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ÖZ 

 

Bu araştırmanın amacı, Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde yüz yüze verilen muhasebe 

eğitimi esnasında gerek öğrenciler gerekse öğretmenler açısından yaşanan sorunları tespit 

etmek ve bunlara çözüm önerileri getirmeye çalışmaktır. Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde 

muhasebe eğitimi veren meslek dersi öğretmenleri ile öğrenim gören son sınıf 

öğrencilerinin muhasebe eğitimi sırasında karşılaştıkları sorunlarını ortaya koyabilmek 

amacıyla anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anketler 2012–2013 öğretim yılında Ankara ili 

merkezinde bulunan 10 Ticaret Meslek Lisesi’nde görev yapan Muhasebe ve Finansman 

Alanı öğretmenleri ile (n=40) Muhasebe ve Finansman Alanında öğrenim gören son sınıf 

öğrencilerine (n=172) uygulanmıştır. Cevaplanan anketlerin tamamı analize uygun 

bulunmuş ve araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. SPSS programı ile işlenerek, 

cevaplara ilişkin frekans, yüzde, standart sapma ve ortalamaları hesaplanarak tabloları 

oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara dayanılarak öneriler getirilmeye çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda, öğretmenlerin ve öğrencilerin muhasebe eğitiminden beklentilerine 

yönelik verilen ifadelere çoğunlukla “Tamamen” şeklinde cevap verdikleri görülmüştür. 

Elde edilen bulgular; yüz yüze verilen muhasebe eğitiminde, eğitimin genel durumunda, 

ders içeriği ve modüllerde, uyum ve disiplinde sorunlar yaşandığını göstermektedir. 

Özellikle bulgular yüz yüze eğitimin şart olduğunu, modül kitaplarının temininde sorun 

olduğunu, muhasebe ders kitaplarında sıklıkla hatalara rastlandığını, ortaya koymuştur. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to the problems identify and propose solutions to the problems 

faced by both teachers and students during face-to-face accounting education in Vocational 

Open Education High School. A questionnaire is conducted in order to understand the 

problems faced by vocational teachers who give lessons and find year students in 

Vocational Open Education High Schools. The questionnaire is applied to Accounting and 

Finance teachers (n=40) and he final year students of his field (n=172) in 10 schools in 

Ankara. The whole questionnaire is appropriate for analysis and is analysed within the 

scope of research. Frequency, percentage, standard deviation and average of the answers 

are calculated and the tables are constructed with SPSS program. Offers are designed 

according to the obtained data. It is observed that teachers and students answer “totally” to 

the statements about their expectations to accounting education. The findings show that 

there are harmony and discipline problems in face to face accounting education, general 

state of education, course content and modules. The findings especially show that face to 

face education is crucial and there are problems in providing modules and also there are 

errors in accounting course books. 
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BÖLÜM I 

 

 

GİRİŞ 

 

Günümüzde hızla değişen teknoloji aynı oranda sanayi ve ticareti de derinden 

etkilemektedir. Bu hızlı değişim mevcut piyasalarda ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücü 

ihtiyacını arttırmıştır. Artan bu iş gücü ihtiyacını mesleki ve teknik eğitim kurumları 

karşılamaya çalışmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimin ilk aşaması Türkiye’de ortaöğretim 

kademesinde verilmektedir. Teknoloji ve ticari hayattaki hızlı değişime Türkiye’deki 

mevcut eğitim kurumları acil yanıt verememektedir. Bu konuda öncelikli olarak yapılması 

gereken eğitim ve öğretimin işlerliğini aksatan mevcut olumsuzlukların tespitidir. Bu 

amaçla bizzat eğitimin içerisinde aktif rol alan öğretmen ve öğrencilerin karşılaştığı 

sorunların tespiti ve çözümüne yönelik önlemler alınmalıdır. 

Ticari hayatta işletmelerin en fazla ihtiyaç duyduğu bilimsel metotlardan birisi de 

muhasebedir. Muhasebe sayesinde: işletmelerin varlık ve kaynakları üzerinde değişim 

meydana getiren mali nitelikteki işlem ve olaylar kaydedilmekte, sınıflandırılmakta, analiz 

ve yorumu yapılmakta, özetlenmekte ve bu bilgi ilgili gruplara aktarılmaktadır. 

Mesleki eğitimin bir dalı olan muhasebe eğitiminin ilk kademesi, Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları tarafından verilmektedir. Muhasebe 

eğitiminin verildiği kurumlardan birisi de Mesleki Açık Öğretim Liseleridir. 

Mesleki Açık Öğretim Liseleri [MAÖL], ilköğretimini tamamlamış ancak çeşitli nedenlerle 

ortaöğretimini tamamlayamamış öğrenciler için mesleki eğitim veren kurumlardır. Birçok 

öğrenci için meslek eğitiminin alınmasında Mesleki Açık Öğretim Liseleri son bir fırsattır. 

Bu alanda 2006 yılından bu yana Mesleki Açık Öğretim Liseleri faaliyet göstermektedir. 

Mesleki Açık Öğretim Liselerinde verilen muhasebe eğitiminin daha verimli hale 

getirilebilmesi için bu kurumlarda karşılaşılan sorunların incelenmesi gerekmektedir. 

Muhasebe eğitiminde kaliteyi birçok faktör etkilemektedir.  



 

2 

 

Bu çalışmada elde edilen bilgiler ışığında Mesleki Açık Öğretim Lisesi Muhasebe ve 

Finansman Alanının mevcut durumu ve muhasebe eğitimi ile bu eğitimde karşılaşılan 

sorunlar incelenmeye çalışılmış ve elde edilen bulgular neticesinde muhasebe eğitiminin 

kalitesinin arttırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

 

1.1. Problem Durumu 

 

Günümüzde değişen ve gelişen ticari hayat herkesi yakından ilgilendirmektedir. Artan 

insan nüfusu, sanayileşme, rekabet koşulları ve ticari hayatın hızlı değişimi beraberinde 

kalifiye işgücüne duyulan ihtiyacı da arttırmaktadır. Değişen dünyada bilginin güncelliği 

ve bunun sağlanmasında teknolojik imkânların kullanılması da büyük önem taşımaktadır.  

İşgücüne takviye olarak teknolojik imkânların arttırılması, güncel ve faydalı mesleki 

eğitimin verilmesi hem kişilere hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. 

Ayrıca mesleki eğitim sayesinde piyasada çeşitli sektörlerde duyulan nitelikli işgücü 

ihtiyacı karşılanmış olacaktır.  

“Dünya ekonomisinde söz sahibi ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde mesleki ve 

teknik eğitime nicelik ve nitelik olarak büyük önem verildiği görülmektedir” (Özkul, 

2007).  

Mesleki eğitim, kişiye geçimini sağlamak için gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve 

davranışları kazandırmaktadır.  

İşgücünün eğitilmesinde, kişilere bu yeterliliklerin kazandırılmasında ortaöğretim 

kurumlarının önemi büyüktür. 

Türkiye’de de son yıllarda mesleki eğitimin önemi iyice anlaşılmış ve “Meslek lisesi 

memleket meselesi” görüşü ön plana çıkmıştır. Türkiye mesleki eğitimde başarının 

sağlanabilmesi için öncelikle mevcut eğitim-öğretim süreci gözden geçirilmeli ve 

yaşanmakta olan sorunlar tespit edilerek acilen çözülmeye çalışılmalıdır. Mevcut sorunlar 

çözüldükten sonra da eğitim-öğretim geliştirilmeli, çağa uygun hale getirilmelidir. 

Ticari hayatta önemli bir meslek dalı da muhasebe mesleğidir. Değişen piyasa şartları ticari 

hayatta önemli bir yeri olan muhasebe mesleğini de etkilemiş teknoloji ve muhasebenin 

birlikte kullanımını zorunlu hale getirmiştir.  

Türkiye’de muhasebe eğitiminin ilk aşaması, Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]’e bağlı yaygın 

ve örgün eğitim kurumlarınca verilmektedir.  
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Muhasebe eğitimi Türkiye’de ilköğretimden hemen sonra ticaret meslek liselerinde 

verildiği gibi bunun yanında ilköğretimini tamamlamış ancak çeşitli nedenlerle orta 

öğretimini tamamlayamamış öğrenciler için de verilebilmektedir. Bu alanda 2006 yılından 

bu yana mesleki açık öğretim liseleri faaliyet göstermektedir. 

Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nin amacı: 

a) İlköğrenimini tamamlamış, fakat daha sonra ortaöğretime devam edemeyen 

öğrenciler ile orta öğretimden ayrılmış, mezun olmuş ve yükseköğretimden ayrılmış veya 

mezun olmuş öğrencilere farklı alanlarda öğrenim görme imkânı sağlamak.  

b) Ortaöğretim düzeyinde imkân ve fırsat eşitliğine, toplumun kültür seviyesinin 

yükselmesine ve güçlenmesine katkı sağlamak.  

c) Öğrencileri hayat koşullarına ve yükseköğretime hazırlamaktır (Milli Eğitim 

Bakanlığı, Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği, 2006). 

Genelde muhasebe eğitiminde karşılaşılan sorunlar mesleki açık öğretim lisesi kanalıyla 

verilen eğitimde de yaşanmaktadır.  

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

 

Bu çalışmada, mesleki açık öğretim liselerinde verilen muhasebe eğitiminde karşılaşılan 

sorunların tespiti, bu sorunların incelenmesi ve çözüm yollarının bulunması amaçlanmıştır. 

Bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap bulmak amaçlanmaktadır:  

1. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Muhasebe alanı öğretmen ve öğrencilerinin 

demografik yapısı nasıldır? 

2. Öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze muhasebe eğitimi konusundaki görüşleri 

cinsiyetlerine göre değişiklik göstermekte midir? 

3. MAÖL Muhasebe alanında yüz yüze verilen derslerde öğretmen ve öğrencilerin 

eğitimin kalitesine etki eden okul altyapısı, teknolojik imkânlar, ders araç gereçleri, 

derslerin içeriği gibi konularda yaşadıkları sorunlar nelerdir? 

4. MAÖL’de yüz yüze muhasebe eğitiminde öğrencilerin yaşadıkları uyum sorunları 

var mıdır? 

5. Muhasebe alanı öğretmen ve öğrencilerinin beceri eğitiminde karşılaştıkları 

sorunlar nelerdir? 
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1.3. Araştırmanın Önemi 

 

Mesleki eğitimin öneminin arttığı ve bu alanda çalışılmaların hız kazandığı günümüzde 

mesleki eğitimin bir alanı olan Mesleki Açık Öğretim Lisesi Muhasebe eğitiminde yaşanan 

sorunların tespit edilmesi bu sorunlarla ilgili zamanında ve doğru önlemlerin alınması bu 

alanda daha kaliteli eğitim verilebilmesi mevcut olanakların daha verimli kullanılabilmesi 

açısından önemlidir. Mesleki Açık Öğretim de meslek eğitimi çoğu öğrenci için okul 

ortamında meslek öğrenmede son bir fırsattır. Bu fırsat öğrenci ve ülke açısından çok 

önemlidir. Muhasebe eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili daha önce 

Ticaret Meslek Liseleri’nde araştırmalar yapılmasına karşın Mesleki Açık Öğretim 

Liseleri’nde araştırma yapılmamıştır. 

 

1.4. Sınırlılıklar 

 

1. Araştırma, 2012/2013 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan 

Ticaret Meslek Liselerinde MAÖL Muhasebe ve Finansman Alanı Bilgisayarlı 

Muhasebe Dalında yüz yüze eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerini kapsamaktadır. 

2. Araştırma lise son sınıf ve beceri eğitimi almakta olan veya almış öğrencilerle 

sınırlıdır. 

3. Araştırma, araştırmacıya verilen süre ile sınırlıdır. 

4. Araştırma verileri anket soruları ile sınırlıdır. 

 

1.5. Varsayımlar  

 

Ankete katılanların istekli oldukları, verilen cevapların doğruyu yansıttığı, ankete 

katılanların tüm evreni temsil ettiği varsayılmıştır. 

 

1.6. Tanımlar 

 

MAÖP (Mesleki Açık Öğretim Programı): İçeriğinde Mesleki Açık Öğretim dersleri 

verilen programdır. 
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Meslek Alanı: Ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren: beceri, bilgi, 

davranış, tutum ve istihdam imkânı sağlayan alandır (Mesleki Açık Öğretim Lisesi 

Yönetmeliği). 

Meslek Dalı: Bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik 

beceri, bilgi, davranış, tutum gerektiren ve istihdam imkânı sağlayan iş kollarından her 

birini ifade eder (Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği). 

MAÖL (Mesleki Açık Öğretim Lisesi): Bir meslek sahibi olmak isteyen veya mesleğinde 

ilerlemek isteyen herkese, uzaktan eğitim teknolojileri vasıtasıyla meslek lisesi öğrenimi 

veren açık öğretim kurumudur (Erbil ve diğerleri, 2006). 

Muhasebe ve Finansman Alanı: Öğrencilere işletmelerin kuruluş işlemleri, varlık ve 

kaynaklarında değişim meydana getiren faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri, 

dosyalama, arşivleme işlemleri, raporlama, analiz etme ve kapanış işlemleri gibi 

yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği alandır.  

Orta Öğretim Kurumu: Genel ve meslekî orta öğretim kurumlarının tamamıdır (Mesleki 

Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği). 

Öğrenci: Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciyi ifade eder  

TML (Ticaret Meslek Lisesi): Ticari konularda piyasanın ihtiyaç duyduğu ara eleman 

ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrenci yetiştirilen okul türü. 

Yüz Yüze Eğitim: İmam Hatip Liseleri [İHL] ile Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Okul 

/Kurumlarda öğrencilere sınıf ve atölyelerde yaptırılan eğitimdir (Mesleki Açık Öğretim 

Lisesi Yönetmeliği). 

İşletmelerde Beceri Eğitimi: Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerinin okulda öğrendikleri 

teorik bilgiyi uygulamalı olarak öğrenmek için alanlarıyla ilgili çeşitli özel ve kamu 

kuruluşlarında haftanın 3 günü aldıkları eğitimdir.  

İşletme: Meslek Lisesi öğrencilerinin haftanın 3 günü alanlarıyla ilgili beceri eğitimi 

gördüğü mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerleridir. 

Koordinatör Öğretmen: İşletmelerde yapılacak meslek eğitiminde, iş yerlerinin tespit 

edilmesi, eğitimin planlanması, koordinasyonu ve takibi ile görevli meslek öğretmeni ve 

idarecileridir. 
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BÖLÜM II 

 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde konuya ait temel bilgiler ve kavramlar verilmiştir. 

 

2.1. Mesleki Eğitim  

 

Bu bölümde mesleki eğitim kavram, amaç, önem ve nitelik olarak ele alınacaktır. 

