebe Meslek Adaylarının Aldıkları 
Derslerin Önemlilik Durumu 

 

 

 Grafik 3.22 göz önüne alındığında, ticari işletmeler de üretim işletmelerinde 

olduğu gibi meslek mensubu adaylarının aldıkları en önemli ders olarak ön 

muhasebe ve genel muhasebeyi seçmişlerdir. Ön muhasebe ve genel muhasebe 

eğitimini, bilgisayarlı muhasebe, şirketler muhasebesi ve finansal yönetim  dersleri 

takip etmektedir.  
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Grafik 3.23: Hizmet Sektörüne Göre Muhasebe Meslek Adaylarının Aldıkları 
Derslerin Önemlilik Durumu 

 

 

 Grafik 3.23 de görüldüğü gibi hizmet işletmelerinde çalışacak elemanların 

almış oldukları ön muhasebe ve genel muhasebe, hizmet sektöründeki işletmelerin 

değerlendirmeleri doğrultusunda en önemli dersler olarak seçilmişlerdir. Ön 

muhasebe ve genel muhasebe derslerini, bilgisayarlı muhasebe, vergi hukuku ve 

muhasebesi ve muhasebe denetimi dersleri takip etmektedir. Hizmet sektöründe 

diğer iki sektörden farklı olarak istatistik dersi önem sırasına göre tüm dersler 

arasında en fazla önem verilen ikinci derstir. 

 Genel olarak bakıldığında sektörlere göre mesleki derslerin önem derecesi 

değişmemektedir. Bundan dolayı meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim 

programlarının her bir coğrafi bölgedeki sanayi ve hizmet sektörünün özellikli 

gereksinimlerine göre sağlanması düşüncesinin doğru olmadığı gösterilmiştir. 

Ayrıca meslek adaylarının farklı sektörlere göre farklı mesleki dersler alması 

gerekliliğinin de uygun olmadığı anlaşılmaktadır. 

 Sektör analizi bölümünün son kısmında, üç farklı sektörde çalışan 

katılımcılara hangi eğitim seviyesinde meslek mensubu adaylarını işletmelerin 

muhasebe – finans bölümünde istihdam etmeyi düşündükleri sorulmuştur. Buna 

göre elde edilen veriler Tablo 3.34 ve Grafik 3.24’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3.34: Sektörlere Göre Muhasebe Eğitim Düzeyi 
 

SEKTÖR 

 Üretim Ticaret Hizmet 
Toplam 

Ticaret Lisesi 72 30 25 127 

MYO 97 35 27 159 

Yüksek Okul 32 12 11 55 

Eğitim 
Düzeyi 

Lisans 62 32 32 126 

Toplam 263 109 95 467 

 

Grafik 3.24: Sektörlere Göre Muhasebe Eğitim Düzeyi 
 

 
 

 Tablo 3.34 ve Grafik 3.24’de belirtildiği üzere işletmelerin sektör 

dağılımlarına göre, tüm sektörlerde muhasebe- finans bölümünde çalışacak personel 

alımında en çok meslek yüksekokulu mezunlarını tercih ettikleri görülmektedir. Her 

üç sektörde de yüksek okula olan talep en düşük seviyededir. Bunun sebebi, yüksek 

okulların yeterince tanınmaması olarak düşünülmektedir. Üretim alanında faaliyet 

gösteren işletmelerde meslek yüksekokulu mezunu istihdam isteği, diğer sektörlere 

göre daha fazla olmaktadır.  

Sektördeki işletmeler mesleki teknik eğitimdeki ara eleman ihtiyaçlarını her 

üç sektörde de meslek yüksekokulu mezunlarının istihdamını sağlayarak gidermeyi 

düşünmektedirler. Bu da işletmelerin, ülkemizde niteliği yüksek ve sektörün 

gereksinimlerini karşılayacak “ara eleman” meslek mensuplarının yetiştirilmesinde  

meslek yüksekokullarına verdiği değeri, önemi ve güveni göstermektedir.   
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3.4. ARAŞTIRMANIN BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Meslek Yüksekokullarında muhasebe eğitimi ve iş dünyasının beklentilerine 

göre yapılandırılması araştırmasının bulgularının değerlendirmesini üç başlık altında 

toplamak mümkündür. Araştırma kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin, yapılan 

anket çalışması doğrultusunda verdiklere cevaplara istinaden elde edilen 

“katılımcıların profiline yönelik tespitler”, “meslek mensuplarının/ adaylarının 

özelliklerine yönelik tespitler” ve de “iş dünyasının beklentilerine yönelik tespitler” 

bu üç başlığı oluşturmaktadır.  

3.4.1. Katılımcıların Profiline Yönelik Tespitler 

- Araştırma katılımcılarının çoğunluğu (%84) erkek katılımcıdan 

oluşmaktadır. Bu durumun, anketin gerçekleştiği işletmelerin çoğunluğunun 

üretim işletmeleri olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

- Çalışmada yer alan işletmelerin yarıdan biraz fazlası (%57)  üretim 

işletmelerinden oluşmaktadır. Üretim işletmelerini neredeyse eşit paylara 

sahip olan ticaret (%22) ve hizmet (%21) işletmeleri takip etmektedir.  

- Çalışmada yer alan işletmelerin sektörel bazda dağılımında üç iş kolu ön 

plana çıkmaktadır. Bunlar “Makine, Teçhizat ve Metal Ürünleri”, “İnşaat 

Faaliyetleri” ve “Tekstil ve Giyim”dir. 

- Çalışmada yer alan işletmelerin hukuki yapıları çoğunlukla sermaye 

şirketleridir. Sermaye şirketlerinin önemli bir bölümünü kuruluşları diğer 

şirketlere göre daha kolay gerçekleştirilen Limited şirketleri (%65) 

oluşturmaktadır.  

- Anket katılımcılarının çoğunluğu üst düzey yönetici konumundadır. Ayrıca 

katılımcıların yarıya yakını (%47) aynı zamanda işletme sahipleridirler. Çok 

küçük işletmelerde ise işletme sahiplerinin genel müdür pozisyonunda 

bulundukları görülmüştür. 

- Çalışmada yer alan katılımcılar işletmelerde karar verici konumdadırlar. 

Dolayısı ile işletmede çalışan/ çalışacak muhasebecilerin durumlarını 

belirleyici roldedirler ve muhasebe elemanlarıyla kısa sürede diyalog 

kurabilmektedirler.  
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- Çalışmada yer alan işletmelerin büyük bir kısmı KOBİ’ lerden oluşmaktadır. 

Bu işletmelerin de çoğunluğu (%45) 1-9 arasında eleman çalıştıran çok 

küçük işletmelerdir. %6 gibi oldukça düşük bir oranla 100 ve üzeri eleman 

çalıştıran işletme de çalışmada yer almıştır. 

- Daha önce de belirtildiği gibi çalışmada yer alan işletmelerin çoğunluğu 

KOBİ sınıfına girmektedir. Dolayısıyla bu işletmeler ara muhasebe elemanı 

istihdamında önemli bir role sahiptir. 

- Çalışmada yer alan katılımcıların yaklaşık üçte birlik kısmı (%35) lise 

eğitimine sahipken, yeni nesil yöneticilerin oluşturduğu diğer üçte birlik 

kısım (%36) üniversite mezunudur. Üniversite mezunu olan yöneticiler 

genellikle teknik bölümlerden mezun olmuşlardır.  

- Katılımcıların çoğunluğu (%60) bir meslek örgütüne üye değillerdir. 

- İşletmeler hizmet içi eğitime gerekli önemi vermemektedirler. 

- İşletmelerin üçte biri (%34) mesleki kuruluşlardan eğitim almayı uygun 

görmektedir. Bu da mesleki kuruluşların daha fazla uygulamaya yönelik 

eğitim vermelerinden kaynaklanmaktadır. 

- Hizmet içi eğitim alma durumunun düşük olmasının en önemli etkeni 

araştırma grubundaki işletmelerin küçük işletme olmaları, bundan dolayı 

maliyetli olduğunu düşündükleri hizmet içi eğitim için finansal 

kaynaklarının yetersiz kaldığını belirtmeleridir. Ayrıca bu işletmelerin 

hizmet içi eğitime gereken önemi vermedikleri düşünülmektedir. Özellikle 

KOBİ’ lerde hizmet içi eğitimin öneminin işletmelere anlatılması 

gerekmektedir. 

- İşletmelerin hizmet içi eğitim alma durumları incelendiğinde çok küçük 

işletmelerin büyük çoğunluğu hizmet içi eğitimi almamaktadır. Küçük 

işletmelerde de bu oranın oldukça düşük olduğu görülmüştür.  

- İşletmelerde çalışan sayısı arttığı zaman hizmet içi eğitim alma oranlarının 

da arttığı gözlemlenmektedir. İşletmeler büyüdükçe kurumsallaştıklarından, 

hizmet içi eğitimin önemini kavramaktadırlar ve bu eğitimden 

faydalanmaktadırlar. 
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- Hizmet içi eğitim alan firmalar da bu eğitimleri kendi bünyelerindeki 

çalışanlar ile karşılamaktadırlar. 

- Çalışmada yer alan işletmeler muhasebe – finans bölümünde ki personelin 

sıkça iletişim halinde olduğunu göstermektedir. 

3.4.2. Meslek Mensuplarının/ Adaylarının Özelliklerine Yönelik Tespitler 

- Çalışmaya katılan işletmelerin muhasebe departmanlarında çalışan 

personelin eğitim seviyeleri yüksektir ve %33 oranındaki ticaret lisesi 

mezunlarının dışındaki tüm çalışanlar en az yüksekokul mezunudur. Ticaret 

lisesinden mezun kişiler genellikle gençlerden oluşmaktadır. Yüksekokul 

mezunu çalışan sayısı ise fazla değildir (%9). 