 

2.1.1. Mesleki Eğitim Kavramı 

 

Mesleki Eğitim kavram olarak ele alındığında, genel anlamda eğitim ile ilgili olarak 

yapılmış çeşitli tanım ve açıklamaların olduğunu görürüz.  

Ertürk (1998, s. 12-13)’ e göre eğitim: “Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve 

kasıtlı olarak istendik değişiklik meydana getirme sürecidir. Kültürlemenin belli bir çeşidi 

olduğunu söylediğimiz eğitim, yani kasıtlı kültürleme ile kasıtsız kültürleme bir arada ve 

birbirini etkileyerek vuku bulmaktadır.” 

Bir başka tanıma göre ise eğitim "Bireyin kişilik gelişimde rol oynayan, ona bilgi ve beceri 

kazandıran, bireyin ilgi ve yeteneklerine göre meslek edindiren, topluma, çevreye, 

yeniliklere duyarlı ve uyumlu olmasını sağlayan bir süreçtir. Ayrıca eğitim, kişiye bilgi ve 

becerinin yanı sıra ahlaki ve kültürel davranışlar kazandırmada da katkı sağlar” (Zaif ve 

Karapınar, 2002, s. 111-113). 

Sert (2007, s. 12)’ e göre: “Eğitimin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Bilenin bildiklerini 

bilmeyene öğretmesiyle başlayan bu süreç günümüze gelinceye kadar pek çok değişmelere 

uğramış ancak tek değişmeyen eğitimin taşıdığı değer olmuştur. Bireylerin eğitimi 

ulusların geleceği için değerli bir yatırım olarak görülmüş ve eğitim süreç içinde bir kamu 

hizmeti olarak kurumlaşmıştır.” 

Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili olarak da şu tanımları yapmak mümkündür: “Mesleki ve 

teknik eğitim, bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte, bireylere iş hayatındaki belli bir 

meslekle ilgili bilgi, beceri ve davranışlar kazandırarak bireylerin yeteneklerini geliştiren 

eğitim sürecidir (Metargem, 1997, s. 1). 
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Ayrıca Milli Eğitim Temel Kanununun 3. Maddesindeki tanıma göre ise mesleki ve teknik 

eğitimin amacı bireylere: “İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, 

davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak, 

onların kendilerini mutlu kılacak toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek 

sahibi olmalarını sağlamaktır” (Metargem, 1997, s. 1) şeklinde tanımlanmıştır.  

Eğitimin üretime dönük boyutu daha çok mesleki eğitim ve yetiştirme kavramları ile ifade 

edilmektedir. Mesleki eğitimin “kısmen genel eğitim, kısmen de yetiştirmeden oluştuğu” 

genel eğitimin “insanın toplumu ve kültürü anlama kapasitesini geliştiren bir süreç” olarak 

ele alındığı görülmektedir (Ünal, 1996, s. 97-98).  

Bir başka tanımda ise mesleki ve teknik eğitim kavramları şu şekilde tanımlanmıştır. 

Kişinin hayatındaki belli bir meslek alanında üretici olarak herhangi bir statü ile yer 

alabilmesi için gerekli asgari yeterliliğe ve genel meslek kültürüne sahip olmasını mümkün 

kılan eğitime mesleki eğitim denir. Teknik eğitim ise: ileri seviyede fen ve matematik 

bilgisi ile tatbiki kabiliyetler kazanmış mühendislik, tarım, sağlık, ticaret, beslenme vs. gibi 

her alanda yer alabilecek insanı yetiştiren eğitimdir (Ünsür, 1998, s. 23).  

 

2.1.2. Mesleki Eğitimin Amacı  

 

Günümüzde gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmenin yollarından biri olarak kabul edilen 

ve “Mesleki eğitimin memleket meselesi” haline geldiği Türkiye’de nitelikli insan gücü 

yetiştirmek Meslekî ve Teknik Eğitimin en önemli amaçlarından birisi olmuştur. Genç 

nüfusun yoğun olarak görüldüğü Türkiye’de mesleki eğitim geleceğimiz açısından çok 

önemlidir. İyi eğitim almamış, çağdaş bilgiden yoksun, üretime müdahil olmayan ve 

toplumun kültür değerlerini taşımayan genç bir nüfus ülke geleceği açısından problem 

teşkil edecektir.  

“Mesleki ve teknik eğitimin başlıca amacı, ferde iyi iş imkânı sağlamak ve bu işte 

ilerleyebilmesi için gerekli olan temel davranışları kazandırmaktadır” (Sezgin, 1994, s.1). 

Eğitimin önemli bir boyutu olan mesleki ve teknik eğitim, farklı mesleki alanlarda ve 

karmaşık yapıdadır. Mesleki ve teknik eğitimin en önemli amacı istihdam dünyasına 

eğitilmiş iş gücü yetiştirmektir. Görev yapacak iş gücünde aranan nitelikler ise farklılık 

göstermektedir. Çünkü bilgi çağı, mal ve hizmet üreten iş gücünde aranan beceri düzeyini 

ve sorumluluğunu artırmış bulunmaktadır (Metargem, 1997, s. 24).  
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Bir başka ifadeyle mesleki ve teknik eğitimin temel amacı: endüstride kullanılacak emeğin 

kalitesini arttırmaktır. Endüstride kullanılan üretim yöntemleri ve teknikleri değiştikçe 

buna paralel olarak yetiştirilen insan gücünün özellikleri de değişmektedir. Bu yüzden 

mesleki ve teknik eğitim ile teknolojik ve bilimsel çalışmalar arasında çok yakın bir ilişki 

bulunmaktadır (Doğan ve Diğerleri, 1997, s. 6).  

Mesleki ve teknik eğitimin amaçlarında bir diğeri de, bireylere bilişsel ve duyuşsal 

davranışlarla beraber, psikomotor davranışlar da kazandırmaktır. Mesleki ve teknik 

eğitimdeki bir birey, teorik olarak üzerinde çalıştığı konuyu, uygulamalı olarak atölye 

ortamında öğretmeninden öğrenerek uygulamaktadır. Böylece birey üzerinde çalıştığı 

konuyu daha iyi öğrenmekte ve ilerideki iş hayatı için gerekli deneyimi kazanmaktadır 

(Akgünler, 2007). 

 

2.1.3. Mesleki Eğitimin Önemi  

 

Sürekli değişen ekonomik hayat kalifiye insan gücüne olan ihtiyacı her geçen gün daha da 

arttırmaktadır. İnsan yaşamında iş ve eğitim, diğer bir deyişle, mesleki ve teknik eğitim 

önemli bir yer tutmaktadır. İnsanlık tarihinin her döneminde ve her ülkede genel eğitim 

politika ve uygulamalarında meslek eğitimine yer verilmiş olması bu gereksinimin doğal 

bir belirtisidir. Gerçekten de mesleki ve teknik eğitim, bireyin yaşamında bireysel, sosyal, 

ekonomik, kültürel ve ulusal gereksinimlerin karşılanmasında zorunlu olan bir eğitimdir 

(Özsoy, 2007, s. 111). 

Meslekî ve teknik eğitimden beklenilen verimin alınabilmesi için, eğitimin toplumsal değer 

ve tutumlara uygun olması, yeni teknolojileri barındırması, yeni politikalar ve finansal 

taahhütlerde bulunması ve yerel, bölgesel, küresel imkânları, ilgileri dikkate alması 

gerekmektedir. Meslekî ve teknik eğitim sistemleri, ekonomik boyutlarının yanında, 

kültürel ve çevresel yönleri ile gelişimsel yaşam deneyimleri olarak tasarlanmalıdır 

(UNESCO, 1999, s. 3). 

 

2.1.4. Mesleki Eğitimin Nitelikleri 

 

Mesleki ve teknik eğitimin, eğitimin bir parçası olarak kabul görmesinin ardından 

karşımıza çıkan sorun bu eğitim biçiminin geleneksel eğitim yöntemleriyle mi yoksa 

kendine özgü, tamamen farklı bir yöntemle mi geliştireceği olmuştur. Bugünkü meslek 
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eğitimini karakterize eden başlıca nitelikler şu şekilde özetlenebilir (Sezgin ve Diğerleri, 

1980, s. 11): 

- Meslek eğitiminin temel teorisi alışkanlık psikolojisine dayalı olup yaparak 

öğrenme esaslıdır. 

- Meslek alanlarındaki değişimlere göre program geliştirerek kendini değişen ortama 

adapte etme özelliği, meslek eğitimi teori ve uygulamasında temel bir ilkedir. 

- Genel olarak mesleki öğretim okulları topluma dayalı ve iş dünyasına yönelik 

okullardır. 

- Meslek eğitiminde öğrenim-öğretim ortamı iş ortamının kendisi veya tamamen 

benzeridir. 

- Mesleki eğitim ve öğretimin içeriği teorisyenlerin bilgilerinden ziyade meslekteki 

yetişkin kişilerin bilgi, beceri ve faaliyetleri esas alınarak geliştirilir. 

- Meslek eğitiminde ağırlık noktası, belirli bir mesleki alandaki istihdam ihtiyaçlarına 

göre hazırlanmış eğitim programlarının uygulanmasıdır. 

- Mesleki eğitim, bireyi bir mesleğe hazırlamanın ötesinde, onun çok yönlü 

gelişmesinde de etkili bir araçtır. 

Mesleki eğitim, bireye bir yandan toplumun ve iş dünyasının gereksinimlerine uygun 

mesleki bilgi ve beceri kazandırırken diğer yandan da onun çok yönlü gelişmesinde etkili 

bir araç olmaktadır. 

 

2.2. Muhasebenin Tanımı 

 

“Muhasebe, mali nitelikteki işlem ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, 

sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır” (Sevilengül, 

2000, s. 9-10). 

“Muhasebe, esas olarak, finansal nitelikte işletme olay ve işlemlerinin kayıt ve sınıflandırma 

bilimi ve bu işlem ve olayların önem arz eden bir şekilde özetlenmesi, çözümleme ve 

yorumunun yapılması ve elde edilen sonuçların karar verme ve bir yargıda bulunma 

durumunda olan kişilere iletilmesi sanatıdır” (Akdoğan ve Aydın,1987, s. 131). 
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Karakaya (2004, s. 5)’ ya göre ise muhasebe: “İşletmelerin finansal nitelikteki varlık, kaynak 

ve işlemlerine ait bilgileri belirli kurallar ve esaslar çerçevesinde üreten ve bu bilgileri ihtiyaç 

duyanlara ileten bir bilgi sistemidir.” 

 

2.3. Muhasebe Eğitiminin Önemi  

 

Muhasebenin ürettiği bilgiye ihtiyaç duyan ilgi grupları yöneticiler, çalışanlar, ortaklar, 

müşteri ve satıcılar, sendikalar, kredi verenler, sosyal güvenlik kuruluşları, devlet, 

araştırmacılar, kamuoyu vb.den oluşmaktadır. Muhasebeye duyulan ihtiyaç geniş bir 

yelpazeye yayıldığı için bu bilgiyi üretenlerin bu geniş kitlenin ihtiyacına uygun çağdaş, 

donanımlı ve meslek etiğinden haberdar olarak eğitilmesi gerekmektedir.  

Muhasebeyi, muhasebe mesleğini, muhasebecinin rolünü; muhasebe, bilgi ve iletişim 

teknolojisi üçgenini oluşturarak “İş Çözümleyici Mesleği” olarak görmek gerekmektedir. 

Bu açıdan muhasebecinin iş çözümleyicilik özelliği için, muhasebe eğitiminde (lisans, 

lisansüstü ve doktora): işletme süreçleri, işletme stratejisi, organizasyon yapısı, bilgi 

teknolojisi, iş ölçümü, karar modelleri gibi değişik konuların bütünleştirilmiş şekilde ele 

alınması, muhasebe mesleğine yapılacak önemli bir yatırım olacaktır (Sürmeli, 2004).  

Muhasebe eğitimi: muhasebe eğitimi öncesi, meslek öncesi muhasebe eğitimi ve meslek içi 

eğitim olmak üzere üç aşamalı olarak değerlendirilebilir. Meslek kuruluşları tarafından 

düzenlenmekte olan seminer, sempozyum, kongre ve konferans gibi benzer bilimsel 

etkinliklerde bilgi aktarmak yoluyla yüksek öğretim kuruları, meslek üyelerinin meslek 

yaşamlarında da eğitim işlevini yerine getirmektedir (Küçükahmet, 1998, s. 4). 

Kişiler meslekle ilgili yeterli eğitim alsalar da zamanla güncellenmeyen bilgiler 

eskiyebilmektedir. Kişinin yaptığı iş ile ilgili bilgisinin olmaması, eksik bilgisinin olması 

ya da mevcut bilgisinin eskimiş olması sürekli hizmet içi eğitim programlarından 

geçmelerini gerektirmektedir. Bu nedenle, hizmet içi eğitim temel olarak üç şekilde 

düzenlenmektedir: 

 Yeniden Eğitim: bireylerin yeni koşullara kolaylıkla uyumlarını sağlamak için yeni 

bilgiler vermek üzere düzenlenir.  

 İlave Eğitim: bireylerin mesleki eksikliklerini gidermek ve mesleki niteliklerini 

artırmak için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenir.  
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 İleri Eğitim: bireylerin mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği 

gidermek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenir (Küçükahmet, 1998, s. 4). 

 

2.4. Muhasebe Eğitiminin Amaçları  

 

Muhasebe eğitiminin amacı, eğitim gören bireylere işletme için faydalı olacak bilgilerin 

neler olduğunun kavratılması, bu bilgilerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, kaydedilen 

bilgilerin doğruluğunun denetlenmesi, raporlar halinde hazırlanması, raporların 

yorumlanarak karar almada kullanılması ve edinilen bilgilerin uygulanması konusunda 

bireylerin yeteneklerinin geliştirilmesi olarak ifade edilebilir (Süer, 2007, s. 18).  

Muhasebe eğitimine yönelik bu amaçlara ulaşabilmek için, öğrencinin muhasebe teorisi ile 

ilgili bilgilerin yanı sıra uygulamaya yönelik bilgilerle de donatılması gerekmektedir. 

Muhasebe eğitiminin asıl amacı, finansal bilgileri kullanmak durumunda olan ilgililere, 

doğru ve güvenilir muhasebe bilgilerinin nasıl sunulması gerektiği konusunda öğrenciyi 

eğitmek ve uygulamalarını da buna göre yönlendirmektir. Meslek eğitiminin temel amacı, 

öğrencilere muhasebeci olmak için bilgili, hassas ve yetenekli olmak gerektiğini, ölçülü bir 

denetim altında bu kaliteyi uygulama kapasitesine sahip olmanın önemini öğretmektir 

(Çamtosun, 2008, s. 89). 

 

2.5. Türkiye’de Muhasebe Eğitimi 

 

Türkiye’de muhasebe eğitimi sadece örgün olarak ortaöğretim kurumları ve yükseköğretim 

kurumlarında değil aynı zamanda yaygın eğitim kapsamında da verilmektedir. Türkiye’de 

muhasebe eğitimi ortaöğretim düzeyinde Ticaret Meslek Liseleri, Çok Programlı Liseler, 

Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri 

ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde verilmektedir. Yükseköğretim kurumları içerisinde ön 

lisans düzeyinde Meslek Yüksek Okullarında, lisans düzeyinde ise hem normal hem de 

uzaktan eğitim veren devlet ve vakıf üniversitelerinde verilmektedir. 

 

2.5.1. Örgün Muhasebe Eğitimi 

 

Muhasebe eğitiminin verilmesindeki amaçları Orta öğretim, Lisans ve Yüksek Lisans 

aşamalarına göre Genel Amaçlar ve Özel Amaçlar adı altında toplamak mümkündür. 

Aşağıdaki tabloda bu amaçlar gruplandırılmıştır. 
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Tablo 1.  Muhasebe Eğitiminin Amaçları 

 

 

 
(Çaldağ, Y., Bayırlı, R., Altay, A., Muhasebe Doktora Programlarının Etkinliğinin 

Araştırılması, XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 

http://www.işletme.istanbul.edu.tr/tmes2004/bildiri7.doc ) 

 

Ortaöğretimde muhasebe eğitiminin amacı, muhasebe sektöründe ihtiyaç duyulan ara 

eleman ihtiyacını karşılamaktır. Bu bakımdan ortaöğretimdeki muhasebe eğitimi, mesleki 

eğitim kapsamındadır ve uygulamaya yöneliktir. Bu yönüyle orta öğretimde verilen 

muhasebe eğitimi, yükseköğretimde verilen muhasebe eğitiminden farklılık gösterir. 

Çünkü yükseköğretimdeki muhasebe eğitimi teorik bir eğitimdir (Yardım, 2009, s. 18). 

İlk aşamada muhasebeci yetiştirmeye yönelik eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret ve 

Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Ticaret Meslek Liseleri ve Eğitim Teknolojileri 

Genel Müdürlüğüne bünyesinde açılan ‘Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nde başarılı bir 

şekilde sürdürülmektedir. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre kurulan TURMOB (Türkiye Muhasebeci Mali 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) ve diğer kuruluşlarla eğitimde 

işbirliği yapılması faaliyetleri yoğunlaştırılmış, 01 Ocak 1994 tarihinden itibaren ülke 

genelinde başlatılan “Tek Düzen Muhasebe Sistemi” önce Ticaret Meslek Liselerinin 

öğretim programlarına anında yansıtılmış, daha sonra ise "Mesleki Açık Öğretim Lisesinde 

yüz yüze olarak verilmeye başlanmıştır. Günümüzde Muhasebe dersleri bilgisayar destekli 

olarak verilmektedir.  
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3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanun hükümlerine göre Ticaret Meslek Lisesi 

Muhasebe Bölümü, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ve Mesleki Açık öğretim Lisesi 

Muhasebe Alanında yüz yüze eğitim alan öğrencilerin, uygun işyerlerinde uygulamalı 

eğitim almaları sağlanmıştır. Ülke ekonomisinin sürekli genişleyen uluslararası pazarlarda 

rekabet gücünün arttırılması nitelik ve nicelik olarak gelişmiş okullar sayesinde olacaktır. 

Türkiye’deki eğitilmiş ara eleman ihtiyacını karşılayan Meslek Liseleri ve Mesleki ve 

Teknik Eğitim kurumlarına her geçen yıl daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 

Meslek Yüksek Okullarının temel amacı piyasaya yetişmiş insan gücü ve ara elaman 

kazandırmaktır. Eskiden Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Meslek 

Yüksek Okulları, YÖK ile birlikte üniversitelere dahil edilmiştir. Üniversitelerin sayıca 

çoğalması ve yurdun dört bir yanına yayılmaları üniversitelerin hem fiziki, hem de teknik 

donanım sorunlarını çözememelerini gündeme getirmiştir. Bir başka sorun ise 

akademisyen ve öğretim elemanı sayısının yetersizliğidir. Fakültelerin ve üniversitelerin 

yetişmiş ve yeterli öğretim elemanı bulamadığı bir dönemde meslek yüksekokullarının 

daha da ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları görülmektedir 

(http://www.işletme.istanbul.edu.tr/tmes2004/bildiri7.doc). 

Lisans düzeyindeki muhasebe eğitimi, üniversitelere bağlı İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakülteleri, Uluslararası İlişkiler, İşletme Fakülteleri ve İktisat Fakültelerinin ilgili 

bölümlerinde yapılmaktadır.  

Lisansüstü eğitimde muhasebe doktora eğitimi, bazı özellikleri ile lisans ve yüksek lisans 

eğitiminden ayrılmaktadır. Bir doktora programının sağlıklı olarak yürütülebilmesi için 

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

altyapı olanaklarının yeterli olması ve doktora programını kesintisiz sürdürebilecek öğrenci 

talebinin olması, Yüksek Öğretim Kurulu’nun öncelikli koşulları arasında yer almaktadır 

(http://www.işletme.istanbul.edu.tr/tmes2004/bildiri7.doc). 

 

2.5.2. Yaygın Muhasebe Eğitimi 

 

Yaygın eğitim: örgün eğitim kurumlarına hiç kayıt yaptırmamış ya da herhangi bir 

kademesine devam etmekte olan veya bu kademelerden ayrılmış bireylerin, örgün eğitimin 

yanında veya dışında düzenlenen eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetlerinden 

oluşmaktadır. Yaygın eğitim: halk eğitim, çıraklık eğitim ve uzaktan eğitim olarak 

sınıflandırılabilir (Ercan ve Akpınar, 2002, s. 53).  
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Muhasebe mesleğinin uygulayıcılarına, uygulayıcı adaylarına mesleğin gelecek 

aşamalarına hazırlık anlamında uygulama ağırlıklı, güncel eğitim verilir 

(Hacırüstemoğlu,1997). 

Türkiye’de yaygın muhasebe eğitimi: Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, 

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Ticaret Meslek Liseleri ve Mesleki Açık Öğretim 

Lisesinde verilmektedir. 

 

2.5.3. Uzaktan Eğitim 

 

Bu bölümde örgün eğitime alternatif olan uzaktan eğitimin tanımı, yararları ve tarihçesi ele 

alınacaktır.  

Uzaktan eğitim tanım olarak: doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreç olarak kabul 

edilen eğitim süreci içerisinde, tüm bireyler yetenekleri ölçüsünde eğitim olanaklarından 

yararlanma hakkına sahiptirler. Bu görüş, bireylere götürülecek eğitim hizmetinin yer, 

zaman, yaş, amaç, yöntem ve benzeri yönlerden esnek olmasını gerektirmektedir. Bu 

esnekliği sağlayacak eğitim uygulamalarından birisi, ilgili kaynaklarda “duvarsız eğitim”, 

“açık eğitim”, “yazılı gereçlerle eğitim”, “açık üniversite” vb. adlarla anılan “uzaktan 

öğretim” uygulamasıdır (Hızal, 1983). 

Uzaktan eğitim sisteminin genel olarak sağladığı yararlar şunlardır: 

- İnsanlara değişik eğitim seçenekleri sunma, 

- Fırsat eşitsizliğini yok etmeye çalışma, 

- Eğitim programlarında standart sağlama, 

- Kitle eğitimini kolaylaştırma, 

- Eğitimde maliyetleri düşürme, 

- Eğitimde kaliteyi arttırma, 

- Öğrenciye serbesti sağlama, 

- Öğrenciye zengin bir eğitim ortamı sunma, 

- Öğrenciyi sınıf ortamında öğrenim görmeye zorlamama, 

- Belli bir zamanda ve belli bir kapalı alanda bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırma, 

- Bağımsız öğrenme sağlama, 

- Bireysel öğrenmeyi sağlama, 

- Öğrenciye öğrenme sorumluluğu kazandırma, 

- İlk kaynaktan bilgi sağlama, 
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- Daha fazla kişinin uzmanlardan yararlanmasını sağlama, 

- Başarının aynı koşullarda belirlenmesini sağlama, 

- Eğitimi bir taraftan kitleselleştirebilirken, diğer taraftan bireyselleştirebilme gibi yararları 

vardır (Kaya, 2002, s. 21). 

Uzaktan Eğitimin Tarihçesine bakıldığında, başlangıcı yazının icadına kadar uzanan açık 

öğretim için kullanılabilecek en uygun terim uzaktan eğitimdir. Mektupla öğretim şeklinde 

başlayan uzaktan eğitimin tarihi incelendiğinde 1940 yılından beri birçok ülkenin bu 

uygulamadan yararlandığı görülebilmektedir. Özellikle İngiltere'de başlatılan Açık 

Üniversite (Open University) bu uygulamanın önemli 

örneklerindendir(http://maol.meb.gov.tr/html_files/okulumuz.html). 

Dünyada uzaktan eğitim uygulamalarına örnek olabilecek ilk faaliyet 1840 yılında 

İngiltere’de Isaac Pitman tarafından başlatılmıştır. Kendisi stenograf olan Pitman, 

İngiltere’deki Bath’da, mektupla steno öğretmeye başlamıştır. Pitman, uzaktan eğitim 

uygulamalarıyla, eğitim vermiştir. (Tuncer, 2006, s. 49). 

1856 yılında bilinen ilk örgütsel uzaktan eğitim uygulamaları dil öğretimi alanında 

Almanya’da yapılmıştır (Gökdağ, 1986). 1870’lerde evde öğrenim programı Illinois 

Wesleyan Üniversitesinde başlatmıştır. 1873’te Boston’da Anna Eliot Ticknor tarafından 

‘Toplumu evde çalışmaya teşvik etme’ (Society to Uncourage at Home) isimli eğitim 

kurumu faaliyete başlamıştır (İçten, 2006). 

1880’lerde mektupla öğretim, ilk olarak evden veya işyerinden bağımsız çalışmak 

isteyenlere okulların ve üniversitelerin hizmet vermesiyle başlamıştır. Maliyetinin düşük 

olması sebebiyle ilk olarak Amerika’da (Chautauqua Correspondence College’de) 

uygulanan mektupla öğretim sonraları İngiltere ve birçok ülkeye yayılmıştır (Hacettepe 

Üniversitesi, 2009 Akt. Sarıhan, 2010). 

1883 yılında Mektupla Eğitim Üniversitesi, New York’ta kurulmuştur (Tuncer, 2006, s. 

49). 

1890’da Kampüs dışı açık eğitim programına Avustralya Queensland Üniversitesinde 

başlanmıştır (İçten, 2006). Başlatılan bu uygulama ile üniversitenin yüz yüze eğitim gören 

öğrencilerine uygulanan standartları, uzaktan eğitim öğrencileri için de uygulanmıştır.  

1949 yılında, üniversiteye kayıtlı uzaktan eğitim gören öğrencilerin ders programları ve 

yönetim işleriyle ilgilenmek için ‘Üniversite Dışı Öğretim Fakültesi’ kurulmuştur. Bu 

http://maol.meb.gov.tr/html_files/okulumuz.html
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örgütlenmenin ardından büyük kentlerde öğrencilerin çalışmalarını ve yüz yüze eğitim 

görmelerini sağlamak üzere üniversite merkezleri de kurulmuştur (Tuncer, 2006, s. 50). 

Ayrıca, Avustralya ilk ve ortaöğretim düzeyinde uzaktan öğretimi ilk uygulayan ülkedir 

(Hakan ve diğerleri, 1997). 

1898 yılında İsveç’de Hans Hermod, kendi adıyla anılan ve uzaktan öğretim uygulayan 

liseyi kurmuştur (Hakan ve diğerleri, 1997). 1922 yılında Yeni Zelanda’da uzaktan eğitim 

uygulamalarına, başlanmıştır. Bu ülkedeki uzaktan eğitimin ilk uygulandığı kurum, Yeni 

Zelanda Mektupla Öğretim Okulu’dur (Tuncer, 2006, s. 50). 

1934’te ilk eğitim televizyonu kurulmuş ve aynı yıl Iowa State Üniversitesi sağlık bilgisi, 

astronomi gibi dersleri eğitim televizyonundan vermeye başlamıştır. 1939 yılında ise aynı 

üniversite kendi televizyon istasyonundan 400’den fazla eğitim programı uygulamaya 

koymuştur (Hacettepe Üniversitesi, 2009 Akt. Sarıhan, 2010). 

Güney Afrika Üniversitesi (UNİSA) 1946 yılında uzaktan eğitim veren 11 üniversitenin en 

büyüklerinden biri olan Division of External Study isimli bir bölümü kurmuştur (İçten, 

2006). 

1948’de Japonya’da öğretim yasası çerçevesinde uzaktan öğretim sistemini orta, lise ve 

yükseköğretim kademelerini kapsamı içine almıştır (Sakarya Üniversitesi, 2009 Akt. 

Sarıhan, 2010).). 

1966-1968 yılları arasında Polonya’da gece kurslarına devam eden öğrencilere 

televizyondan öğrenme olanakları sağlamak üzere deneme niteliğinde, uzaktan eğitim 

çalışmalarına girişilmiş ve bu sayede yükseköğretimde uzaktan eğitime başlanmıştır 

(Tuncer, 2006, s. 50). 

İlk kablolu tv 1952’de hizmete girmiş ve Amerika’daki Federal İletişim Komisyonu 1972 

yılında tüm kablolu televizyon operatörlerine tele-ders adı altında eğitim kanalı açma 

zorunluluğu getirmiştir (Hacettepe Üniversitesi, 2009 Akt. Sarıhan, 2010). 1972 yılında 

Yeni Zelanda da uzaktan eğitimi mektupla öğretim şeklinde başlatmış ve bunu pek çok 

ülke takip etmiştir (http://maol.meb.gov.tr/html_files/okulumuz.html). 

1980 yılında telekonferans teknolojisine dayalı uzaktan eğitim faaliyetleri Amerika’da 

başlamıştır. 1982 yılında ortak Ulusal Telekonferans Ağı (National University 

Teleconferencing Network NUTN) kurulmuştur (Hacettepe Üniversitesi, 2009 Akt. 

Sarıhan, 2010). 
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1987 yılında Star Okulları (The Star Schools) Amerikan Kongresinin onayı ile bir program 

olarak başlatılmıştır. Bu programın en önemli etkilerinden birisi, farklı bölgelerde bulunan 

birimler arasında işbirliğini teşvik etmesi ve böylelikle farklı mekanlarda olunsa bile 

birimler arası işbirliğinin sağlanması olmuştur.  