- Katılımcı işletmelerde muhasebe programından mezun olan kişilerin 

istihdam edilmelerinin düşünüldüğü departman %90 oranla muhasebe- 

finans departmanı olmuştur. Diğer departmanlarda çalıştırılmaları durumları 

çok düşük kalmıştır. 

- Çalışmada yer alan işletmeler muhasebe –finans departmanında çalışacak 

elemanların ön muhasebe (%71) ve genel muhasebe (%23) alanlarında 

çalışmalarını istemektedirler. İşletmelere göre bu elemanların diğer alanlarda 

istihdam edilmeleri oranları ise oldukça düşüktür. 

- Çalışmaya grubunda yer alan işletmeler, muhasebe – finans bölümünde 

çalıştırmayı düşündürdüğü personelin eğitim düzeyinin en fazla meslek 

yüksekokulu (%34) mezunu olmasını istemektedir. Meslek yüksekokulunu, 

lisans (%27) ve ticaret lisesi (%27) mezunları takip etmektedir. Yüksekokul 

eğitimi almış eleman isteyen işletmelerin oranı %12’ de kalmıştır. 

- İşletmeler çalışma hayatında muhasebecilerin yetersiz kalmalarının en 

önemli nedeninin pratik deneyimlerinin eksikliğinden kaynaklandığını 

düşünmektedirler. 

- İşletmelerin muhasebe bölümünde istihdam etmek istedikleri meslek 

adaylarında aradıkları en önemli başlıca özellikler; dürüst ve ahlaklı 

olmaları, ve de verilen işi eksiksiz yerine getirebilmeleridir. Bunun nedeni 
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muhasebe departmanındaki faaliyetlerin parasal konularda gerçekleşmesi ve 

bu noktada güvenilir elemanlara ihtiyaç duyulmasıdır. 

- İşletmelerin muhasebe meslek adayında aradıkları temel yetenekler, sistemli 

çalışan ve sorun çözebilen bireyler olmalarıdır. Adayların yabancı dil bilmesi 

işletmeler için çok önemli değildir. Nitekim küçük işletmelerden oluşan 

katılımcıların çoğu, muhasebe bölümünde çalışan elemanlarının yabancı dil 

bilgisine gerek olmadığını düşünmektedirler. 

- Çok küçük işletmeler ve küçük işletmeler neredeyse hiç stajyer öğrenci 

almamaktadırlar. Orta büyüklükteki işletmeler ise stajyer çalıştırıp 

çalıştırmama durumu eşit seviyede kalmaktayken büyük işletmelerde daha 

fazla stajyer öğrenci kabul etmektedirler. 

- İşletmelerin muhasebe- finans bölümünde çalışacak personel alımında 

meslek yüksekokulu mezunlarını tercih ettiklerini görmekteyiz. Üretim 

işletmelerinde meslek yüksekokulu mezunu istihdamı diğer sektörlere göre 

daha fazla olmaktadır. Buna paralel olarak meslek yüksek okullarının 

eğitim– öğretim programlarının her bir coğrafi bölgelerdeki sanayi ve hizmet 

sektörlerinin özellikli gereksinimlerine göre mesleki yeterlilik verilmesi savı 

geçerli bulunmamaktadır. Her üç sektörde de meslek yüksekokulu 

mezununun daha fazla tercih edildiği görülmektedir. 

- Çalışma grubunda yer alan işletmelerin çoğunluğu muhasebe programından 

stajyer öğrencileri kabul etmemektedirler. Çalışma grubunda yer alan 

işletmeler çok küçük işletmeler (1-9 kişi çalışan) olmalarından dolayı ihtiyaç 

duymadıkları için stajyer kabul etmemektedirler. 

- Çalışma grubunda yer alan işletmelerin çoğunluğu stajyer öğrencilerden 

memnun değillerdir. Öğrencilerin staj sürelerinin az olması ve staja gelen 

öğrencilerin bilgi ve birikimlerinin artmaya başladığı zaman da stajlarının 

bitmesinden dolayı işletmeler stajyer öğrencilerden yeterli derecede 

performans alamamaktadırlar. 
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3.4.3. İş Dünyasının Beklentilerine Yönelik Tespitler 

- İşletmeler, çalışan/çalışacak olan muhasebe elemanlarının eğitimleri 

sırasında en fazla önem verilmesi gereken konunun ön muhasebe olduğunu 

belirtmişlerdir. Ön muhasebe eğitiminin ve bilgi birikiminin en önemli tercih 

sebebi olmasında, çalışma grubunda yer alan işletmelerin KOBİ olmaları ve 

bunların da çoğunluğunun çok küçük işletmeler olması önemli bir faktördür.   

- İşletmeler muhasebe- finans biriminde çalışan elemanların meslek 

hayatlarında yetersiz kaldıkları alanların “Vergi Hukuku ve Muhasebesi” ve 

“Maliyet Muhasebesi” olduklarını belirtmişlerdir. İşletmelere sorduğumuzda, 

bunun en önemli sebebinin vergi mevzuatını takip etmemekten 

kaynaklandığını söylemişlerdir. 

- İşletmeleri sektörlere göre ayrı ayrı incelediğimiz zaman  mesleki derslerin 

önem derecesinin sektörler arasında farklılaşmadığı gözlemlenmiştir. 

Bundan dolayı meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim programlarının her 

bir sektörün özellikli gereksinimlerine göre sağlanması, mesleki yeterliklere 

uygun mesleki eğitimin verilebilmesi düşüncesinin uygun olmadığı 

anlaşılmaktadır. 

- Anket katılımcıları, işletmelerin muhasebe– finans birimlerinde 

çalışan/çalışacak olan muhasebe meslek mensuplarının üniversite eğitimleri 

sırasında mesleki derslerinin yanında bilgi birikimi ve becerilerini artırması 

amacıyla seçmeli olarak dersler almaları gerektiğini düşünmektedirler. 

- Katılımcılar, öğrencilerin eğitimleri sırasında mesleki derslerinin yanında 

bilgi birikimi ve becerilerinin artırılması amacıyla seçmeli olarak Ticari 

Belgeler, İşletme Yönetimi, İş Etiği, Halkla İlişkiler ve Girişimcilik 

derslerini almalarının yararlı olacağını düşünmektedirler. 
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3.5.  İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİNE GÖRE YENİDEN 

YAPILANDIRMADA ÖNERİLER 

Mesleki eğitimin temel amacı; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte 

istihdam edilebilir işgücünün  yetiştirilmesidir. Özellikle günümüzde, küreselleşen 

dünyada daha rekabetçi hale gelen ve daha da zorlaşan piyasa şartları, işletmelerin 

hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde daha güçlü olmalarını zorunlu hale 

getirmiştir. İş dünyasını oluşturan küçük, orta ve büyük düzeydeki işletmeler de 

rekabet güçlerini artırabilmek, ölçeğine göre ulusal ya da uluslararası pazarlarda 

daha güçlü hale gelip üretimlerini, satış ve pazarlamalarını artırma zorunluluğunu 

daha belirgin hissetmeye başlamışlardır. 

 Daha güçlü, daha rekabetçi işletme haline gelebilmek doğal olarak istenilen 

nitelikte, daha kalifiye ve istihdam edilebilir eleman ihtiyacını de beraberinde 

getirmiştir. İş dünyasının en büyük talebi, istihdam edilebilecek nitelikte işgücü 

olduğundan, gelişen dünya şartları, bilim ve teknolojideki gelişmeler, küreselleşen 

dünyada bilgiye daha kolay ve hızlı erişim, bilgi toplumu olma ve buna göre yeni 

pazarlar bulma ve daha rekabetçi hale gelebilme ihtiyacı, iş dünyasının özellikle 

mesleki eğitim veren kurumlara daha farklı beklentilerle yaklaşmasına neden 

olmuştur. Sektörün mesleki eğitimde daha fazla aktif rol almaya çalışma gayretleri, 

eğitim öğretimde sektör taleplerine göre yeniden yapılanma girişimlerini de 

artırmıştır. Gerek ülkemizin AB sürecinde devam eden yolculuğu, gerekse bilgi 

toplumu oluşturma ve dünya ölçeğinde uyumlu bir  mesleki eğitimin kendisini 

güncellemesi ihtiyacı ile, sektör taleplerini karşılayacak biçimde eğitim- öğretimin 

yeniden yapılandırılması ve güncellenmesi hızlı ve doğal bir ihtiyaç olarak ortaya 

çıkmıştır. 

 Bu noktadan hareketle, daha güçlü konuma gelebilmek ve hatta 

mevcudiyetini devam ettirebilmek için iş dünyası mesleki eğitim veren kurumları 

zorlamaya başlamış, ortak projelerde bir araya gelmeye, seminer, panel, 

konferanslarda bu sorunlar daha fazla dile getirilmeye başlanmıştır. Mesleki 

eğitimde aktif rol almak isteyen iş dünyasının önde gelen bazı kurum ve kuruluşları 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu ile protokoller imzalamaya 

başlamış, kendi ihtiyaç duydukları istihdam edilebilir nitelikte işgücü oluşturma 
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amaçlı müfredatlarla özel kurs, sertifika hatta önlisans ve lisans eğitim programları 

oluşturma gayretleri ile, mesleki eğitimin yeniden yapılandırılmasında aktif rol alma 

kararlılıklarını göstermişlerdir. Günümüzde artık  üniversite ile sanayi ve mesleki 

kuruluşlar arasında güçlü ilişkilerin olması zorunlu hale gelmiştir.. Bundan dolayı 

Meslek Yüksekokullarında verilmekte olan muhasebe eğitiminin de işletmelerin 

ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılması gerekmektedir. 

 Üniversite sanayi ve üniversite sektör işbirliği çalışmaları, her iki taraf için 

de önemli katkılar sağlayan karşılıklı etkileşime dönük önemli bir süreçtir. Bu 

ilişkinin sağladığı katkılarla; iş yaşamı, hangi özelliklere sahip öğrenciler 

istediklerini üniversiteye iletme olanağını bulurlar. Aynı zamanda üniversite de bu 

süreçte eksik yönlerini tespit ederek kendilerini geliştirmenin olanaklarını 

yakalarlar. Meslek Yüksekokulu muhasebe programının da iş dünyasının 

ihtiyaçlarına nitelik ve nicelik yönünden cevap verecek biçimde yapılandırılması 

gerekmektedir. Günümüzde artık mesleki eğitimin başarısı, iş dünyasının 

talepleriyle uygunluğu oranına göre ölçülmektedir. 

 Türkiye’de mesleki eğitim olarak verilmekte olan muhasebe eğitimi öğrenci 

olarak en faza Meslek Yüksekokullarında verilmektedir. Meslek Yüksekokullarında 

verilmekte olan muhasebe eğitiminin gelişmesine ve güncelleştirilmesine en fazla 

katkı sağlayacak olan unsurların başında mezun öğrencileri istihdam eden/ edecek 

olan KOBİ’ler gelmektedir. Çünkü Meslek Yüksekokulu mezunlarına iş imkanı 

oluşturacak olan taraf iş dünyasıdır. 

Eğitim- öğretim sisteminin içinde bulunduğu sorunların aşılması, eğitimi hak 

ettiği noktaya taşımak, yeniden yapılandırılma ile mümkündür. Günümüzde 

özellikle sektör temsilcilerinin, sendika ve işadamı dernekleri gibi sivil toplum 

örgütlerinin sektörle ilgili sorunlarını analiz etmeleri ve bu sorunlara yönelik çözüm 

önerilerinin dünya ölçeğinde gözden geçirilmesi ve yeni projeler oluşturulması 

yönünde sektör ve üniversiteler daha fazla bir araya gelerek karşılıklı etkileşim 

sağlamalıdırlar. Sektör gruplarına yönelik kümelenme çalışmaları, sorunlara yönelik 

panel ve seminerlerin düzenlenmesi, daha fazla staj ve işbirliği imkanının 

araştırılması, sektörden bizzat meslek uzmanlarının eğitimde aktif rol almaları ve 

üniversitede çeşitli ders, etkinlik ve söyleşilere katılabilir olmaları, bu etkileşimi 

artıracak, mesleki eğitimde yeniden yapılanma ve sorunların teşhis ve analizinde 
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önemli mesafelerin alınmasına yol açacaktır. Bu nedenle eğitim sisteminde 

günübirlik çözümler değil, yapısal ve kendini yenileyebilen değişiklikler gereklidir. 

Eğitim sisteminde yapılacak olan bu değişiklikler, üniversitelerde yapılacak olan 

kurumsal analizler ile ele almalı, iş dünyasının beklentileri doğrultusundaki 

gelişmelere göre çağdaş bir eğitim- öğretim seviyesinde  oluşturmalıdır amaçlı Bu 

anlamda, üniversitelerimiz içerisinde yer alan Meslek Yüksekokulları’nın yeniden 

yapılandırılması ve güncellenmiş yönetim modellerinin oluşturulması kaçınılmaz bir 

durum haline gelmiştir. 

Günümüz rekabet koşulları sektörde tüm çalışanların kendilerini ve 

firmalarını sürekli geliştirmelerini ve güncellemelerini istediğinden öğrencilere, 

meslek eğitimi sırasında uygun periyotlarla ve uygun zaman dilimlerinde bir iş 

yerinde çalışma veya uzun süreli staj imkanı sağlanması, iş yeri beklentilerini 

anlaması ve işyeri atmosferine uyum sağlaması da iş dünyasına entegrasyon ve 

yeniden yapılanma anlamında önemlidir. Bunun dışında, iş dünyası, sanayi ve 

ticaret odaları, işadamı dernekleri gibi sivil toplum kuruluşları ile ortak etkinlikler 

düzenlenerek, mesleki eğitimin konu ve içerik itibariyle güncellenmesi ve sertifika 

programlarıyla pekiştirilmesi de yapılandırmada fayda sağlayacaktır. Meslek 

Yüksekokullarının muhasebe programlarının geliştirilmesinde çağdaş bir eğitim 

seviyesine ulaşabilmeleri için anket çalışması ve kurumsal analizlerin yapılması 

kaçınılmazdır. Bunları aşağıdaki noktalarda toparlamak mümkündür 

3.5.1. Muhasebe Eğitiminin Amacı 

Mesleki teknik eğitimin amacı, öğrencilere iş dünyasında geçerliliği olan bir 

meslek edindirmek ve bu meslekte ilerleyebilmeleri için gerekli olan kişilik ve temel 

davranışları kazandırmaktır. Eğitim sürecinde öğrenciye, hem çalışma hayatında 

verimli ve dinamik bir eleman olması hem de iş dünyasında karşılaşabileceği 

mesleki problemleri etkinlikle çözümleyebilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve 

davranışlar kazandırılmalıdır. 

Mesleki eğitim, öğrencinin daha önce yapamadığı bir işlemi güncel kurallara 

uygun olarak meslek kuralları çerçevesinde kabul edilen bir standartta yapabilmesi, 

alanıyla ilgili karşılaştığı teknik problemin çözümünü uygulayabilmesi, daha önce 
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sahip olmadığı iş kuralını alışkanlık haline getirmesi ve işle birey arasında uyumu 

sağlayacak bir süreçtir (Sezgin, 2009: 3).  

 Muhasebe eğitiminin amacı; mezun öğrenciye, ekonomik birimlerin 

kararları için yararlı bilgiler saptaması, toplaması, ölçülmesi, işlemesi, 

doğruluğunun denetlenmesi, kolay anlaşılır raporlar halinde özetlenmesi, 

çözümlenmesi, çözümlemeden çıkarılan kararların karar almada kullanılmasına 

yönelik bilgi birikimi sağlamak ve bu bilgi birikiminin uygulanması için öğrenci 

yeteneğinin geliştirilmesi olarak belirlenebilir (Sevim, 1996: 13). 

Muhasebe eğitiminin amacı çerçevesinde öğrencilere eğitimleri süreçlerinde 

kazandırılacak bilgi-birikim-davranış ve becerilerinin gerçekçi olarak belirlenmesi, 

mesleğin unsurlarının doğru bir şekilde ayrıştırılmasına bağlıdır. Bunun sonucunda 

da mezun öğrencinin iş dünyasında adaptasyon sorunu yaşamaması ve muhasebe 

mesleğinde başarılı olabilmesi amaçlanmaktadır.  

İşletme yöneticileri, işletmelerinde çalışacak olan muhasebe mezunlarının 

mesleki alanda sahip olması gereken yeterlilikleri ve temel bilgi birikim alanlarını 

önceliğine göre aşağıdaki şekilde sıralamıştır. 

1. Ön Muhasebe, 

2. Genel Muhasebe, 

3. Bilgisayarlı Muhasebe, 

4. Maliyet Muhasebesi, 

5. Vergi Hukuku ve Muhasebesi, 

6. Şirketler Muhasebesi, 

7. Muhasebe Denetimi, 

8. Finansal Yönetim, 

9. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 

10. Mali Tablolar Analizi. 

Meslek Yüksekokulu muhasebe programı öğrencilerinin eğitimleri sırasında 

kazandırılması gereken temel özelliklerini aşağıda toplamak mümkündür. 
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1. Sistemli çalışma, 

2. Sorun çözebilme, 

3. Bilgisayar kullanabilme, 

4. Araştırmacı olma, 

5. Üretken ve gelişime açık olma olarak sıralanabilir. 

İşletmecilere göre, Meslek Yüksekokulu muhasebe programı öğrencilerine 

eğitimleri sırasında kazandırılması gereken kişilik özelliklerini aşağıda toplamak 

mümkündür. 

1. Dürüst ve ahlaklı olma, 

2. Verilen işi eksiksiz yapabilme, 

3. Ekip çalışmasına yatkın olabilme, 

4. Konular arasında ilişki kurabilme, 

5. Analitik düşünebilme. 

Meslek Yüksekokulu muhasebe programı öğrencilerinin mesleki alanlarında 

yetersiz kalmalarının en önemli nedenleri işletme yöneticilerinin belirtmeleri 

doğrultusunda şu şekildedir: 

1. Pratik deneyimin yetersizliği, 

2. Çalışma hayatını algılama yetersizliği, 

3. Bilgisayar kullanma becerilerinin olmaması, 

4. İletişim kurma yeteneklerinin yetersizliği, 

5. Üretim işlemlerine yönelik muhasebe bilgi ve becerilerinin yetersizliği. 

Meslek Yüksekokulu muhasebe programının eğitimi; yukarıda belirtilen 

mesleki alanda sahip olması gereken yeterlilikleri ve temel bilgi birikimleri gibi 

konularda bilgi birikimini sağlamış, mesleki kişilik ve temel özelliklerine sahip, 

mesleki alanlarında yetersiz kalmayacak öğrenciler yetiştirme amacında olmalıdır. 
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3.5.2. Yönetim 

Meslek Yüksekokulları, ilgili mesleklere yönelik ara kademe insan gücü 

yetiştirmeyi amaçlayan, dört dönemde eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim 

kurumudur. Bu sürede öğrencilere mesleki becerileri ve yeterlilik kazandırarak, iş 

dünyasının ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirmek gibi önemli görevleri 

üstlenmektedirler. Burada verilen mesleki eğitimin iş dünyasının taleplerini 

karşılaması, eğitim programlarının güncelliğini koruması, eğitimi yürüten öğretim 

elemanlarının da yeterli piyasa tecrübesine sahip olmalarının sağlanması, 

kurumların yöneticilerinin sorumluluğu içerisinde bulunmaktadır. 