Son olarak 1990’lı yıllarda iki yönlü video konferans daha yaygın bir biçimde 

kullanılmaya başlanmıştır (Hacettepe Üniversitesi, 2009 Akt. Sarıhan, 2010). . 

Türkiye’deki Uzaktan Eğitim uygulamalarına bakıldığında ise: imparatorluktan, ulusal ve 

demokratik bir devlete dönüşen Türkiye’de, bu dönüşümün gerektirdiği eğitimin 

geleneksel sistem ve yöntemlerle sağlanamayacağı gerçeği daha cumhuriyetin ilk 

yıllarında anlaşılmıştır. Buna karşın uzaktan öğretim yönteminin Türk Milli Eğitimine 

girmesi daha sonraki yıllarda gerçekleşmiştir (Özdil, 1986, s. 20-21). 

Türkiye’de ilk olarak Uzaktan Eğitim 1927 yılında eğitim sorunlarının görüşüldüğü bir 

toplantıda ele alınmış fakat sadece fikir olarak kalmış ve uygulamaya geçirilememiştir. 

Konu ile ilgili tartışmalar 1950’li yıllara kadar devam etmiştir. 

Türkiye’de ilk Uzaktan Eğitim uygulaması 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde başlatılmıştır. 1958 yılında 

ise Türk Eğitim Sisteminde uzaktan eğitim uygulamasında ilk önemli adımın atıldığı 

görülmüştür. Bu önemli adımla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla Öğretim 

Merkezi kurulmuş ve dışarıdan okul bitirmek isteyenlere hazırlık kursları mektupla 

verilmeye başlanmıştır. 1974 yılında Mektupla Öğretim Merkezi, Mektupla Öğretim 

Okuluna dönüştürülmüştür. Üçüncü aşamada ise Uzaktan Öğretimin yüksek öğretim 

kademesine girmesidir. İlk girişim ise 1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Merkezi’nin 

kurulmasıdır. Bu merkez 1983 yılında Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulu adını 

almıştır. 

Uzaktan Öğretimin yüksek öğretim kademesindeki bu girişimlerinin yerini 15 ay sonra 

(YAYKUR) Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu almıştır. Bu kurum çeşitli nedenlerle 

başarısız olmuş ve 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim yasası 

nedeniyle Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesi kurulmuştur. 1992 

yılının sonlarında var olan koşulların da zorlamasıyla uzaktan öğretim sistemi ortaöğretime 

girmiştir. 1992-1993 öğretim yılından itibaren lise düzeyinde uzaktan eğitim yöntemiyle 

hizmet veren açık öğretim lisesi kurulmuştur.  
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2.6. Türkiye’de Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Genel Sorunlar 

 

“Muhasebe eğitimindeki sorunlar: sistem ve işleyişe ilişkin sorunlar, eğitim programlarına 

ilişkin sorunlar, öğretmen eğitimine ilişkin sorunlar, öğretim yöntemlerine ilişkin sorunlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır” (Orhaner ve Tunç 2004, s. 212). 

Muhasebe eğitiminin geliştirilmesi: öğretim elemanı, öğrenci, yönetim, öğretim 

yöntemleri, teknolojik olanaklar, öğretim araçları, ders materyalleri, materyallerin niteliği, 

derslik sayısı, ders programı ve içerikleri, öğrenci sayıları, sınav yöntemleri ve 

kütüphanelere bağlıdır. Öğrencilere verilecek muhasebe eğitimi teknolojiye uygun 

olmalıdır. Mezunlara, bilgisayar kullanma yeteneğiyle birlikte yazılı sözlü iletişim 

becerileri, analitik düşünce ve takım çalışması gibi beceriler de kazandırılmalıdır. Mevcut 

verilen dersler sürekli gözden geçirilerek çağa göre yenilenmelidir.  

Uluslararası muhasebe standartlarının öğrencilere kazandırılması için, muhasebenin 

uluslararası önemi üzerinde durulmalı, bilgi teknolojileri öğretilmelidir ki öğrenciler bu 

sistemleri daha yakından izleyip kullanabilsinler. İyi bir muhasebe eğitimi için ise, 

öncelikle öğretmenlerin eğitimi ele alınmalı ve bunun sürekliliği sağlanmalıdır. Muhasebe 

eğitimi veren kişilerin teknolojiye ayak uydurması, olağanüstü gelişmelere karşı tahmin 

yeteneğiyle gereken önlemleri alması, söz konusu değişikliklere göre programlar 

hazırlaması gerekmektedir. Öğretme-öğrenme sürecinin etkililiği bakımından eğitim 

sürecinin niteliğini oluşturacak olan strateji, yöntem, teknik ve öğretim hedefleri ilişkisini 

dikkate almak gerekir (Hacırüstemoğlu,1997). 

Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen gelişmelerle birlikte muhasebe eğitiminde, 

derslerin içeriği, öğrenim teknikleri, öğretim üyelerinin ve ödül sisteminin geliştirilmesi, 

teknoloji, stratejik bakış açısı konularında problemlerle karşılaşılmaktadır. (Beyazıtlı ve 

Çelik, 27.11.2007). 

Muhasebe dersleri, işletmelerin sorunlarını çözmeye yönelik yaklaşım ve becerileri 

geliştirme temelinde oluşturmalıdır. Bununla birlikte, yönetsel sorunlar ve krizleri çözme, 

müzakere yapma becerisi kazandırmaya yönelik dersler de programa konulmalıdır (Kalmış 

ve Yılmaz, 27.11.2007). 

Muhasebe eğitimi yaratıcılıktan daha çok ezbere dayanan kural tabanlı yaklaşıma dayalı 

olan öğretim tekniklerine odaklanmıştır (Beyazıtlı ve Çelik, 27.11.2007). 
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Boşluğun kapatılması için geliştirilecek çözüm yolu pedagojik uygulamalara yönelik 

olacaktır. Bunun için öncelikle öğrenme ve öğretme arasındaki farkın belirlenmesi gerekir. 

Bir öğrencinin bir problemi nasıl çözeceğinin gösterilmesi öğretme olarak tanımlanırken, 

öğrencinin kendi problemini nasıl çözeceğini düşünmesi öğrenme anlamındadır. Bu 

durumda eğitimcilerin kalın ders kitaplarının ezberlenmesine dayanmayan yaratıcı 

öğrenme süreci geliştirmeleri gerekmektedir. Eğitim sürecine takım çalışması, gerçek 

örnek olaylar, sözlü sunumlar, profesyonel yöneticilerin derse katılımı, teknoloji kullanımı, 

muhasebe paket programlarının kullanımları dahil edilmelidir (Başar, 2005, s. 64-65). 

Öğrencilere iş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak güncel eğitim ve muhasebe bilgisi 

verilmelidir. Muhasebe öğretmenleri mesleki teknik bilgiyle donatılmalıdır. Hem 

muhasebe hem de bilgisayar konusunda öğretmenlerin bilgileri hizmet içi eğitim 

kurslarıyla güncellenmelidir. Günümüzde bilgisayar bilgi işleme sisteminin önemli bir 

öğesi durumuna gelmiştir. Bu nedenle bilgisayar donanımı ve yazılımlarının kullanılması 

becerileri eğitim sürecinde öğrenciye öğretilmelidir. Bu durumda muhasebe eğitiminde 

kullanılan ders araç gereçlerinin de teknolojiyle uyumlu olması gereği de ortadadır (Başar, 

2005, s. 65). 

Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik strateji geliştirilmesi gereklidir. 

Eğitimcilerin kritik düşünme, yazılı ve sözlü iletişim, bilgi teknolojisi, karar alma, kişisel 

beceriler, yaşam boyu öğrenme, takım çalışması, liderlik, risk analizi gibi konularda 

öğrencilere gerekli becerileri geliştirecek stratejiler geliştirmesi gerekir. Bu becerilerin 

geliştirilmesine ilişkin stratejiler belirlenirken diğer ülkelerle öğrenci değişim programları 

oluşturulmalıdır (Başar, 2005, s. 66). 

Bunların dışında 1989 yılına kadar muhasebecinin becerisinin sınırını bazı işletme 

sahiplerine göre devletten kaçıracakları vergi belirlemekteydi. En değerli muhasebeci 

vergiyi işletme sahibine en az verdiren muhasebeciydi. Bu yüzden muhasebecilik mesleği 

geçmişte ahlaki yönden büyük yaralar almıştır (Civan ve Yıldız, 07.07.2009). 

Muhasebe mesleğinin bütünlüğünü ve toplumun meslek mensuplarına olan güvenini 

korumak amacıyla ahlak eğitiminin üniversitelerde nasıl verilmesi gerektiği konusu, halen 

güncelliğini korumaktadır. Muhasebe dersleri arasında ahlaki ilkelerin anlatılması ve 

öğretilmesi gerekmektedir (Mugan, 1999, s. 11). 
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Muhasebe eğitiminin sorunlarına: ilgili, gerekli ve yeterli bilgilerin öğrencilere aktarılması, 

öğretim kurumlarında gerekli ortamın hazırlanması, öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi 

ve terim birliğinin sağlanması çözüm önerisi olarak getirilmiştir (Öcal, 2008, s. 7). 

Yaygın eğitim kurumlarından olan Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde örgün eğitimden ayrı 

olarak farklı yaş gruplarındaki öğrenciler aynı kurumlarda eğitim almaktadırlar. Pedagojik 

açıdan farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı sınıfta ve okulda beraber eğitim görmesi 

uygun değildir.  Yüz yüze eğitim veren kurumlarda oluşabilecek muhtemel disiplin 

sorunlarının çözümünde MEB Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin 

54. Maddesine istinaden karar verilmektedir. Bu maddeye göre yüz yüze eğitime devam 

eden öğrencilerin devam ettikleri okul yönetimince belirlenen genel kurallara uymak 

zorunda oldukları, kurallara uymayan öğrencilere ise MEB’e Bağlı Orta Öğretim 

Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen cezanın verileceği hükmü 

yer almaktadır. Eğer öğrenci örgün eğitimin dışına çıkarma cezası alır ise yüz yüze 

eğitimle ilişiği kesilir. Ayrıca sınavlarda, Millî Eğitim Bakanlığının Merkezî Sistem Sınav 

Yönergesi hükümleri uygulanır (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26033_0.html). 

 

2.7. Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) 

 

1995-1996 öğretim yılından itibaren Açık Öğretim Lisesi bünyesinde lise düzeyinde 

uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yöntemiyle meslek eğitimi veren Meslekî Açık Öğretim 

Programı açılmıştır. 

2006 yılanda ise Meslekî Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) kurulmuş olup, bu yıldan itibaren 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim öğretime devam etmektedir 

(http://maol.meb.gov.tr/html_files/okulumuz.html). 

MAÖL, meslek lisesi eğitimine örgün eğitimde başlamamış veya yarıda bırakmış 

öğrencilerin meslek lisesi eğitimi konusundaki ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Örgün eğitime 

alternatif olan MAÖL’e zorunlu eğitimin de 12 yıla çıkması nedeniyle talep her geçen yıl 

artmaktadır.  

 

 

http://maol.meb.gov.tr/html_files/okulumuz.html
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Tablo 2 Yıllara Göre MAÖL'e Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları 

Yıllar Öğrenci Sayıları 

2008/2009 130.963 

2009/2010 179.392 

2010/2011 209.372 

2011/2012 235.289 

2012/2013 283.769 

(http://maol.meb.gov.tr/html_files/sayisal_veriler.html) 

Meslekî Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki meslek 

liselerinin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer 

örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü bir modeldir. Halen yönetmelik gereği 

ders geçme ve kredi sistemine göre mezun vermekte olan Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nde 

uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. 

2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Meslekî Açık Öğretim Lisesi de 4 

yıla çıkarılmış ve yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem 

değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Meslekî Açık 

Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. 

Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye 

Kurulu Başkanlığı’nca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim, Tv ve Radyo 

ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Meslek dersleri eğitimi ise yüz yüze 

yapılmaktadır. Basılı materyaller öğrencilerin adreslerine posta yolu ile gönderildiği gibi e-

kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır. Meslekî Açık Öğretim Lisesi’ne 

1995-2005 yılları arasında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 3 yıl (6 dönem) sonunda 

mezun olabilirler. Meslekî Açık Öğretim Lisesi’ne 2006 yılından sonra ortaokul-ilköğretim 

okulu mezunu olarak kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun 

olabilirler. Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. 

Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet 

üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. İki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin 

kaydı silik duruma düşer. Silik durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur 

ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler 

(http://maol.meb.gov.tr/html_files/okulumuz.html). 

http://maol.meb.gov.tr/html_files/sayisal_veriler.html
http://maol.meb.gov.tr/html_files/okulumuz.html
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2.7.1. MAÖL Sistemi ve Dersleri 

 

Mesleki Açık Öğretim Lisesi sistemi ve dersleri aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir. 

Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi incelendiğinde şu hususlar öne çıkmaktadır: 

1) Meslekî Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program: 

ortak alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki 

dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin 

kredisini kazanırlar. 

2) Meslekî Açık Öğretim Lisesinde 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren 4 

yıllık eğitime geçilmiştir. 2009 ve 2010 eğitim öğretim yılı I. döneminden 

başlayarak bütün öğrenciler 4 yıllık sisteme kayıt olacaklardır.  

3) Meslekî Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri 

bulunmaktadır. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli olan 

mezuniyet kredisine erişmek için bulundukları döneme göre belirlenen alan 

derslerini başarmak zorundadırlar. Ortak derslerden ise başarılı ya da üç kez sınava 

girerek muaf olurlar. Mezuniyet kredisine erişmek için de yeteri kadar seçmeli 

dersten başarılı olmaları gerekmektedir.  

4) Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde Meslek Liseleri’nin programları uygulanır. 

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde okutulan Ortak Derslere ilişkin açıklamalar aşağıdaki 

gibidir. 

1) Ortak Dersler: Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması 

gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.  

2) Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan 

dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf 

olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir. 

3) Mesleki Açık Öğretim Lisesi ders programında yer alan dersler, ait oldukları 

dönemden önce alınamazlar. Ancak dönemleri uygunsa birbirinin devamı olan 

derslerin dönem sırası dikkate alınmadan ders alınabilir. (Örneğin; öğrenim dönemi 

2 olan bir öğrenci isterse Tarih-1 dersini almadan Tarih-2 dersini alabilir.) 

MAÖL’de okutulan Seçmeli Dersler: gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak 

için, ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan 
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öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders 

seçebilir. 

Alan / Dal Dersleri: MAÖL öğrencilerinin öğrenim gördükleri alan/dallardan mezun 

olabilmeleri için başarmak zorunda oldukları derslerdir. Bu öğrenciler alan/dal derslerinin 

tamamından sınava girmeli ve mezuniyeti için gerekli alan kredileri tamamlamalıdırlar.  