Meslek Yüksekokullarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 

Yükseköğretim Genel Kurulu, Meslek Yüksekokullarında yılda iki yarıyıl 

(semester) olan mevcut eğitim- öğretimin, yılda üç “trimester” (bir yılda üç dönem 

olarak yapılan eğitim- öğretimin her bir dönemi) olmak üzere, toplam altı trimester 

olarak düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Yapılması düşünülen bu 

sistem çerçevesinde Meslek Yüksekokullarında iki yılda toplam altı trimester olarak 

verilecek eğitim- öğretimin, yarısının “okul eğitimi” yarısının ise “işyeri eğitimi” 

olması düşünülmektedir. 

Yüksek Öğretim Kurumu bu çalışmaların yürütülmesini planlamak üzere 

üniversiteler bünyesinde Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine, Meslek 

Yüksekokullarının işgücü piyasası ile ilişkilerini kurmak ve sürdürebilmek amacıyla 

bir “Danışma Kurulu” kurulmasına ve Meslek Yüksekokul bünyesinde bulunan her 

bir program için ilgili oldukları sektör ile ilişkileri artırmak amacıyla “Danışma 

Komitesi” oluşturulmasına karar vermiştir. 

Meslek Yüksekokullarının daha etkin, nitelikli ve tercih edilen eğitim 

öğretim kurumları olabilmeleri için yönetim tarafından öğretim elemanları ve 

öğrencilere İş-Kur, Meslek Örgütleri, Merkezi Finans, Ulusal Ajans, TUBİTAK, 

DPT vb. kurum ve kuruluşlara proje verdirilmeleri, bu doğrultuda teşvik edilmeli ve 

bu kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak öğrencilerin, öğretim 

elemanlarının ve mezun öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlanmalıdır. Bu 

çerçevede Meslek Yüksekokulları ulusal ve uluslararası ortamlarda kendinden söz 

ettirecek ve yeni gelişmelere paralel olarak faydalanıcılara katkı sağlamış olacaktır. 
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Üniversite yönetimlerinin Meslek Yüksekokullarına daha fazla kaynak 

aktarması gerekmektedir. Meslek Yüksekokullarının amaca uygun eğitim 

verebilmesi için bu okulların en kısa süre içinde yeniden yapılandırılması, sorunların 

çözümü için gerekli olan faaliyetlerin ve yasal düzenlemelerin de bir an önce 

yapılabilmesi konusunda gerekli çalışmalara başlanması gerekmektedir. Meslek 

Yüksekokullarını etkin, nitelikli ve tercih edilen eğitim-öğretim kurumları haline 

getirebilmek için yapılacak çalışmalarda, mutlaka sistem bir bütün olarak ele 

alınmalıdır. Ortaöğretim sistemini dikkate almadan veya bu süreçlerle bağ 

kurulmadan yapılacak düzenlemeler, problemlerin çözümüne istenilen katkıyı 

sağlamayacaktır. 

3.5.3. Kariyer Planlama Merkezi 

Meslek Yüksekokulları bünyesindeki müdürlüğe bağlı olarak “Kariyer 

Planlama Merkezi” kurularak burada istihdam edilecek kişi/kişiler, öğrencilere 

meslek yaşamları ile ilgili bilgiler vermelidir. Öğrencilerin iş yaşamına ilişkin 

hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan nitelikler belirlenerek, yeterli 

donanıma sahip olmaları için planlama yapmasını sağlayarak, mezuniyet 

sonrasındaki kariyer gelişiminin takip edilmesi bu merkezlerdeki amaçlar 

arasındadır. 

Kariyer Planlama Merkezi, Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin edineceği 

mesleki bilgi donanımında ve bireysel yeteneklerini birleştirmede yardımcı olmak, 

mezuniyet sonrası rotalarını belirlemelerine yön ve destek vermek, kişisel olarak 

gelecekte olmayı arzu ettikleri noktaya varabilmelerine rehberlik sisteminden 

oluşmalıdır. 

Kariyer Planlama Merkezi, meslek yüksekokullarında öğrencilere yönelik 

olarak kariyer günleri düzenlenmeli ve bu günlerde öğrenciler ve eğitmenler 

sektörün önde gelenleriyle bir araya getirilmelidir. Yapılacak olan konferans, 

söyleşiler ve paneller,öğrencilerin ve eğitmenlerin vizyonunu, sektöre bakışını 

değiştirebileceği gibi öğrencinin hedefini belirlemesine de katkı sağlayacaktır.   
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Kariyer Planlama Merkezi, öğrenci ve mezunların eğitimleri sırasında ve 

meslek yaşamlarında daha başarılı olabilmeleri için çeşitli etkinliklerde 

bulunmalıdırlar: 

- Üniversite – iş dünyası işbirliği ile iş ve staj imkânları yaratılarak 

öğrencilerin çeşitli alanlarda istihdamını sağlamak, 

- Kariyer toplantıları, seminerler, geziler gibi faaliyetler ile öğrencilerin 

tümüne ulaşarak, kariyer bilincinin oluşmasını sağlamak, 

- Öğrenci ve mezunların iş/staj olanaklarını takip etmelerini sağlamak, 

- Kariyer günleri düzenlemek, 

- İş dünyası ile ilgili teknik geziler düzenlemek, 

- Sektörler ile ilgili analizler yaparak öğrencilerin bu bilgiler doğrultusunda 

kendilerini geliştirmelerini sağlamak, 

- Öğrencilere kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak, 

Böylece Kariyer Planlama Merkezi aracılığı ile sunulan hizmetler, 

öğrencileri mesleğe ve iş dünyasına yani gerçek hayata hazırlayarak daha donanımlı 

hale gelmesini sağlayacaktır. Kariyer Planlama Merkezi, bu fonksiyonu ile mesleki 

eğitimin önemli iç dinamiklerinden birisi olarak yerini almakta ve eğitimin yeniden 

yapılandırılmasında önemli bir görev üstlenmektedir 

3.5.4. Öğrenciler 

Herhangi bir eğitimde “öğrenci” o eğitimin var olma nedenidir. Dolayısıyla 

eğitimdeki dikkatler genelde “öğrenci” unsuru üzerinde yoğunlaşmaktadır. Mesleki 

eğitimde eğitime tabi olacak öğrencilerin durumu, programın amaçlarını ve 

kalitesini önemli derecede etkilemektedir. 

Muhasebe eğitimini alacak öğrencilerin muhasebe programına yerleşmeden 

önceki sahip olduğu nitelikleri, yetenekleri, mesleki beceri ve tecrübeleri ile fiziksel, 

sosyal ve ekonomik özelliklerinin bilinmesi son derece önemlidir. Hedef kitlenin 

doğru bir tanımı yapılmadan program amaçlarının gerçekçi ve ihtiyaçlara uygun bir 
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biçimde tespiti zordur (Sezgin, 2009: 112). Bu amaçla muhasebe programına gelen 

öğrencilerin program ve muhasebe mesleği hakkında daha önceden bilgi sahibi 

olması, öğrenci grubu hakkında da veri toplanması gerekmektedir. 

Eğitim - öğretimde kaliteli bir muhasebe eğitimini gerçekleştirmek için en 

önemli etkenlerden birisi de öğrenci kalitesidir. Meslek yüksekokullarına, Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav sistemi ile gelen öğrenciler 

kaydolabilmektedirler. Muhasebe eğitiminin sonunda kaliteli bir ürün alınmak 

isteniyorsa, yani donanımlı yetkin öğrencilerin eğitim sonucunda çıktı olarak elde 

edilmesi isteniyorsa öğrencilerin belirli bir seviyede yada donanımda olmaları 

gerekir, bu da ön koşul niteliğindedir. Ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin, 

mükemmel bir eğitim sürecinin sonunda bile donanımsız bir öğrenci grubunda, 

mesleki yeterliliğin oluşması mümkün değildir.  

Araştırmada yer alan katılımcıların vurguladığı diğer bir nokta ise; özellikle 

ticaret meslek liselerinde okuyan daha başarılı ve nitelikli öğrencilerin fakülte 

eğitimi alabilmek için düz liselere yönlendirilmesidir. Seçilmiş öğrencilerin genel 

liselere kaydırılmasıyla ticaret meslek liselerindeki ve meslek liselerindeki daha az 

başarılı olan öğrencilere üniversite eğitimlerine devam etmeyecekleri düşünülerek 

çok önem verilmemesi ve bu öğrencilerin mesleğe giriş için yeterli donanıma sahip 

olamadan mezun olmaları durumları ile karşılaşılmaktadır. Katılımcılar, eksik bilgi 

ve beceriye sahip mezunların sektör tarafından istihdam edilmek istenmediğini 

vurgulamışlardır. Meslek yüksekokuluna gelen öğrencilerin büyük bir bölümünün 

meslek liselerinden mezun olan öğrenciler tarafından oluştuğu görülmektedir. 

Genelde 4 yıllık fakültelere yerleşemeyen öğrencilerin zorunlu nedenlerden dolayı 

meslek yüksekokullarına yöneldikleri vurgulanmıştır. Meslek yüksekokuluna gelen 

zeki ve nitelikli öğrencilerin ise Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) hazırlanarak 

fakültelere geçmeyi düşündükleri önemli bir sorun olarak dile getirilmiştir. 

Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu ve öğrenim göreceği program tercih 

sebeplerinde kendi istekleri doğrultusundan çok uzak sebepler göstererek mecburen 

“eğitim sisteminin getirmiş olduğu puanlamaya göre” veya “üniversite ortamından 

mahrum kalmamak” ile “boşta kalmamak adına” gibi geçersiz sebeplerle tercih 

yaptıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin çevresel baskılar sonucu tercih 

yaptıkları da tespit edilmiş olup bununla beraber mezun olunan lisenin sağlamış 
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olduğu hak ile kayıt olduklarını belirtenler de olmuştur (Sarıoğlu ve Özkan, 2009: 

2289). Muhasebe programına yerleşen öğrencilere göre, bu programa 

kaydolmalarındaki en önemli sebep mezuniyet sonrası daha iyi bir iş bulabilmektir. 

3.5.5. Öğreticiler (Eğitimciler) 

Bir eğitimde arzulanan kalite ve amaca ulaşmada en önemli görev eğitimciye 

düşmektedir. Buna göre öğretici, diğer unsurlara (öğrenci ve uygulayıcılar ) göre en 

aktif rolü üstlenmektedir. 

Meslek Yüksekokullarında uygulama deneyimi olan, muhasebe alanında 

yüksek lisans yapmış fakat uygulayıcı olarak çalışan muhasebe mesleği 

mensuplarından öğretim görevlisi olarak yararlanılması kısıtlıdır. Ders ücretlerinin 

düşük seviyelerde olması bunun önemli etkenlerinden biridir. Öğretim elemanlarının 

gerek aylık gerekse de ders saat ücretleri yeterli seviyede değildir (Sevim, 1996: 37). 

Daha nitelikli ve donanımlı öğreticilerin varlığı eğitim kalitesini artıracağı ve 

öğrenciler üzerindeki olumlu getirisi dolayısıyla tercih edilmelidir. 

Meslek Yüksekokullarının kalitesini oluşturan en önemli unsurların başında 

öğretim elamanları gelmektedir. Meslek Yüksekokullarına öğretim elemanlarının 

atanmalarında daha dikkatli olarak uzmanlık alanı, deneyim ölçütlerine bakılmalı ve 

kesinlikle adaylık süreci konulmalıdır. Bu adaylık sürecinde pedagojik konularda 

hizmet içi eğitimler verilmelidir. Ayrıca öğretim elemanlarının niteliklerini 

yükseltmek ve ilgi alanlarını genişletmek için meslek içi eğitim seminerler 

düzenlenmelidir (YÖK, 2007: 6). Öğretim görevlilerinin alımlarında / atanmasında 

pedagojik formasyona yönelik bir şartın aranmaması veya işe alındıktan sonra buna 

yönelik bir hizmet içi eğitime tabi tutulmaması büyük bir eksiklik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Yükseköğretim Kurumu, mesleki ve teknik eğitiminde okul- sanayi 

işbirliğini geliştirmek ve öğretim elemanlarının endüstrideki tecrübelerini artırmayı, 

iş dünyasını tanımayı, karşılıklı iletişim sağlamalarını, okul- sanayi işbirliğini 

oluşturup güçlendirmek amacıyla “Endüstri Deneyimini Artırma” (EDA) 

yürütmektedir. Bu çerçevede Meslek Yüksekokullarında görev yapan öğretim 

elemanları belirli dönemlerde iş dünyasında EDA çerçevesindeki çalışmalara 
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katılarak alanı konusunda kendini güncellemeli ve iş dünyası ile elde edilen bu 

tecrübe ışığında iş dünyası ile işbirliğini sürdürmelidirler. 

Odak gruplarda yer alan katılımcılara göre “eğitimcilerin eğitimi” de en az 

öğrencilerinki kadar önemlidir. Eğitimcilerin bilgi birikimlerini sürekli olarak 

yenileyen bir sistemin yanı sıra, eğitimcileri iş dünyası ile iç içe tutan bir eğitim 

politikasının da takip edilmesi gerekmektedir. Nitekim araştırma kapsamındaki 

katılımcılar meslek liselerinde ve üniversitelerde verilen uygulamadan yoksun teorik 

eğitimi, sektörün ihtiyaçlarının karşılanamaması açısından oldukça önemli bir 

problem olarak görmektedir. 

3.5.6. Ders İçerikleri 

Geleceğin muhasebecileri yalnızca bilgiyi üreten değil, karar alma ve analiz 

etmeyi bilen kişiler olmalıdır. Muhasebe eğitimi verilirken buna dikkat edilmelidir. 

Muhasebe dersleri, işletmelerin sorunlarını çözmeye yönelik pratik yaklaşımları ve 

becerileri geliştirme temeline oturtulmalıdır (Şenol ve Diğ., 2009: 2488). Muhasebe 

programı dar anlamda öğrencileri yalnızca mesleğe hazırlama eğitimi  değildir. 

Bilakis, mezun öğrenciye bundan sonraki yaşamında  kişisel alanlarda gerekli 

nitelikleri sağlayacak şekilde geniş bir perspektif sunmalıdır. 

Çalışmada yer alan katılımcıların paylaşımları ve yapılan diğer araştırmalar 

sonucunda mesleki eğitimle ilgi olan okullarda derslerin, teorik bir yapıda 

ezberciliğe ve yoğun kitap kullanımına dayanmayan yaratıcı bir öğrenme sürecine 

adapte olacak şekilde işlenmesi ve uygulamaya yönelik bir biçimde yapılandırılması 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Meslek Yüksekokullarında özellikle mesleki derslerde 

teori yerine uygulamaya daha fazla yer verilmeli ve güncel konular incelenmelidir. 

Öğretim elemanları dersleri, iş dünyasının muhasebe bilgi gereksinimleri 

temelinde ve iş dünyasından alınmış ve onların sorunlarını yansıtan gerçek örnek 

olaylar kullanarak işlemelidir. Ayrıca, Meslek Yüksekokullarındaki müfredat günün 

koşullarına ve ihtiyaçlarına adapte edilmeli, bilhassa seçmeli derslerde iş dünyasının 

talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılayacak dersler okutulmalı ve müfredattaki 

derslerin iş dünyası ve meslek odalarının katılımı ile oluşturulacak komisyonda 

katılımcıları tarafından güncellenmeleri sağlanmalıdır.  



 

 

131 

 

Yapılan bu araştırma doğrultusunda, Meslek Yüksekokulların muhasebe 

programlarında verilen muhasebe derslerinin çeşitlilik ve yoğunluk açısından 

yetersiz kaldığı da karşılaşılan bir diğer problemdir. Çeşitlilik derslerin sayısı, içerik 

ise derslerin yoğunluğu ile ilgilidir. Bu yetersizliğin en önemli sebebi 

yüksekokullardaki eğitim süresinin iki yılla sınırlı kalmasıdır. Ortaöğretimde verilen 

muhasebe eğitimi ise muhasebe mesleği adına eleman yetiştirmek için yeterli 

olmamaktadır. Yüksek öğretimde (Lisans – Yüksek Lisans) gerçekleştirilen 

muhasebe eğitimine gelindiğinde, eğitimin çok büyük bir bölümünün yine teorik 

eğitim olduğu görülmektedir. Muhasebe dersleri, işletmelerin sorunlarını çözmeye 

yönelik yaklaşım ve becerileri geliştirme temelinde oluşturulmalıdır. Ek olarak, 

muhasebe mesleki eğitiminin, muhasebe mesleğine yönelik olarak teorik ve 

uygulamadan oluşan bir program çerçevesinde düzenlenmesi, meslek mensubu ve 

mesleğin geleceği açısından daha verimli olacaktır. Genelde ise, Meslek 

Yüksekokulları, eğitimi ve uygulamaları ile çağdaş hâle getirilir, mesleğin 

gerektirdiği her türlü alet edevat ve atölye imkânları ile donatılırsa okulunu bitiren 

mezunlar mesleğini gerçekten öğrenebilecek, sadece bir "diplomaya" sahip değil 

aynı zamanda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliliğe de sahip olacaklardır. 

Muhasebe programında verilen dersler, hedef öğrenci kitlesine göre 

belirlenmeli ve hedef öğrenci kitlesinin ihtiyaç duyacağı muhasebe bilgisini 

kazandıracak ölçüde olmalıdır. Muhasebe eğitiminin hedef öğrenci kitlesine uygun 

verilecek muhasebe dersleri ve içerikleri için standartlar oluşturulmalıdır. Bu 

standartlar, ilgili alandaki öğretim elemanları, meslek ve işletme otoritelerinin 

katılımından oluşan bir komisyon tarafından tanımlanmalıdır. 

3.5.7. Eğitim- Öğretim Teknikleri 

Meslek eğitiminin etkinliği, yine öğretim elemanı öğrenci ve öğretim 

programlarının eş güdümlü olarak uygulanmasına bağlıdır. Meslek eğitiminde 

dikkat edilmesi gereken en önemli nokta öğretim programlarının ihtiyacı 

karşılayacak şekilde geliştirilmesidir. Öğretim programları hazırlanırken hem 

meslek mensuplarının meslekten beklentileri hem de ilgili mesleğin bilimsel 

gerekleri dikkate alınmalıdır. 
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Muhasebe eğitiminde, teorik ve pratik bilgilerin bir bütün olarak öğretildiği 

bir eğitim sürecidir. Bu eğitim sürecinde anlatım, tartışma, grup halinde öğrenme, 

soru yanıt, örnek olay inceleme ve araştırma  yolu ile öğrenme yöntemleri ayrı ayrı 

kullanılabileceği gibi birkaç tanesi bir arada da kullanılabilir.(Çukacı ve Elagöz, 

2006: 147). 

Muhasebe eğitiminde bilginin kazandırılmasında bilimin teorik esaslarının 

önemi yadsınamaz. Muhasebe biliminin uygulamalı bir bilim olması nedeniyle söz 

konusu teorik bilgilerin uygulama ile de ilişkilendirilmesi becerinin 

kazandırılmasında önem kazanmaktadır. Bu nedenle de muhasebe eğitiminde 

öğretim programları hazırlanırken bu ilişki dikkate alınmaktadır. Ancak muhasebe 

bilimi hem uygulamalı hem de bilgi üreten bir bilim olduğu için ekonomik ve 

teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişimlerden etkilenmektedir. (Zaif, 2004; 36) 

Meslek Yüksekokulları ile iş dünyası birlikte ortak eğitim ve öğretim planları 

geliştirmeli ve işyerlerinden yetkili kişiler mesleki deneyimlerini sınıf ortamında ve 

işyerinde öğrencilere aktarmalıdırlar. Örneğin iş dünyasında sektörün önde gelen 

temsilcileri, meslek mensupları yahut kamu kurum ve kuruluşlarında görev almış 

olan üst düzey çalışanların özellikle kendi uzmanlık alanlarında olmak üzere Meslek 

Yüksekokullarında uygulamalı derslere katılması ve/ veya öğrencilere yönelik 

söyleşiler yapmaları sağlanabilir.  