Ders Kredisi: müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı, o dersin 

kredisidir. 

1) MAÖL’de ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır. 

2)  Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar. 

3) Daha önce sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları 

derslerin haftalık ders saati sayısı, MAÖL’de o dersin kredisi olarak değerlendirilir. 

MAÖL Mezuniyet Kredisi: 2013 yılı itibariyle Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nden mezun 

olabilmeleri için öğrencilerin almaları gereken ders kredileri miktarı aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 3 Meslekî Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet İçin Gerekli Kredi Toplamı  
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(http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/22/256625/dosyalar/2013_10/05114245_a

lan_mezuniyet_kredileri.pdf) 
 

MAÖL’de 4 yıllık sisteme lise diploması ile kayıt yaptıranlar (herhangi bir liseden mezun 

olanlar), yüz yüze eğitimi bitirmek şartıyla, 4 dönemde mezun olurlar. 

Mezuniyet Alanlarına göre Mesleki Açık Öğretim Liselerinde verilen derslerin alanlara 

göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 4 Meslekî Açık Öğretim Lisesi Alanları 

 

 

 

 

 
(http://maol.meb.gov.tr/html_files/ogretim_sistemi.html) 

 

Mesleki Açık Öğretim Liseleri ve bağlı kuruluşlarda MEGEP kapsamında verilen 

muhasebe eğitiminin teorik kısmı incelenecek olursa: Türkiye uzun yıllar iş gücünün 

kalitesini yükseltmek ve ekonomide genel olarak istihdamı arttırmak için mesleki eğitim 

sistemini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çaba Türkiye’nin dünyanın önde gelen 

ekonomileri ile rekabet gücü ve AB’ye giriş bağlamında daha da anlamlı hâle gelmektedir.  

http://maol.meb.gov.tr/html_files/ogretim_sistemi.html
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Muhasebe ve Finansman Alanı Çerçeve Programı’nın sektör analizine dayalı olarak 

modüler esaslı hazırlanması, sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki eğitim sistemine 

yeni bir anlayış getirmiştir. 

Muhasebe ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda: 

 

1. Bilgisayarlı Muhasebe,  

2. Dış ticaret Ofis Hizmetleri,  

3. Finans ve Borsa Hizmetleri dalları, yer almaktadır.  

Muhasebe, finans ve borsa hizmetleri bütün sektörlerde önemli bir yere sahiptir. 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak bu meslekte aynı hızla gelişmeye ve değişmeye 

devam etmektedir. Muhasebe ve finansman hizmetleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 

Bu gelişme ile meslek alanında hızlı değişimlere ayak uydurabilecek elemanlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu alanda geliştirilecek olan eğitim programının iş yaşamı ihtiyaçlarına 

uygun olması gerekliliğinden yola çıkılarak sektör taraması ve meslek analizi yapılmıştır.  

Bu doğrultuda geliştirilen Muhasebe ve Finansman Alanı Programı yaşam boyu öğrenme 

ilkeleri paralelinde meslek elemanlarına, ulusal ve uluslararası yeterlikleri kazandırmayı 

hedefleyen bir yapıda tasarlanmıştır.  

MAÖL açısından muhasebe ve finans sektörü tüm sektörlerin ortak ihtiyacı ve yasal 

zorunluluk taşıyan bir alandır. Özellikle kamu gelirlerinin belirlenmesi, iş gücü ve 

istihdamın şekillenmesi, işletmelerin genel durum analizleri, ekonomik ve teknolojik 

gelişmeler, finans sektörünün çeşitlenmesi vb. gelişmeler muhasebe ve finans sektörünün 

önemini artırmaktadır.  

Türkiye’de işletmelerin hızla değişim göstermesine paralel olarak daha kurumsal ve 

rekabetçi bir yapıda sektörde yer almaları için mali ve finansal yapılarının daha güçlü hâle 

gelmesi gerekmektedir. İşletmeler piyasalara ilişkin izlenimlerin yanında kendi mali 

yapısını ve finansal durumunu analiz edebilmeyi istemektedir. Tüm sektörlerin gelişimine 

paralel olarak tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu muhasebe ve finansman sektörü de değişim 

göstermekte ve bu alanda yetişmiş nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

MAÖL ve bağlı kuruluşlarda MEGEP kapsamında verilen muhasebe eğitiminin 

uygulamalı kısmında, muhasebe eğitiminin tamamlanabilmesi için öğrencilerin teorik ve 

uygulamalı eğitim almaları gerekmektedir. İş yerleri ve okul tarafından imzalanan 



 

28 

 

sözleşme ile öğrenciler haftada üç gün beceri eğitimi almaktadır. Bu eğitim ile öğrenciler 

okulda aldıkları teorik bilgiyi iş yerlerinde bir çalışma planına göre pekiştirirler.  

Beceri eğitimi okulun görevlendirdiği koordinatör öğretmenler vasıtasıyla takip edilmekte 

ve öğrencilerin beceri eğitimleri ile devamsızlıkları kontrol edilmektedir. Koordinatör 

öğretmenler tarafında yapılan bu kontroller günlük, haftalık ve aylık raporlar halinde iş 

yerlerine onaylatılarak okul idaresine yazılı olarak bildirilmektedir.  

Ayrıca beceri eğitimi alan öğrencilere MEB tarafından iş yerlerinde karşılaşılabilecek iş 

kazalarına karşı sağlık sigortası yapılmaktadır 

(http://maol.meb.gov.tr/html_files/ogretim_sistemi.html). 

Konuyla ilgili mevzuatta sigorta ile ilgili şu hüküm yer almaktadır. 

“Madde 33 — Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sigorta primleri, 

sözleşme hükümlerine göre işletmelerde beceri eğitimine başladıkları tarihten itibaren 

eğitimin sona ermesine kadar Bakanlıkça ödenir. Sigorta prim ödenekleri, yüz yüze 

eğitimin yapıldığı okul/kurumun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe yüz yüze eğitimin 

yapıldığı okul/kurum müdürlüklerine  gönderilir. 

Ayrıca öğrencilere iş yerleri tarafından çalışmalarının karşılığı olarak yürürlükte ki asgari 

ücretin 1/3’ü oranında ücret ödenmektedir” 

(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26033_0.html). 

İlgili kanunda İşletmelerde Beceri Eğitimi ile ilgili olarak şu ifadeler yer almaktadır. 

“Madde 31 — Uygulama dersi, işletmelerde beceri eğitimi olarak verilir. Ancak uygun 

işletme bulunmaması durumunda okul/kurum atölyelerinde uygulamalı olarak yapılabilir. 

Beceri eğitimini işletmelerde gören öğrenciler ile ustalık veya kalfalık belgesine sahip 

olanlar staj çalışmasından muaftır. 

Uygulamalı alan derslerinin eğitimini okulda gören öğrenciler, meslek liselerinde en az 

yapılması gereken süre kadar staj çalışması yapmak zorundadırlar” 

(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26033_0.html). 

MAÖL ve bağlı kuruluşlarda MEGEP kapsamında verilen muhasebe ve finansman alanına 

ait eğitim programı ile ilgili genel açıklamalar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

http://maol.meb.gov.tr/html_files/ogretim_sistemi.html
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Tablo 5. Öğretim Programı İle İlgili Genel Açıklamalar 
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(http://maol.meb.gov.tr/download_files/alanlar_2013_2014/muhasebe_finansman.pdf) 

MAÖL’de Muhasebe ve Finansman Alanında dönemlere göre okutulan derslere ait haftalık 

ders çizelgesi aşağıda verilmiştir. 
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Tablo  6. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı Dönemlere Göre 

Haftalık Ders Çizelgesi 
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(http://maol.meb.gov.tr/download_files/alanlar_2013_2014/muhasebe_finansman.pdf) 

 

Çerçeve öğretim programı sayesinde öğrencilere, alan ve dallar ile ilgili temel bilgi ve 

beceri kazandırmanın yanı sıra; yeniliğe ve değişime ayak uydurma, çevresindeki 

insanlarla sağlıklı iletişim kurabilme, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için 

girişimlerde bulunabilme yeterlilikleri kazandırabilmek amaçlanmaktadır. Bunların 

yanında eleştiriye açık, yaratıcı ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri 

de programın amaçlarındandır.  

Program 4 yılda verilmektedir. Bu programda 9. sınıfta ortak dersler, 10. sınıfta ortak 

dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ve dallara özel derslerin 

okutulması planlanmıştır. Bu derslerin içerikleri belirlenirken çevre faktörler, ulusal ve 

uluslararası beklentiler, sektör araştırmaları ile mesleki yeterlikler dikkate alınmaktadır.  

Alanda tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler genellikle 10. ve 11. sınıfta 

verilmektedir. 12. sınıfta mezun olunacak dala ait yeterlikleri içeren dersler bulunmaktadır.  

Öğrenciler 10. sınıftan itibaren alanlarında eğitim-öğretime başlarlar. 10. sınıfın sonunda 

ise bölge ve sektör ihtiyaçları ile okulun alt yapı ve donanımı, öğretmen ve öğrencilerin 

mesleki yeterlikleri dikkate alındıktan sonra dal seçimi yapılır. Alan ve dal seçiminde 

öğrencilerin bölgesel istihdam olanakları dikkate alınır.  



 

34 

 

Alan ortak derslerine ait modüllerin tamamı aynen uygulanır. 11 ve 12. sınıflarda dalın 

seçmeli meslek dersleri ve modüllerin seçimi koordinatör öğretmen, zümre öğretmenleri ve 

sektörde bulunan meslek elemanları ile iş birliği içinde; birbirine temel teşkil eden 

modüllerin öncelik sırası, okul koşulları, yerel ve bölgesel sektörün ihtiyaçları dikkate 

alınarak yapılır. Çerçeve öğretim programları, haftalık ders çizelgeleri, dersler ve 

modüllerin içerikleri ile ilgili bilgiler ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında 

verilmiştir.  

Okullar alan ve dal belirlerken değişen koşulları, sektör beklentilerini ve mesleklerin 

gelişimini programa yansıtabilir. Gerektiğinde 11. ve 12. sınıflarda zorunlu dal derslerinin 

dışında modüller ve modül içeriklerini mesleğe göre değiştirip geliştirilebilir. Bu 

değişiklikleri, koordinatör öğretmenler, zümre öğretmenleri ve sektörden meslek 

elemanlarıyla beraber yapabilirler. Yapılan bu değişiklikler, okulun bağlı bulunduğu ilgili 

öğretim dairesine gönderilir ve bakanlıkça uygun bulunan değişiklikler uygulanır.  

Haftalık ders çizelgelerinde ortak derslerle alan / dal dersleri belirtilmektedir. Alan / dal 

dersleri modüllerden oluşmakta ve bu derslerdeki modüllerin öğrencilere 

kazandırılabilmesi için planlanan toplam süre 40 saattir. Bu süre öğretmen rehberliğinde ve 

öğrencinin kendi kendine çalışacağı sürelerden oluşmaktadır. Örnek verilecek olursa 40/32 

olarak belirlenmiş bir modülde 32, öğretmen rehberliğinde çalışılacak süreyi, kalan 8 saat 

ise öğrencinin bağımsız olarak kendisinin çalışacağı süreyi göstermektedir.  

Haftalık ders çizelgesinde derslerin sürelerinin belirlenmesinde dersler altında yer alan 

modüllerin toplam saati dikkate alınır. 

MAÖL programında bulunan dersler, Alan/Dal dersleri ve Ortak Dersler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Aşağıda bu dersler ve içeriklerinden bahsedilmiştir. 

Ortak Dersler: Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği derslerdir ve bu kurulun 

belirlemiş olduğu ders saatleri ve programlar uygulanır.  

Alan / Dal Dersleri:  Muhasebe ve finansman alanında yer alan meslekler/dallar için temel 

bilgi ve becerileri içeren ders grubunu oluşturur. Bu dersler alan ve dalların özelliklerine 

göre (öncelikle 10. ve 11. sınıflar olmak üzere) üç yıla yayılarak programa yerleştirilmiştir.  

Zorunlu Dersler:  Alan / Dal Dersleri içinde (*) yıldız ile belirtilen derslerdir. Alan ve 

dallarda verilmesi şart olan derslerdir. Bu dersler MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf 
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Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca sene sonu başarı ortalaması ile 

geçilemeyecek derslerdir.  

Tablo 7. Başarılması Zorunlu Dersler 

 

 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Alan Ortak Dersleri, öğrencilere muhasebe ve finansman alanına ait alan ve tüm dalları ile 

ilgili ortak yeterlikleri ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerden 

oluşmaktadır.  

Mesleki Gelişim Dersi: Öğrencilere yaşam boyu kullanabilecek ve mesleki açıdan faydalı 

olabilecek iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş 

fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve 

becerilerin verildiği derstir. Bu ders sayesinde öğrencilere meslek elemanlarının sahip 

olması gereken ulusal ve uluslararası iş gücü beklentileriyle ilgili temel yeterlikleri 

kazandırmak amaçlanmaktadır. 

 

http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
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Tablo 8. Mesleki Gelişim Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Muhasebe 1 Dersi: Bu derste öğrenciye ticari defter ve belgeleri temin etme ve 

düzenleme, kurum ve kuruluşlara karşı yapması gereken işlemleri yerine getirme, işletme 

defteri, serbest meslek kazanç defteri tutma, beyanname düzenleme gibi konularda 

yeterlilik kazandırmak amaçlanmaktadır.  

Tablo 9. Muhasebe 1 Dersi Modülleri 

 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
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Bilgisayarda Klavye Kullanımı Dersi: Bilgisayarda F klavye ile bakmadan ve hızlı on parmak 

yazı yazabilme, yazı biçimlendirme standartları  gibi faydalı bilgilerin verildiği derstir.  

 Tablo 10. Bilgisayarda Klavye Kullanımı Dersi Modülleri 

 
 (http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Bilgisayarda Ofis Programları Dersi: Bilgisayar ortamında kelime işlemci, elektronik tablo ve 

sunu hazırlama ve internet ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrencilere bilgisayar ofis 

programları yardımıyla her türlü bilgiye anında ulaşma ve iş yerlerinde gereken ofis dosyalarını 

oluşturabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

 

Tablo 11. Bilgisayarda Ofis Programları Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

MAÖL Dal Dersleri, muhasebe ve finansman alanı dallarına özel ve mesleği destekleyici 

yeterlikleri kazandıracak dal dersleri, genel olarak son sınıflarda iş başında veya işletmelerde 

uygulanması planlanan derslerden oluşur.  