Meslek Yüksekokullarına yeni kayıt yaptıran öğrencilere, mesleki eğitimde 

teknik geziler düzenlenerek, öğrencinin sektörü tanıması, almış olduğu eğitim 

boyunca gerek staj sırasında ve gerekse mezuniyet sonrasında öğrencinin çalışma 

alanlarını öğrenmesi ve bu konuda bilgilenmesi için oldukça önemlidir. Meslek 

Yüksekokullarında okuyan öğrencilere muhasebe – finans alanında başarılı bir 

kariyer yapmaya odaklanmasını sağlayacak yapılanma ortamı oluşturulmalıdır ki 

öğrenci daha başlangıçta üretkenlik duygusu içine girmeli ve böylece hazıra konma 

zihniyetinden kurtulmalıdır.  
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3.5.8. Staj 

Meslek Yüksekokullarında eğitimin en önemli unsurlarından birisi staj 

uygulamasıdır. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının 

karşılanmasını amaçlayan meslek yüksekokullarının en önemli sorunlarından birisi, 

staj uygulamasının etkin olarak gerçekleştirilememesidir. Staj yerinin belirlenmesi, 

staj ile ilgili programların revize edilmemesi ve denetimlerin yapılmaması staj ile 

ilgili sorunların başlıcalarını oluşturmaktadır. Özellikle sosyal programlarda staj ile 

ilgili bu sorunların daha fazla yaşandığı ve ölçümünün net olarak yapılamadığı 

bilinmektedir ( Sevim ve Önder, 2009; 1845). 

Öğrencilerin stajlardaki sorunlarla ilgili olarak aşağıdaki tespitlerde 

bulunmaktadırlar; 

- Genel anlamda beklentilerin karşılanamaması, 

- Stajyerlerin işletmeler tarafından ucuz işgücü olarak görülmesi, 

- İş yaşamına uyum (adaptasyon) ile ilgili sorunlar, 

- Stajyerlerin alanları dışında çalıştırılmaları, 

- Sosyal haklar ile ilgili sorunlar (sigorta, fazla mesai ücreti, ücret v.b.), 

- İşletmelerin iş başında eğitime gerekli önemi vermemeleri 

Muhasebe öğrencilerinin, eğitimlerinin bir kısmını iş dünyasının içinde, 

işbaşında pratik edinerek almaları gerektiği üzerinde özel olarak durulmuştur. 

Mevcut staj uygulamasının, gereken verimi sağlayamadığı ve öğrencilerin bunu bir 

formalite olarak gördükleri, katılımcılar tarafından diğer bir sorun olarak dile 

getirilmiştir. Bu konudaki şikayetlerin özellikle meslek yüksekokullarının 

eğitiminde yoğunlaştığının altını çizmek gerekmektedir. Üniversiteler, öğrencileri 

teorik bilgiyle donattıkları için buralardan mezun olan öğrencilerin iş bulmakta 

zorlandıkları tespit edilmiştir. Odak gruplarda yer alan işletme temsilcileri, bu 

sorunu aşmak için öğrencilerin son dönemlerindeki eğitimlerini tamamen 

işletmelerde iş başında geçirmeleri gerektiğini önemle vurgulamışlardır. 
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Üniversite ile staj yapılan işyeri arasındaki işbirliğin sağlanması, devam 

etmesi ve iletişimin sürdürülebilmesi için staj dönemlerinde öğretim elemanları 

işyerlerini ziyaret ederek bu eksikliği gidermelidirler. Bu sayede işyerinin talepleri, 

dolayısıyla sektörün istekleri tespit edilerek sonraki dönemlerde staja gönderilecek 

öğrenciler daha donanımlı olarak gönderilir. 

3.5.9. Sektör İlişkileri 

Mesleki - Teknik eğitimde üniversite – iş dünyası işbirliği hep sözü edilen 

ancak; çoğu kez, gerçekleşmesi umulan güzel bir temenni olmaktan öte gitmeyen ve 

sürekli gündemde tutulan bir konu olarak kalmaktadır. Bir tarafta Meslek 

yüksekokulları tarafından sunulan (arz edilen) mesleki eğitim-öğretim gören 

öğrenciler bulunurken, diğer tarafta ise iş dünyası  mesleki yeterliliği bulunan 

meslek elemanlarını talep etmektedir. 

Araştırma sonucunda elde edilen önemli bir bilgi ise mesleki eğitimle alakalı 

birimler arasındaki koordinasyon eksikliğidir. Bu eksikliği gidermek maksadıyla 

Meslek Yüksekokulları, meslek odaları ve iş dünyası arasındaki işbirliğini artırmak 

amacıyla ilgili tarafların katılımları ile gerekli olan komisyon kurulmalı ve ders 

içerikleri bu doğrultuda belirlenmelidir. Bu komisyonlar il veya ilçelerdeki mülki 

amirlerin önderliğinde kurularak konular ele alınmalı ve öncelikle zayıf olan eğitim 

ve istihdam ilişkisi tesis edilmelidir. Bu konuda okul ile sanayi arasında protokoller 

düzenlenmeli ve öğrencilere tam anlamıyla verilemeyen uygulama eksikliği 

giderilmelidir (YÖK, 2007: 8). Ayrıca, Meslek Yüksekokullarında derslere giren 

öğretim elemanlarının iş dünyası tecrübelerini artırmaya yönelik sektör ve meslek 

odaları ile birlikte çalışmalar yapılmalı ve öğretim elemanlarının bilgi birikim ve 

becerilerini artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmelidir.  

İş dünyası üniversitelerle iş birliğinin yapılmasının zor olduğunu 

düşünmektedir. Bunun sebebi olarak da; Meslek Yüksekokullarındaki öğretim 

elemanlarının sanayi deneyimi olmadığından veya eksik olduğundan, olaylara teorik 

yaklaşmaları ve işletmelerin ihtiyaçlarına yeterince cevap veremedikleri işletme 

yöneticileri tarafından ileri sürülmektedir. 
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3.5.10. Muhasebe Eğitiminin Stratejik Planı 

 Meslek Yüksekokullarında  yeniden yapılandırma, uygulamada ders 

konularının listesinin çıkarılması ve bunların mantıklı biçimde sıralanmasından 

ibaret bir çalışma olmamalıdır. Verilen Mesleki eğitimin öncelikle ulusal düzeyde 

yeterliliğinin gözden geçirilmesi ve çerçevesinin oluşturulması, iş gücü piyasasına 

ilişkin ihtiyaç analizleriniz periyodik olarak yapılması ve değerlendirilmesi, mesleki 

eğitim ortamlarının iyileştirilerek dünya ölçeğinde güncel bilgi ve teknoloji 

düzeyinde ele alınmasının sağlanması, aynı zamanda mesleki eğiticilerin sektörle 

işbirliğinin sağlanarak sektör sorunlarından haberdar olmalarının ve işbirliğinin 

sağlanarak eğiticilerin niteliğinin artırılması temin edilmelidir. 

Meslek Yüksekokullarının  iş dünyasının beklentilerine göre yeniden 

yapılandırılmasında başvurulan dinamikler ile muhasebe eğitiminin geliştirilmesine 

katkı sağlayacak ve çağdaş bir eğitim– öğretim sistemi haline dönüştürülmesi 

sağlanacaktır. Muhasebe eğitiminin geliştirilmesine yönelik yapılması düşünülen 

çalışmalar planlı ve programlı  yürütüldüğünde sonuç verecektir.  
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SONUÇ 

Ulusal ve uluslararası ortamlarda rekabetin artması kalifiye insan gücünü 

dolayısıyla da eğitim-öğretim faaliyetlerini her zamankinden daha önemli hale 

getirmiştir. Bilginin stratejik kaynak olarak kabul edildiği günümüz dünyasında 

bilgi, bilgi teknolojileri sayesinde üretilmekte, sınıflandırılmakta ve yine bu 

teknolojiler sayesinde ulaşılabilir hale getirilmektedir. Öyle ki sosyal ve kurumsal 

sorunlar da bilgi sayesinde çözümlenebilmektedir. 

Kuşkusuz hemen her şeyin kendisini bilgiyle ifade ettiği yaşadığımız bu 

modern çağda kalifiye insan arayışı inanılmaz bir hız kazanmıştır ve öyle görünüyor 

ki önümüzdeki yıllarda bu hız daha da artacaktır. Gelişmiş ülkeler sanayinin ihtiyaç 

duyduğu iş gücünü uluslararası tecrübelerden de faydalanarak kendi iç 

dinamiklerine göre oluşturdukları mesleki eğitim metotları ile karşılamaktadırlar. Bu 

bağlamda ülkemize baktığımızda, Türkiye genç ve dinamik nüfus yapısıyla gelişmiş 

ülkelere göre çok önemli bir avantaja sahiptir. Ülkemiz imalat sanayi de hızla 

gelişmekte ve yetişmiş teknik eleman ihtiyacı hem sayı hem de nitelik olarak 

artmaktadır. Genç nüfusa iyi bir mesleki eğitim verilmesi ve bu eğitimli iş gücünün 

mevcuda dâhil edilerek ülke kalkınmasına hız verilmesi için Meslek Yüksekokul 

programlarımızda sektör ihtiyacını karşılayacak yenilikçi modellerin uygulanması 

bir gereklilik olmuştur.  

Yapılan araştırmalar iş dünyasının işgücü ihtiyacının dörtte üçünün ön lisans 

seviyesindeki eğitimle yetiştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır 

(http://earged.meb.gov.tr ). Gerekli ve yeterli bilgi ve beceriye sahip, endüstri, 

sanayi ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü arttıracak “ara kademe” insan gücünü 

yetiştirme amacını taşıyan Meslek Yüksekokullarının mevcut oranını daha yükseğe 

çıkarmak ülkemizin kalkınmışlığına büyük katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışma Meslek Yüksekokullarında muhasebe eğitimi ve iş dünyasının 

beklentilerine göre bu eğitimin yapılandırılması konularına ışık tutmak amacıyla 

hazırlanmıştır. Çalışmayla ilgili elde edilen sonuç ve öneriler şöyledir; 

Araştırmada yer alan anket ve odak grup katılımcıları, nitelikli eleman 

yetersizliğinin ana nedeninin Türkiye’deki eğitim sisteminden kaynaklandığının 
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altını çizmişlerdir. Burada önemle üzerinde durulan üç husus “meslek yüksekokulu” 

ile ilgili politikalar, “çıraklık eğitimi” yetersizliği ve okullarda verilmekte olan 

“teorik eğitim”dir.  

 Araştırmada yer alan katılımcıların vurguladığı diğer bir nokta ise; özellikle 

ortaöğretimde okuyan daha başarılı ve nitelikli öğrencilerin fakülte eğitimi 

alabilmek için genel liselere yönlendirilmesidir. Seçilmiş öğrencilerin genel liselere 

kaydırılmasıyla ticaret meslek liselerindeki ve meslek liselerindeki daha az başarılı 

olan öğrencilere üniversite eğitimlerine devam etmeyecekleri düşünülerek çok önem 

verilmemesi ve bu öğrencilerin mesleğe giriş için yeterli donanıma sahip olamadan 

mezun olmaları durumları ile karşılaşılmaktadır. Katılımcılar, eksik bilgi ve 

beceriye sahip mezunların sektör tarafından istihdam edilmek istenmediğini 

vurgulamışlardır. Meslek yüksekokuluna gelen öğrencilerin büyük bir bölümünün 

meslek liselerinden mezun olan öğrenciler tarafından oluştuğu görülmektedir. 

Genelde 4 yıllık fakültelere yerleşemeyen öğrencilerin zorunlu nedenlerden dolayı 

meslek yüksekokullarına yöneldikleri vurgulanmıştır. Meslek Yüksekokuluna gelen 

zeki ve nitelikli öğrencilerin ise Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) hazırlanarak 

fakültelere geçmeyi düşündükleri önemli bir sorun olarak dile getirilmiştir. 

 Odak gruplarda yer alan katılımcılara göre “eğitimcilerin eğitimi” de en az 

öğrencilerinki kadar önemlidir. Eğitimcilerin bilgi birikimlerini sürekli olarak 

yenileyen bir sistemin yanı sıra, eğitimcileri iş dünyası ile iç içe tutan bir eğitim 

politikasının da takip edilmesi gerekmektedir. Mevcut staj uygulamasının, gereken 

verimi sağlayamadığı ve öğrencilerin bunu bir formalite olarak gördükleri, 

katılımcılar tarafından diğer bir sorun olarak dile getirilmiştir. Bu konudaki 

şikayetlerin özellikle meslek yüksekokullarının eğitiminde yoğunlaştığının altını 

çizmek gerekmektedir. Odak gruplarda yer alan işletme temsilcileri, bu sorunu 

aşmak için öğrencilerin son dönemlerindeki eğitimlerini tamamen işletmelerde iş 

başında geçirmeleri gerektiğini önemle vurgulamışlardır. 

Araştırma sonucunda elde edilen önemli bir bilgi ise mesleki eğitimle alakalı 

birimler arasındaki koordinasyon eksikliğidir. Bu eksikliği gidermek maksadıyla 

Meslek Yüksekokulları, meslek odaları ve iş dünyası arasındaki işbirliğini artırmak 

amacıyla ilgili tarafların katılımları ile gerekli olan komisyon kurulmalı ve ders 

içerikleri bu doğrultuda belirlenmelidir. Bu komisyonlar il veya ilçelerdeki mülki 
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amirlerin önderliğinde kurularak konular ele alınmalı ve öncelikle zayıf olan eğitim 

ve istihdam ilişkisi tesis edilmelidir. Bu konuda okul ile sanayi arasında protokoller 

düzenlenmeli ve öğrencilere tam anlamıyla verilemeyen uygulama eksikliği 

giderilmelidir (YÖK, 2007:8). Ayrıca, Meslek Yüksekokullarında derslere giren 

öğretim elemanlarının iş dünyası tecrübelerini artırmaya yönelik sektör ve meslek 

odaları ile birlikte çalışmalar yapılmalı ve öğretim elemanlarının bilgi birikim ve 

becerilerini artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmelidir.  

Meslek Yüksekokulları ile iş dünyası ve meslek odaları arasında 

gözlemlenen iletişim eksikliğinin sebebi de tarafların birbirlerinin ihtiyaç ve 

gereksinimlerinden yeterince haberdar olamamalarıdır. Bu noktada taraflar 

arasındaki görüş alışverişleri ile işbirliğinin önemi tekrar ön plana çıkmaktadır. 

Nitekim iş dünyasının beklentilerine göre Meslek Yüksekokullarında verilmekte 

olan muhasebe – finans  ders ve içeriklerinin, sektör beklentileri göz önüne alınarak 

bu doğrultuda güncellenmesi de derslerin uygulama aşamasındaki verimliliklerini 

artırmada önemli rol oynayacaktır.  

Taraflar arasındaki işbirliği hususunda bir başka öneri; işyerleri ile Meslek 

Yüksekokulları birlikte ortak eğitim ve öğretim planları geliştirmeli ve işyerlerinden 

yetkili kişiler mesleki deneyimlerini sınıf ortamında ve işyerinde öğrencilere 

aktarmalıdırlar. Bunun için meslek yüksekokullarında kariyer günleri düzenlenmeli 

ve bu günlerde öğrenciler ve eğitmenler sektörün önde gelenleriyle bir araya 

getirilmelidir. 

Çalışmada yer alan katılımcıların paylaşımları ve yapılan diğer araştırmalar 

sonucunda mesleki eğitimle ilgi olan okullarda derslerin, çağdaş bir eğitim -öğretim 

sürecine adapte olacak şekilde işlenmesi ve uygulamaya yönelik bir biçimde 

yapılandırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Meslek Yüksekokullarında özellikle 

mesleki derslerde teori yerine uygulamaya daha fazla yer verilmeli ve güncel 

konular incelenmelidir. Öğretim elemanları dersleri, iş dünyasının muhasebe bilgi 

gereksinimleri temelinde ve iş dünyasından alınmış ve onların sorunlarını yansıtan 

gerçek örnek olaylar kullanarak işlemelidir. Ayrıca, Meslek Yüksekokullarındaki 

müfredat günün koşullarına ve ihtiyaçlarına adapte edilmeli, bilhassa seçmeli 

derslerde iş dünyasının talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılayacak dersler 
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okutulmalı ve müfredattaki derslerin iş dünyasının ve meslek odalarının katılımı ile 

oluşturulacak komisyon tarafından güncellenmeleri sağlanmalıdır.  

İş dünyası, muhasebe departmanında çalışan/çalışacak olan muhasebe 

elemanlarının eğitimleri sırasında en fazla önem verilmesi gereken dersin ön 

muhasebe olduğunu belirtmişlerdir. İşletmelerin muhasebe– finans birimlerinde 

çalışan/çalışacak olan muhasebe meslek mensuplarının üniversite eğitimleri 

sırasında mesleki derslerinin yanında bilgi birikimi ve becerilerini artırması 

amacıyla seçmeli olarak Ticari Belgeler, İşletme Yönetimi, İş Etiği, Halkla İlişkiler 

ve Girişimcilik derslerini almalarının yararlı olacağını düşünmektedirler. 

Yapılan bu araştırma doğrultusunda, Meslek Yüksekokulların muhasebe 

programlarında  verilen muhasebe derslerinin çeşitlilik ve yoğunluk açısından 

yetersiz kaldığı da karşılaşılan bir diğer problemdir. Bu yetersizliğin en önemli 

sebebi yüksekokullardaki eğitim süresinin iki yılla sınırlı kalmasıdır. Genelde ise, 

Meslek Yüksekokulları, eğitimi ve uygulamaları ile çağdaş hâle getirilir, mesleğin 

gerektirdiği her türlü alet edevat ve atölye imkânları ile donatılırsa okulunu bitiren 

mezunlar mesleğini gerçekten öğrenebilecek, sadece bir "diplomaya" sahip değil 

aynı zamanda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliliğe de sahip olacaklardır. 

İş dünyası, muhasebenin sağlayacağı bilgileri kullanmakta ve muhasebe 

eğitimi alan kişileri istihdam etmektedir. Bu nedenle, eğitim kurumlarında verilen 

muhasebe ders ve içerikleri ile ilgili taleplerin belirlenmesine yönelik bundan sonra 

yapılacak benzer çalışmaların işletmelerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, 

meslek odaları, meslek mensupları, eğitimciler ve öğrenciler gibi daha geniş 

kitlelerin görüşlerine başvurarak muhasebe eğitimi ihtiyaç ve gereksinmelerinin 

daha etkin biçimde tespitinin ve karşılanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Bununla beraber, geniş ölçekte muhasebe eğitimi üniversitelerde verilse de, 

muhasebe ders ve içeriklerinin verilme düzeyinin tespitine yönelik araştırmalar, 

meslek odalarının ortak bir çalışması ile başlangıçta ortaöğretim (ticaret lisesi-

maliye lisesi) düzeyinde ele alınmalı, önlisans ve lisans düzeyinde de 

incelenebilmesi için daha kapsamlı çalıştaylar yapılmalıdır. 
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Ek1: ANKET FORMU 

Sayın Bay/Bayan Katılımcı,  

 Bu araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 

yüksek lisans tezi çalışması için yapılmaktadır. Araştırmanın temel amacı, Ostim 

Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerin Muhasebe Eğitimine bakış açısını 

anlamak ve İş Dünyasının Muhasebe Eğitiminden beklentilerini tespit etmektir. 