Çerçeve Öğretim Programı Haftalık Ders Çizelgesinden dalın özelliğine uygun dersler, okulların 

türüne ve okutulacağı yıllara göre seçilir. Dallarda derslerin belirlenmesinde dalı destekleyici diğer 

derslerden de yararlanılarak program oluşturulur. 

Okutulacak derslerin içeriği çevre şartlarına göre (meslek elemanları, okullardaki koordinatör 

öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararları, bölgesel düzeyde mesleğin yeterlikleri ve sektörün 

ihtiyaçlarını karşılayan modüller) oluşturulur. Seçilen derslerin süreleri, modüllerin konularına ve 

içeriklerine göre belirlenir.  

İşletmelerde Beceri Eğitimi: Her okul işletmelerde beceri eğitimi dersinin içeriğini, 

ağırlıklı olarak meslek dalı ile ilgili modüller ve bölgesel özellikleri dikkate alarak 

http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
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çevredeki sektör temsilcileri, okullardaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin 

fikrini alarak oluşturur. Bölgesel ve çevre ihtiyaçları doğrultusunda modüllere ihtiyaç 

duyulması hâlinde yeni modüller hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modüller, İl İstihdam ve 

Meslek Eğitim Kurulu’ndan onay alınarak uygulamaya konulur ve bir örneği bağlı 

bulunulan öğretim dairesine gönderilir.  

İşletmelerde beceri eğitimi yapılmayan okul türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat 

doğrultusunda staj yaparlar. İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Mesleki ve Teknik Eğitim 

Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır.  

Muhasebe 2 Dersi: Tek düzen muhasebe sistemine göre ticari işlemlerle ilgili işlem ve 

olayları muhasebe defterlerine kayıt ederek temel mali tablolar ve dönem sonu işlemlerini 

yapabilme yeterliklerinin kazandırıldığı derstir.  

Bu derste öğrencilere tek düzen muhasebe sistemi ve I. Sınıf tacirlerin tutmak zorunda 

olduğu bilanço esasına göre defter tutma ve mali tabloları düzenleme yeterliklerini 

kazandırmak amaçlamaktadır. 

Tablo 12. Muhasebe 2 Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Bilgisayarlı Muhasebe Dersi:  Öğrenciye tek düzen muhasebe sistemine göre bilgisayar 

ortamında muhasebe paket programları yardımıyla işlem ve olayları kaydetme ve 

muhasebeyle ilgili döküm, rapor ve özetleri alabilme yeterliklerini kazandırmak 

amaçlanmaktadır. 

http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
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Tablo 13. Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Girişimcilik ve İşletme Yönetimi Dersi: Piyasalardaki ekonomik gelişmeler, iş kolları, 

faaliyet alanları ve iş yeri açma konuları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste 

öğrenciye piyasalardaki ekonomik gelişmeleri izleme, çalışılacak faaliyet alanını seçme ve 

iş yeri açma fikri üretme konularında yeterlilik kazandırabilmek amaçlanmaktadır. 

Tablo 14. Girişimcilik Ve İşletme Yönetimi Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Şirketler Muhasebesi Dersi: Şirket kuruluş işlemleri, şirket işlemlerindeki değişiklikler 

ve şirketlerin kapanış işlemleri gibi konularda bilgi verilen derstir. Bu derste öğrenciye 

şirket türleri ve şirket işlemlerinin özelliklerine göre muhasebe kayıtlarını tutulması gibi 

konularda yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Tablo15. Şirketler Muhasebesi Dersi Modülleri 

 
 (http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Maliyet Muhasebesi Dersi: Üretilen ürün ve hizmet maliyetinin hesaplanması ve 

kaydedilmesi konusunda gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste sayesinde öğrencilere 

http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
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üretilen ürün ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplama ve ilgili defterler ve belgelere 

kayıtlarını yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.  

Tablo 16. Maliyet Muhasebesi Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

İnşaat Muhasebesi Dersi: İnşaat firmalarınca kullanılan belgelerle beraber ilgili 

muhasebe kayıtları konusunda bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrencilere inşaat 

işletmelerini sınıflandırarak bu işlemlerde kullanılan belgeleri ilgili defterlere 

kaydedebilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Tablo 17. İnşaat Muhasebesi Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Mesleki Matematik Dersi: Matematiğin ticari işlemlerde kullanımıyla ilgili bilgilerin 

verildiği derstir. Bu derste öğrencilere iş yerlerinde ticari hesaplamalar yapabilme 

yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Tablo18. Mesleki Matematik Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Maliye Dersi: Bütçe işlemleri ve vergi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu ders 

sayesinde öğrencilere bütçe işlemleri ve vergi ile ilgili yeterlilik kazandırmak 

amaçlanmaktadır. 

Tablo 19. Maliye Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
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Mesleki Yabancı Dil Dersi: Alanında mesleki konular, yabancı kaynaklar, dış ticaret 

kavramlarıyla mesleki terimlerin yabancı dildeki anlamları konularında bilgilerin verildiği 

derstir.  

Bu derste öğrenciye mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak yabancı dilde okuma, 

yazma, dinleme, konuşma ve iletişim yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Tablo 20. Mesleki Yabancı Dil Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Dış Ticaret İşlemleri Dersi: Öğrenciye dış ticaretle ilgili kavramlar, dış ticaretle ilgili 

işlemler, başvurulan kurum ve kuruluşlar ile ilgili işlemler hakkında bilgi verilmektedir. 

Tablo 21. Dış Ticaret İşlemleri Dersi Modülleri 

 

 

(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
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Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Dersi: Öğrenciye dış ticarette teslim ve ödeme 

şekilleriyle alakalı işlemleri yapabilme kabiliyeti kazandırma amacı güdülmektedir. 

Tablo 22. Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Dersi Modülleri  

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Dış Ticaret Mevzuatı Dersi: Öğrenciye ithalat, ihracat, sigorta, gümrük ve kambiyo 

işlemleri gibi dış ticaret mevzuatıyla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. 

Tablo 23. Dış Ticaret Mevzuatı Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Dış Ticaret Muhasebesi Dersi: Dış ticaret muhasebesi ve bağlı konuların işlendiği derstir. 

Öğrencilere bu derste dış ticaret muhasebesi ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. 

Tablo 24. Dış Ticaret Muhasebesi Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Banka İşlemleri Dersi: Banka ve sigorta işlemleri konularında gerekli bilgilerin verildiği 

derstir. Bu derste öğrencilere bankaların kuruluşu, mevduat, kambiyo, hizmet ve sigorta 

işlemleri gibi konularda yeterliklerin kazandırılması  amaçlanmaktadır. 

http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
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Tablo 25. Banka İşlemleri Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Sermaye Piyasası Dersi: Sermaye piyasası ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bu derste 

öğrencilere sermaye piyasası faaliyetleri ve bu piyasalarda faaliyet gösteren finansal 

kuruluşları araştırma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.  

Tablo 26. Sermaye Piyasası Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Finansal Yatırım Dersi: Öğrenciyi finansal piyasalarda yatırım yapılan araçlar konusunda 

bilgi sahibi etmek amaçlanmaktadır. 

Tablo 27. Finansal Yatırım Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Sermaye Piyasası Kayıtları Dersi: Sermaye piyasası kayıtları ile ilgili gerekli bilgilerin 

verildiği derstir. Bu derste öğrenciye sermaye piyasası kayıtları ile ilgili yeterlikleri 

kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Tablo 28. Sermaye Piyasası Kayıtları Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
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Çalışma Hayatı Dersi: İş hukuku, toplam kalite yönetimi, ekonomik, sosyal ve toplumsal 

olaylar, teknolojik gelişmeler ve motivasyon artırıcı faaliyetler ile ilgili gerekli bilgilerin 

verildiği derstir. Bu derste öğrenciye hukuk kurallarına ve anayasal hak ve 

sorumluluklarına uygun davranma, teknolojik gelişmeleri takip etme, motivasyon artırıcı 

faaliyetlerden yararlanma, ekonomik, sosyal ve toplumsal olayları izleme ve 

çalışmalarında toplam kalite yönetimi prensiplerini uygulama yeterliklerini kazandırmak 

amaçlanmaktadır. 

Tablo 29. Çalışma Hayatı Dersi Modülleri 

 
(http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

Seçmeli Dersler: Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları 

ve Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Dağıtım Çizelge ekinde belirtilen açıklamalar 

doğrultusunda; alan/dal, seçmeli genel bilgi ya da diğer alan/dalların derslerinden 

seçilebilir.  

Alınabilecek seçmeli dersler: sektör ihtiyaçları,  öğrenci talepleri,  zümre öğretmenleri, 

koordinatör öğretmen görüşleri dikkate alınarak alan ve dalların özelliklerine göre okul 

yönetimince belirlenir.  

Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden 

alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.  

Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması 

zorunludur (http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretimProgramlari
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BÖLÜM III 

 

 

YÖNTEM 

 

 

Araştırmanın amacına yönelik olarak bu kısımda araştırmanın modeli, evreni ve 

örneklemi, verilerin toplanması ve ardından verilerin analizi hakkında bilgi verilmektedir. 

 

3.1. Araştırma Modeli 

 

“Araştırma, tarama modelinde betimsel bir nitelik taşımaktadır. Betimsel araştırma, 

kurumların, grupların mevcut durumuyla ilgili geniş açıklamalar yapmak için çok sayıda 

denek ve objeyle belli bir zaman dilimi içerisinde yapılan çalışmadır” (Kaptan, 1998). 

Öğrencilerin ve öğretmenlerin muhasebe eğitimine olan bakış açılarını değerlendirmek, 

karşılaşılan sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmeye yönelik bir 

araştırma olduğu için tarama modeli seçilmiştir. 

Araştırmada bilgi toplama aracı olarak: konuların hazırlanmasında, kaynak taraması ve 

ilgili birimlerle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucu elde edilen veriler kullanılacaktır. 

Alanda temel dersler uzaktan öğretimle gerçekleştiği için öğrencilere ve öğretmenlere 

meslek derslerinin verildiği yüz yüze eğitim veren Ticaret Meslek Liseleri’nde 

ulaşılacaktır.  

 

3.2. Evren ve Örneklem  

 

Araştırmanın evreni, Ankara’da Ticaret Meslek Liseleri’nde bulunan Mesleki Açık 

Öğretim Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı, Bilgisayarlı Muhasebe Dalı beceri eğitimi 

almış ya da almakta olan son sınıf öğrencileri (N=311) ve bu alanda ders veren 

öğretmenlerdir (N=44). Ancak bu öğrencilerin ve öğretmenlerin tamamına zaman ve 

maliyet açısından ulaşmak mümkün olmadığı için örnekleme yoluyla araştırma yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini yine Ankara ili merkez ilçeleri Ticaret Meslek Liseleri’nde 
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Mesleki Açık Öğretim Lisesi kapsamında yüz yüze muhasebe eğitimi gören beceri 

eğitimini almış veya almakta olan lise son sınıf öğrencilerinden örneklem büyüklüğü olarak 

%95 güven seviyesinde en az n=172 öğrenci, bu alanda ders veren öğretmenlerden ise %95 

güven seviyesinde n=39,57≈40 ile Muhasebe ve Finansman Alanı öğretmenleri 

oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan okul, öğrenci ve öğretmenlere ait bilgiler aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir. 

Tablo 30. Öğrenci Anketinin Uygulandığı Okulların Adı ve Öğrenci Sayıları 

Sıra 

Nu. 

Okulları Adı Öğrenci  

Sayıları 

1 Anafartalar TML 28 

2 Ankara TML 60 

3 Ayrancı TML 11 

4 Batıkent Şevket Evliyagil TML 30 

5 Etimesgut TML 20 

6 Fatma Yaşar Önen TML 13 

7 Mamak Yunus Emre TML 57 

8 Sincan Ahmet Andiçen TML 25 

9 Sincan İMKB TML 30 

10 Yenimahalle TML 37 

 TOPLAM 311 

 

Tablo 31. Öğretmen Anketinin Uygulandığı Okulların Adı ve Öğretmen Sayıları 

Sıra 

Nu. 

Okulların Adı Öğretmen 

 Sayıları 

1 Anafartalar TML 5 

2 Ankara TML 7 

3 Ayrancı TML 4 

4 Batıkent Şevket Evliyagil TML 4 

5 Etimesgut TML 4 

6 Fatma Yaşar Önen TML 3 

7 Mamak Yunus Emre TML 5 

8 Sincan Ahmet Andiçen TML 4 

9 Sincan İMKB TML 4 

10 Yenimahalle TML 4 

 TOPLAM 44 
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Örneklem büyüklüğü aşağıdaki Tablo 32’de görüldüğü gibidir:  

Tablo 32. Örneklem Büyüklüğü Hesaplama Tablosu 

Araştırmalar İçin Güven Seviyesi ve Kabul Edilebilir Hataya Göre Önceden 

Örneklem Büyüklüğü Hesaplama Tablosu 

Kabul Edilebilir Hata +/- =           5% %5 

                Öğrenci için,                  Öğretmen için, 

Evren Büyüklüğü =        311         Evren Büyüklüğü =       44 

HESAPLAMA HESAPLAMA 

Öğrenciler İçin, Öğretmenler İçin 

Güven Seviyesi       95%    Güven Seviyesi           95%    

Önerilen 

Örneklem                172 

Büyülüğü   

 

39,57=40 

 

 

3.3. Verilerin Toplanması  

 

Araştırmanın birinci bölümünde veriler, kütüphane ve internet ortamından ilgili literatür 

taraması yapılarak konu ile ilgili tez, makale ve diğer kaynaklardan yararlanılarak 

oluşturulmuştur.   

Araştırmanın ikinci bölümünde ise verilerin geliştirilmesi aşamasında öğretmen, öğrenci 

görüşleri ve uzman onayı alınarak hazırlanan anket formu “Mesleki Açık Öğretim Lisesi 

Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ilgili öğretmen ve 

öğrencilere 2012/2013 eğitim öğretim döneminde uygulanmıştır. Öğretmen ve öğrencilere 

yönelik olarak hazırlanan anket formu ekte sunulmuştur.  

Anket formu öncelikle rastgele seçilen 15 öğrenci ve 15 öğretmene deneme amaçlı 

uygulanmış, güvenirlik durumu test edilmiştir. Test sonucu güvenilirliği kanıtlanan anket 

formları danışman onayı alınarak ilgili öğretmen ve öğrencilere uygulanmıştır. 

Verilerin toplanmasında araştırmacının geliştirdiği anket kullanılmıştır. Anketin soruları 

geliştirilirken öğretmenler, öğrenciler ve ilgili kaynaklardaki anket soruları ile alanla ilgili 

genel sorunlardan yararlanılmıştır. Anketin geliştirilmesi aşamasında öğretmen, öğrenci ve 

uzman görüşleri alınmıştır. 

Veri toplama sürecinde araştırma, etik kurallara uygun olarak yürütülmüş kişilere ait 

üçüncü şahıslara aktarılması sakıncalı olan bilgiler toplanmamış ve bu konuda ankete 

katılanlara bilgi verilmiştir. 
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3.4. Verilerin Analizi  

 

Araştırma amaçları doğrultusunda hazırlanan son sınıf öğrencilerinin görüşlerinin yer 

aldığı anket formlarının sonuçları üzerinden istatistiki çözümlemeler SPSS (Statistical 

Package for Social Science) bilgisayar paket programında yapılmıştır.  

“Mesleki Açık Öğretim Lisesi Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri” anket uygulaması öncesinde ve sonrasında yapılan testlere ilişkin, öğrencilerin 

ve öğretmenlerin kişisel bilgileri ve sorulara verdikleri cevapların sonuç toplamlarının 

frekans ve yüzdeleri, aritmetik ortalamaları, standart sapmaları bulunmuş ve t testi 

hesaplama tekniklerinden yararlanılarak verilerin analiz ve çözümlemesi yapılmıştır. 

Araştırmadaki kapalı uçlu anket soruları için 5’li Likert türü ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin 

cevapları 1-5 arası puanlandırılmış ve değerlendirme puanları:  

Hiç  (1,00),  

Az       (2,00),  

Kısmen  (3,00),  

Oldukça (4,00),  

Tamamen (5,00) şeklinde değerlendirilmiştir. 

Verilerin çözümlemeleri yapılırken, karşılaştırmaların arasında farklılık olup olmadığı alfa 

0,05 anlamlılık düzeyinde teste tabi tutulmuştur. 

 

3.4.1. Güvenirlik Analizi  

 

“Mesleki Açık Öğretim Lisesi Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri” resmi izin alındıktan sonra okul yönetimlerinden de izin alınarak rastgele seçilen 

15 öğrenci ve öğretmen için uygulanmış ve araştırmada kullanılması planlanan anket 

formunun güvenirliği Cronbach α katsayısı hesaplanarak bulunmuştur.  

Güvenirlik analizi, herhangi bir araştırma konusunda örneklemi oluşturan birimler 

üzerinden veri toplamak için geliştirilen anketi oluşturan ifadelerin (soru, yargı,  önerme 

vb.) kendi içinde tutarlılığının olup olmadığını ölçmek için kullanılır (Ural ve Kılıç, 2006, 

s. 286).  

Cronbach α katsayısı 0 ile 1 arasında değişir.  

Katsayı 0,40’dan küçük olduğunda ölçek güvenilir değildir,  
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Katsayı 0,40 – 0,60 ise düşük güvenirliktedir,  

Katsayı 0,60 – 0,80 ise oldukça güvenilirdir ve  

Katsayı 0,80 – 1,0 arasında olduğunda ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.  

Genelde 0,70 ve daha yüksek olması yeterlidir. Sorular arasında pozitif korelasyon varsa, α 

katsayısı yüksek çıkar. Sorular arasında negatif korelasyon olduğunda da, α katsayısı 

yüksek çıkar bu durum beklenen güvenirliğin olmadığını gösterir ve analizi bozar. 

Cronbach α katsayısı, tek boyutlu bir olgunun, sorulan sorular (değişkenler) tarafından ne 

derece ölçülebildiğini gösterir (Arıkan, 2011, s. 164).  

Yapılan güvenirlik analizinde, son sınıf öğrencilerine uygulanacak anket için güvenirlik 

α=0,835, öğretmenlere yapılan anket içinse  α = 0,851 olarak bulunmuştur.  

Ölçeğimizin katsayısı (α = 0,835 ve α = 0,851 ) olup 0,80 < α <1,00 aralığında olduğundan 

anket formumuzun yüksek derecede güvenilir olduğu kabul edilerek araştırmada 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

3.4.2. Araştırma Analizinde Yararlanılan Teknikler  

 

“Mesleki Açık Öğretim Lisesi Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri” konulu araştırma öncesinde ve sonrasında uygulanacak olan anket formunda 

verilerin doğru olarak çözümlemesinde kullanılacak tekniklerin kullanılması için temelde 

parametrik veya parametrik olmayan test koşullarının sağlanıp sağlanmadığının 

araştırılması gerekmektedir.  

Verilerin analizinin yapılması için verilerin hangi sınıfta (kategoride) olduğunu 

belirlememiz gerekir. Veri sınıflamada kriter, verinin özellikleridir. Veri özelliklerine göre 

sınıflamada ise analiz teknikleri parametrik olan ve parametrik olmayan analiz teknikleri 

olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bazı analiz tekniklerinin uygulanabilmesi için toplanan 

verinin ön koşul olarak bazı özelliklere sahip olması istenir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004, 

s. 155).  

Parametrik test koşulları ise;  

(a) Veriler nicel olmalıdır,  

(b) Veriler normal dağılım göstermelidir,  

(c) Varyanslar homojen yani dağılımları benzer yaygınlıkta olmalıdır,     

(d) Örneklemi oluşturan birimler denekler ve evrenden tarafsız seçilmelidir,  
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(e) Örneklemi oluşturan birimler ile denekler birbirlerinden bağımsız olmalıdır,  

(f) Örneklemin büyüklüğü 10’dan az olmamalı, eğer örneklem büyüklüğü 30’dan 

büyük olursa parametrik testler daima parametrik olmayan testlerden üstün tutulur (Ural ve 

Kılıç, 2006, s. 83).  

Parametrik testlerin kullanılabilmesi için yukarıda verilen koşulların gerçekleşmesi gerekir. 

Parametrik test koşullarının karşılanamadığı durumlarda parametrik olmayan karşılığı 

kullanılmalıdır. Parametrik testlerde grup sayılarına yönelik kullanılabilecek test türleri 

aşağıdaki Tablo 33’te görülmektedir:  

Tablo 33. Parametrik Testlerde Grup Sayılarına Yönelik Kullanılan Test Türleri 

Karşılaştırma İçin Grup Sayısı  Parametrik Testler  

Bir Grup Örneklem İçin  Tek Örneklem İçin T Testi  

Bağımsız İki Grup İçin  Bağımsız Örneklemler İçin T Testi  

İlişkili İki Ölçüm İçin  Bağımlı Örneklemler İçin T Testi  

Bağımsız Üç ve Daha Fazla Grup İçin  Bağımsız Örneklemler İçin Tek-Faktörlü 

Varyans Analizi  

İlişkili Üç ve Daha Fazla Ölçüm İçin  İlişkili (Tekrarlı) Ölçümler İçin Tek-

Faktörlü Varyans Analizi  

(Ural ve Kılıç, 2006, s. 84) 

 

 

Bizim araştırmamızın konusuna uygun test tekniklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan 

ilk anket ve sonrasında yapılan ikinci anket verilerinin parametrik ve verilerin normal 

dağılıma sahip olup olmadığını ölçmek için “Normal Dağılıma Uygunluk Testi 

(Kolmogorov-Smirnov Testi)” yapılmıştır. 

Bu çalışmada uygulanan ölçekteki maddeler üç ana boyut olarak tasarlanmıştır. Bu 

boyutlar ve boyutlara ait maddeler aşağıda verilmiştir.  

 

Boyut 1: Eğitimin genel değerlendirmesi:  (7,8,11,12,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 

31,32,33,34. sorular), 

Boyut 2: Ders içeriği ve modüllerin değerlendirilmesi: (16,17,18,19. sorular), 

Boyut 3: Uyum ve disiplin sorunlarının değerlendirilmesi: (9,10,13,14,30.sorular).  

 

3.4.2.1. Varyans Analizi  

 

Burada ankete katılan öğrenci ve öğretmenlerin anket sorularına verdikleri cevaplar 

aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir.  
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Öğrenciler için:  

- Cinsiyetlerine,  

- Yaşlarına, 

- Medeni durumlarına,  

- Gelir düzeylerine, 

- Aile birey sayılarına, 

- MAÖL’ e devam sürelerine göre.  

Öğretmenler için: 

- Cinsiyetlerine,  

- Yaşlarına, 

- MAÖL’de ders verme sürelerine,  

- Programla ilgili eğitim alma durumlarına,  

- Mezuniyet durumlarına, 

- Hizmet sürelerine göre farklılık gösterip göstermediği test edilmeye çalışılacaktır. Bu 

amaçla t testi ve One Way Anova (tek yönlü varyans analizi) testi kullanılmış ve anlamlılık 

P<0,05 alınmıştır. 

 

3.4.2.2 Bağımsız Örneklem t – Testi 

 

Bu testte tek örneklem t-testinden farklı olarak iki ayrı grubun ortalamaları karşılaştırılır. 

Örneğin, feminizm konusunda erkek ve kadınların görüşleri arasında fark olup olmadığını 

test etmek isterseniz bağımsız örneklem t-testini kullanabilirsiniz. Benzer şekilde evli ve 

bekâr kadınların kozmetik harcamaları arasında fark olup olmadığını bulmak için 

kullanılabilecek yöntem yine bağımsız örneklem t-testidir.  

 

3.4.2.3. One Way Anova (Bağımsız Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi) 

 

Bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizinde ikiden fazla grubun ortalamaları 

karşılaştırılır. Öreğin evlilik hakkındaki görüşlerin medeni duruma (evli, bekar, dul) göre 

farklılık gösterip göstermediğini test etmek isterseniz tek yönlü varyans analizini 

kullanabilirsiniz. Benzer şekilde farklı eğitim düzeylerindeki kadınların kozmetik 
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harcamaları arasında fark olup olmadığını bulmak için kullanılabilecek yöntem yine 

bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizidir (Bay,2010, s. 100). 

 

3.4.2.4. Normal Dağılıma Uygunluk Testi  

 

Normal dağılım, parametrik testlerin bir varsayımı olup sürekli değişkenlere ait 

dağılımların en önemlisidir. Bir veri kümesinin normal dağılımlı bir yığından örneklem 

olup olmadığı çeşitli istatistiksel testler (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilks testleri gibi) 

veya grafiksel yöntemlerle (Q-Q grafiği gibi) incelenir.  Bu çalışmada verilerin normal 

dağılıma uygunluğu Q-Q grafiği yöntemiyle teste edilmiştir.  

Q-Q grafiği eldeki verilerin varsayılan dağılıma uyup uymadığını gösteren grafiksel bir 

yöntemdir. Bilindiği gibi Q-Q grafiği yönteminde standartlaştırılmış gözlem değerleri, 

ilgili olasılık dağılımında karşı gelen sıra istatistiklerinin beklenen değerleriyle 

karşılaştırılmaktadır. Q-Q grafiğinde, gözlem değerleri bir eksende, teorik olarak 

hesaplanan değerler diğer eksende yer almak üzere koordinat düzlemi üzerinde noktalar 

işaretlenir. Bu noktalar işaretlendiğinde, noktaların büyük bir çoğunluğu bir doğru 

etrafında yer alıyorsa, o zaman gözlem verilerinin araştırmaya konu olan teorik dağılımdan 

olduğu söylenir (Altın ve Şenoğlu, 2006). 

Ankette sorulan sorular üç boyut altında incelenmiştir.  Bu boyutlar; 

1-Eğitimin genel durumu, 

2-Ders içeriği ve modüller, 

3-Uyum ve disiplin sorunları. 

Bu boyutlar için elde edilen verilerin normal dağılıma uygunluğu Q-Q grafikleri ile 

incelenmiştir. Elde edilen grafikler aşağıdaki şekilde verilmiştir. Grafiklerden de 

görülebileceği gibi, her üç boyuta ait verilerin de normal dağılıma uygun olduğu kabul 

edilebilir. 
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Şekil 1. Öğrencilerin Eğitimin Genel Durumuna İlişkin Sorulara Verdikleri Cevapların 

Normal Dağılıma Uygunluğunu Gösterir Q-Q Grafiği  

 

Yukarıdaki grafiğe bakıldığında anket sorularında “Eğitimin Genel Durumu” ile ilgili 

verilen cevapların tamamına yakını normal dağılıma uygunluk göstermektedir. 
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Şekil 2. Öğrencilerin Ders İçeriği ve Modüllere İlişkin Sorulara Verdikleri Cevapların 

Normal Dağılıma Uygunluğunu Gösterir Q-Q Grafiği  

 

Yukarıdaki grafiğe bakıldığında “Ders İçeriği ve Modüller” ile ilgili anket sorularına 

verilen cevapların normal dağılıma uygun olduğu görülmektedir. 
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Şekil 3. Öğrencilerin Uyum ve Disiplin Sorunlarına İlişkin Sorulara Verdikleri Cevapların 

Normal Dağılıma Uygunluğunu Gösterir Q-Q Grafiği 

 

Yine yukarıda ki grafiğe bakıldığında da “Uyum ve Disiplin Sorunları” ile ilgili anket 

sorularına verilen cevapların normal dağılıma uygun olduğu görülmektedir. 

Öğretmen anketinde de yine öğrenci anketinde olduğu gibi sorular üç boyut altında 

incelenmiştir. Bu boyutlar için elde edilen verilerin normal dağılıma uygunluğu Q-Q 

grafikleri ile incelenmiştir. Elde edilen grafikler aşağıdaki şekilde verilmiştir.  
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Şekil 4. Öğretmenlerin Eğitimin Genel Durumuna İlişkin Sorulara Verdikleri Cevapların 

Normal Dağılıma Uygunluğunu Gösterir Q-Q Grafiği  

 

Yukarıdaki grafiğe bakıldığında öğretmenlerin anket sorularında “Eğitimin Genel 

Durumu” ile ilgili verilen cevapların tamamına yakını normal dağılıma uygunluk 

göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B
ek

le
n

e
n

 N
o

rm
a

l 

Gözlemlenen Değer 



 

57 

 

 
Şekil 5. Öğretmenlerin Ders İçeriği ve Modüllere İlişkin Sorulara Verdikleri Cevapların 

Normal Dağılıma Uygunluğunu Gösterir Q-Q Grafiği  

 

Yukarıdaki grafiğe bakıldığında “Ders İçeriği ve Modüller” ile ilgili anket sorularına 

verilen cevapların normal dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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Şekil 6. Öğretmenlerin Uyum ve Disiplin Sorunlarına İlişkin Sorulara Verdikleri 

Cevapların Normal Dağılıma Uygunluğunu Gösterir Q-Q Grafiği  

 

Grafiklerden de görülebileceği gibi, her üç boyuta ait verilerin de normal dağılıma uygun 

olduğu kabul edilebilir. 
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BÖLÜM IV 

 

 

BULGULAR ve YORUM 

 

Bu bölümde öğrenci ve öğretmenlere ait bulgular incelenerek bulgulara ait yorumlar 

yapılacaktır. 