Araştırma verileri saklı tutulacak ve sadece akademik çalışmada kullanılacaktır. 

Şimdiden bilimsel bir çalışmaya destek olduğunuz için teşekkür ederiz. 

1. İşyeriniz hangi sektör ve iş kolunda yer almaktadır? 
Sektör…………………………………. 
İşkolu (yaptığı iş)……………………… 
 

2. İşletmenin Hukuki Yapısı 

(  )  Kollektif Şirket  (  ) Komandit Şirket   

(  ) Limited Şirket  (  ) Anonim Şirket (  ) Diğer ………….. 

 
3. Katılımcının işletmedeki pozisyonu: 

(  ) İşletme sahibi  (  ) Genel Müdür (  ) Müdür Yardımcısı 

(  ) Muhasebe Müdürü (  ) Diğer …….. 

4. İşletmenizde toplam olarak kaç kişi çalışıyor: …….. 

(  ) 1 – 9 Kişi  (  ) 10 – 19 Kişi  (  ) 20 – 29 Kişi   

(  ) 30 – 49 Kişi (  ) 50 – 99 Kişi   (  ) 100 + 

 
5. Eğitim düzeyiniz? 

(  ) İlköğretim   (  ) Lise  (  ) Çıraklık Eğitim 

(  ) Meslek Yüksekokulu (  ) Lisans  (  ) Diğer ……………. 

 
6. Herhangi bir meslek örgütüne üye misiniz? 

(  ) Evet   (  ) Hayır    
(  ) Evet ise örgüt adı …….…….. 
 

7. Mesleki gelişmeleri aşağıdaki hangi kaynaklardan izlemektesiniz?(Birden fazla 

işaretleyebilirsiniz) 

(  ) Meslek odalarının bültenleri (  ) Mesleki alanda yayınlanmış eserler 
(  ) Mesleki seminer ve kurslara katılım (  ) İnternet   (  ) Diğer 

8. İşletmede muhasebeci atama veya yükseltme kararlarındaki rolünüz nedir? 

(  )  Karar verme   (  ) Uygulama   

(  ) Karar verme-Uygulama  (  ) Komisyonda karar almada etkili 

9. İşletmenizde Muhasebe biriminin toplantı aralığı nedir? 
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(  ) Yapılmıyor  (  ) Günlük  (  ) Haftada bir      

(  ) 15 günde bir  (  ) Ayda bir   

10. İşletmenizde halihazırda çalışmakta olan Muhasebe elemanlarının eğitim 

düzeyleri nelerdir? 

(  ) Ticaret Lisesi ……kişi  (  ) Meslek Yüksekokulu……kişi  

(  ) 4 Yıllık Yüksekokul……kişi (  ) 4 Yıllık Fakülte……kişi 
 

11. Muhasebe Programı mezunu genellikle hangi birimde görev almaktadırlar 

(  ) Muhasebe-Finansman (  ) Pazarlama   (  ) Personel 

(  ) Halkla İlişkiler  (  ) Büro Yönetimi  (  ) Diğer ..…. 

 

12. Muhasebe-Finansman birimine yeni alınan bir çalışan hangi alanda görev 

almaktadır? 

(  ) Ön Muhasebe (  ) Genel Muhasebe  (  ) Nakit Yönetimi 

(  ) Maliyet Muhasebesi (  ) Diğer …….. 

13. Sizce işletmenize alacağınız elemanın Muhasebe temel eğitimi en az hangi 

düzeyde olmalıdır? 

(  ) Ticaret Lisesi   (  ) Meslek Yüksekokulu 

(  ) 4 Yıllık Yüksekokul  (  ) 4 Yıllık Fakülte 

 
14. Muhasebe mesleğine giren adaylar işletmedeki muhasebe işlevlerinde 

yetersiz kalıyorlar ise bunun nedenlerini önem derecesine göre belirtiniz. 
1= Çok Önemli   2=Önemli    3=Fazla Önemli Değil    4=Hiç Önemli Değil    5 = Fikri yok  

(  ) Sosyal yönlerinin yetersizliği 

(  ) Pratik deneyiminin yetersizliği 

(  ) Çalışma hayatını algılama yetersizliği 

(  ) İletişim kurma yeteneklerinin yetersiz 

(  ) Bilgisayar kullanma becerilerinin olmaması 

(  ) Yabancı dil yetersizliği 

(  ) Üretim işlemlerine yönelik muhasebe bilgi  

       ve becerilerinin yetersizliği

15. İşletmenizde istihdam edilecek bir muhasebecide aradığınız Kişilik Özellikleri ve 

Temel Yeteneklerden önemli olanları önem derecesine göre belirtiniz. 

1= Çok Önemli   2=Önemli    3=Fazla Önemli Değil    4=Hiç Önemli Değil    5 = Fikri yok 

       Kişilik Özellikleri        Temel Yetenekleri  

(  ) Dürüst ve Ahlaklı    (  ) Araştırmacı Olma 

(  ) Ekip çalışmasına yatkın   (  ) Sistemli Çalışma 

(  ) Özeleştiri Yapabilen    (  ) Sorun Çözebilme 

(  ) Verilen işi eksiksiz yapabilen   (  ) Bilgisayar Kullanabilme 

(  ) Konular arasında ilişki kurabilen  (  ) Yabancı Dil bilmesi 

(  ) Analitik Düşünebilen    (  ) Üretken ve Gelişime açık olan 

16. Muhasebe kayıtlarınızın nerede tutulmasını daha avantajlı görüyorsunuz?       

(  ) Kendi bünyenizde  (  ) Dış bürolarda  
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17. Bilgi birikimi, becerileri ve uygulamaları açısından değerlendirecek olursanız 
hangisini tercih edersiniz? 
   (  ) Serbest Muhasebeci (dışarıda)   (  ) Bağımlı Muhasebeci (işletme içinde) 
 

18. İşletmenizin Muhasebe birimine, Meslek Yüksekokulu Muhasebe 

Programında eğitim alan stajyer öğrenci kabul ediyor musunuz? 

 (  ) Evet   (  ) Hayır 

 
19. İşletmenize aldığınız stajyer öğrencilerin muhasebe bilgi birikiminden genel 

anlamda memnun musunuz? 

 (  ) Evet   (  ) Hayır 

 

20. İşletmenizde çalışan/çalışacak olan muhasebe elemanının sahip olması 

gereken yeterlilikleri önem derecelerine göre belirtiniz. ( İlgili bölümlere (X) 

işareti koyunuz.) 
1= Çok Önemli   2=Önemli    3=Fazla Önemli Değil    4=Hiç Önemli Değil    5 = Fikri yok  

DERSLER 1 2 3 4 5 

Ön Muhasebe (Cari Hesap- Stok 
Takibi –KDV) 

     

Genel Muhasebe      

Vergi Hukuku ve Muhasebesi      

Bilgisayarlı Muhasebe      

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku      

Şirketler Muhasebesi      

Maliyet Muhasebesi      

Mali Tablolar Analizi      

Finansal Yönetim      

İhtisas (Banka - Yönetim-  
Dış Ticaret) Muhasebesi 

     

Muhasebe Denetimi      

İstatistik      

 

21. Çalışanların yetersiz olduğu ilk 3 konuyu 20. Sorudaki alanlara göre belirtiniz. 

1………………………… 
2………………………… 
3…………………………

 

22. İşletmenizde Muhasebe alanında hizmet içi eğitim seminerleri / kursları 

verilmekte midir? 

(  ) Evet   (  ) Hayır 

Yanıtınız EVET ise bu eğitim nasıl verilmektedir. 

(  ) Kurum içinde kendi personelimizce 

(  ) Kurum içerisinde dışarıdan hizmet satın alarak 

(  ) Kurum dışı, Kurs ve Seminer göndermek üzere 
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23. Seminer ve Kursları nereden almayı tercih edersiniz? 

(  ) Özel şirketler   (  )  Üniversite 

(  ) Mesleki Kuruluşlar  (  )  İŞKUR  (  )  KOSGEB 

24. İşletmenizde çalışacak meslek elemanlarının bilgi birikimi ve becerilerini 

artırması amacıyla üniversite eğitimi sırasında ilaveten alması gereken eğitimleri 

önem derecesine göre sıralayınız: 
               1= Çok Önemli   2=Önemli    3=Fazla Önemli Değil    4=Hiç Önemli Değil    5 = Fikri yok  

DERSLER 1 2 3 4 5 

Ticari Belgeler      

Genel Ekonomi      

İş Etiği      

Kalite Maliyet Yönetimi      

Pazarlama      

Bilgi ve Belge Yönetimi      

Örnek Olay Analizi      

İşletme Yönetimi      

Yönetim – Organizasyon      

İşletme becerileri ve Grup Çalışması      

Mesleki İngilizce      

Toplam Kalite Yönetimi      

Büro Yönetimi ve İletişim      

Davranış Bilimleri      

Girişimcilik      

Halkla İlişkiler      

İnsan Kaynakları ve Yönetim      

 

 İşletmenin Adı : ……………………………… 

 İşletmenin Telefonu : ……………………………… 

 İşletmenin adresi : ………………………………………………..……… 

 ………………………………………………………….………………….….   

 E-mail :  
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