 

4.1.  Öğrencilere Ait Demografik Bulgular ve Yorumları 

 

Aşağıda öğrencilere ait demografik bilgiler aşağıdaki tablolar yardımıyla açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

 

— Cinsiyete İlişkin Bulgular 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %55,8’sini erkek, %44,2’ünü ise bayan öğrencilerin 

oluşturduğu gözlenmiştir. (Tablo 34) 

Tablo 34.Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet  f % 

Erkek  96 55,8 

Bayan 76 44,2 

Toplam  172 100,0 

 

MAÖL muhasebe alanında erkek öğrencilerin bayan öğrencilerden sayıca üstün olduğu 

görülmektedir.  
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44,2

55,8
erkek

bayan

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

 

— Öğrencilerin Yaşlarına İlişkin Bulgular 

 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %33,7’si 16-18, %36,6’sı 19-21, %18,6’sı 22-24, %11’i 

25 yaş üstü olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 35). 

Tablo 35. Öğrencilerin Yaşa Göre Dağılımı 

Yaş Aralığı  f % 

16_18 58 33,7 

19_21 63 36,6 

22_24 32 18,6 

25_üstü 19 11,0 

Toplam 172 100,0 

 

MAÖL muhasebe alanında eğitim gören öğrenciler yaş itibariyle ağırlıklı olarak (%70,3) 

16-21 yaş aralığındadır. 25 yaş ve üstünde ise bu oran %11’e düştüğü görülmektedir. Yaş 

ilerledikçe açık öğretime devam oranının düştüğü gözlemlenmiştir. 

 

— Öğrencilerin Medeni Durumlarına İlişkin Bulgular 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %82,6’sının bekâr, %17,4’ünün ise evli olduğu 

gözlemlenmiştir (Tablo 36). 
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Tablo 36. Öğrencilerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

Medeni Durumu f % 

Bekâr 142 82,6 

Evli 30 17,4 

Toplam 172 100,0 

 

Verilere göre öğrencilerin büyük çoğunluğunun bekârdır 

 

--- Öğrencilerin Aylık Net Gelirlerine İlişkin Bulgular 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin % 42,4’ünün geliri 2013 verilerine göre aylık 

800 TL’den azdır. Araştırmaya katılan diğer öğrencilerin gelir düzeylerinin ise, %28,5’i 

801-1.200 TL arası, %15,1’i 1.201-1.500 TL arası, %14’ünün ise 1.501 TL'den fazla 

olduğu gözlemlenmiştir. (Tablo 37)  

Tablo 37. Öğrencilerin Aylık Net Gelirlerinin Dağılımı 

Aylık Gelir f % 

800 TL'den az 73 42,4 

801-1.200 TL arası 49 28,5 

1.201-1.500 TL arası 26 15,1 

1.501 TL'den fazla 24 14,0 

Toplam 172 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin % 42,4’ünün gelirinin 2013 verilerine göre aylık 800 

TL’den az olması ve bu oranın yüksekliği MAÖL’de okuyan öğrencilerin genelde dar 

gelirli ya da dar gelirli ailelerin çocukları olduğunu göstermektedir.  

 

— Öğrencilerin Aile Bireylerinin Sayısına İlişkin Bulgular 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin aile birey sayısının %18,6’sının 2-3 kişiden oluştuğu, 

%69,8’inin 4-5 kişiden oluştuğu, %11,6’sının 6 ve üstünde kişiden oluştuğu 

gözlemlenmiştir. (Tablo 38) 
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Tablo 38. Öğrencilerin Aile Birey Sayılarının Dağılımı 

Ailede ki Birey Sayısı f % 

2-3 32 18,6 

4-5 120 69,8 

6 ve üstü 20 11,6 

Toplam 172 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun (%69,8) 4-5 kişiden oluştuğu 

gözlemlenmiştir. Verilere göre öğrencilerin ailelerinin kalabalık olmadığı, söylenebilir. 

 

— Öğrencilerin Mesleki Açık Öğretim Lisesine Devam Etme Sürelerine İlişkin 

Bulgular 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %66,3’ünün 1-2, %26,7’sinin 3-4 %6,4’ünün  5-6, 

%0,6’sının 1 yıldır MAÖL’e devam ettiği gözlemlenmiştir.(Tablo 39) 

Tablo 39. Öğrencilerin MAÖL’e Devam Etme Sürelerine Göre Dağılımı 

Devam Etme Süresi f % 

1-2 114 66,3 

3-4 46 26,7 

5-6 11 6,4 

6 ve üstü 1 ,6 

Toplam 172 100,0 

 

Tabloya göre araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bölümünün (%66,3) MAÖL’e yeni 

başladığı söylenebilir. Araştırmaya katılan öğrenciler beceri eğitimini tamamlamış ya da 

tamamlamakta olan öğrencilerden seçilmiştir. Bu nedenle çıkan sonuç öğrencilerin Meslek 

Lisesi muhasebe eğitimlerini okullarının sonuna yaklaşırken çeşitli nedenlerle 

tamamlayamadıklarını ortaya koymaktadır.  

 

4.2.  Öğretmenlere Ait Demografik Bulgular ve Yorumları 

 

Aşağıda öğretmenlere ait demografik bilgiler frekans tabloları yardımıyla açıklanmaya 

çalışılacaktır. 
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— Cinsiyete İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %70’i erkek, %30’u bayandır. 

Tablo 40. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyetiniz? f % 

erkek 28 70,0 

bayan 12 30,0 

Toplam 40 100,0 

 

Tabloya bakıldığında Ankara merkez ilçeleri Ticaret Meslek Liselerinde MAÖL yüz yüze 

muhasebe derslerine giren öğretmenlerin çoğunluğu (f=28) erkektir. 

 

— Öğretmenlerin Yaşlarına İlişkin Bulgular 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %5’i 20-29 yaş, %30’u 30-39 yaş, % 47,5’i 40-49 yaş, 

%17,5’i 50 yaş üstüdür. 

 

Tablo 41.Öğretmenlerin Yaşa Göre Dağılımı 

 

Tabloya bakıldığında öğretmenlerin çoğunluğu (%47,5) 40-49 yaş aralığındadır.  

 

— Öğretmenlerin Hizmet Yıllarına İlişkin Bulgular 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 5’i 1-5 yıl, % 12,5’i 6-10 yıl, % 57,5’i 11-20 yıl, 

%25’i ise 21 ve daha fazla yıldır öğretmenlik yapmaktadırlar. 

 

Yaşınız? f % 

20_29 2 5,0 

30_39 12 30,0 

40_49 19 47,5 

50_üstü 7 17,5 

Toplam 40 100,0 
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Tablo 42.Öğretmenlerin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı 

Öğretmenlikte hizmet yılınız? f % 

1_5 2 5,0 

6_10 5 12,5 

11_20 23 57,5 

21_üstü 10 25,0 

Toplam 40 100,0 

 

Tablodan öğretmenlerin hizmet yıllarına bakıldığında çoğunluğunun deneyimli olduğu 

görülmektedir. 

 

— Öğretmenlerin Mezuniyetlerine İlişkin Bulgular 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin mezun oldukları üniversite ve fakülteleri Tablo 43’te 

verilmiştir. 

  

Tablo 43. Öğretmenlerin Mezuniyetlerine Göre Dağılımı 

Hangi üniversiteyi bitirdiniz? f % 

Afyon K. Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 2,5 

Atatürk Ünv. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 1 2,5 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat 2 5,0 

Gazi.Üniv. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 3 7,5 

Gazi.Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 5,0 

Gazi.Üniv. Mesleki Eğitim Fakültesi 6 15,0 

Gazi.Üniv. Tic. ve Turizm Eğitim Fakültesi 24 60,0 

Uludağ Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 2,5 

Toplam 40 100,0 

 

Tabloya göre MAÖL yüz yüze muhasebe derslerine giren öğretmenlerin çoğunluğu (%60) 

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. Bu fakülte şu 

an kapanmıştır. Genele bakıldığında öğretmenlerin çoğunluğu Gazi Üniversitesi 

kökenlidir.  

 

 

 



 

65 

 

— Öğretmenlerin Üniversite Eğitiminden Sonra Muhasebe İle İlgili Eğitim Alıp 

Almama Durumlarına İlişkin Bulgular 

 

Araştırma bulgularına göre anketi cevaplayan öğretmenlerin %82,5’i üniversite 

eğitiminden sonra muhasebe ile ilgili eğitim aldıkları, %17,5’inin ise almadıkları 

görülmektedir. 

Tablo 44. Öğretmenlerin Üniversite Eğitiminden Sonra Muhasebe İle İlgili Eğitim Alıp 

Almama Durumlarına Göre Dağılımı 

Üniversite eğitiminden sonra muhasebe ile ilgili 

eğitimlere katıldınız mı? 
f % 

Evet 33 82,5 

Hayır 7 17,5 

Toplam 40 100,0 

 

Tabloya göre öğretmenlerin çoğunluğu bilgilerinin güncellemek adına alanında eğitim 

almıştır. 

 

— Öğretmenlerin Mesleki Açık Lise Muhasebe Derslerine Girme Yıllarına İlişkin 

Bulgular 

 

Bulgular neticesinde öğretmenlerin % 7,5’i 1 yıldır, %17,5’i 2 yıldır, %27,5’i 3 yıldır, 

%47,5’i 3 yıldan daha fazla süredir MAÖL Muhasebe derslerine girmektedir. 

Tablo 45. Öğretmenlerin Mesleki Açık Lise Muhasebe Derslerine Girme Yıllarına Göre 

Dağılımı 

Kaç yıldır Mesleki Açık Lise muhasebe 

derslerine girmektesiniz? 
f % 

1 3 7,5 

2 7 17,5 

3 11 27,5 

3'ten fazla 19 47,5 

Toplam 40 100,0 

 

Tablo verilerine göre % 47,5’lik oranla öğretmenlerin çoğunluğu 3 yıldan fazla süredir 

MAÖL yüz yüze muhasebe derslerine giren deneyimli öğretmenlerden oluşmaktadır.  
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4.3. Anket Sorularına Verilen Cevapların Frekans Tabloları Yardımıyla İncelenmesi 

 

Bu kısımda öğrenci ve öğretmenlere ait veriler frekans tabloları yardımı ile açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

 

--- Öğrencilere Ait Cevapların İncelenmesi 

 

Aşağıda öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevaplara ilişkin frekans tablosu 

verilmiştir.  

Tablo 46. Öğrencilerin Anket Sorularına Verdikleri Cevaplara Ait Frekans Tablosu 

SORULAR 
Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen 

  Toplam 
N % N % N % N % N % 

MAÖL muhasebe eğitiminin 

yüz yüze verilmesi şarttır. 
7 4,1 8 4,7 9 5,2 11 6,4 137 79,7 172 

Mesleki Açık Öğretim 

Lisesinin web sayfası 

(www.maol.meb.gov.tr), 

Liseyle ilgili her türlü bilgiye 

ulaşmak için yeterlidir. 

17 9,9 15 8,7 30 17,4 36 20,9 74 43,0 172 

Yüz yüze verilen muhasebe 

derslerinde devam sorunu 

yaşanmaktadır. 

35 20,3 29 16,9 27 15,7 29 16,9 52 30,2 172 

Yüz yüze verilen derslerin 

gün ve saatleri eğitimi 

olumsuz etkilemektedir. 

65 37,8 19 11,0 29 16,9 27 15,7 32 18,6 172 

Yüz yüze eğitimde, okulun 

sahip olduğu alt yapı 

olanakları (sınıf, laboratuvar, 

dinlenme ortamları) 

yeterlidir. 

11 6,4 10 5,8 24 14,0 45 26,2 82 47,7 172 

Muhasebe eğitiminde 

teknoloji yeteri kadar 

kullanılmaktadır. 

11 6,4 17 9,9 29 16,9 34 19,8 81 47,1 172 

Yüz yüze eğitimde farklı yaş 

gruplarındaki kişilerin aynı 

sınıfta ders görmesi problem 

oluşturmaktadır. 

71 41,3 24 14,0 31 18,0 16 9,3 30 17,4 172 

Yüz yüze eğitimde disiplin 

sorunlarıyla sık sık 

karşılaşılmaktadır. 

60 34,9 25 14,5 29 16,9 26 15,1 32 18,6 172 

Okul yönetimi yüz yüze 

verilen muhasebe eğitimiyle 

ilgili sorunların 

giderilmesinde yeterlidir. 

15 8,7 9 5,2 52 30,2 41 23,8 55 32,0 172 

Muhasebe dersleriyle ilgili 

kitaplara (Modüller) kolay 

ulaşılabilmektedir. 

66 38,4 16 9,3 30 17,4 21 12,2 39 22,7 172 
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Muhasebe ders kitapları 

(Modüller) hatasız ve özenle 

hazırlanmıştır. 

45 26,2 31 18,0 39 22,7 20 11,6 37 21,5 172 

Muhasebe ders kitaplarındaki 

(Modüllerdeki) bilgiler 

öğrenci seviyesine uygundur 

27 15,7 25 14,5 36 20,9 34 19,8 50 29,1 172 

Muhasebe ders kitaplarındaki 

(Modüller) bilgiler günceldir. 
31 18,0 20 11,6 35 20,3 33 19,2 53 30,8 172 

Derslere hazırlanarak gelirim. 15 8,7 11 6,4 41 23,8 30 17,4 75 43,6 172 

Muhasebe dersleri çok 

verimli geçmektedir. 
15 8,7 8 4,7 31 18,0 40 23,3 78 45,3 172 

Yüz yüze muhasebe eğitimi 

öğrencileri tam olarak 

muhasebe işlemleri 

yapabilecek seviyeye 

getirmektedir. 

14 8,1 5 2,9 39 22,7 40 23,3 74 43,0 172 

İşlenecek konunun mesleki 

hayattaki önemi derslerde 

açıklanmaktadır. 

18 10,5 5 2,9 33 19,2 51 29,7 65 37,8 172 

Derslerde önemli konulara 

yeterince zaman 

ayrılmaktadır.  

15 8,7 7 4,1 34 19,8 51 29,7 65 37,8 172 

Öğrencilere soru sorularak 

derse katılımları 

sağlanmaktadır. 

12 7,0 16 9,3 30 17,4 35 20,3 79 45,9 172 

Dersin sonlarında konuların 

anlaşılma düzeyi kontrol 

edilmektedir. 

21 12,2 18 10,5 33 19,2 40 23,3 60 34,9 172 

Derslerde konuların 

özelliklerine göre yeteri 

kadar uygulama 

yapılmaktadır. 

7 4,1 12 7,0 37 21,5 44 25,6 72 41,9 172 

Muhasebe derslerinde güncel 

bilgiler verilmektedir. 
8 4,7 15 8,7 44 25,6 47 27,3 58 33,7 172 

Beceri eğitimi öğrencilerin 

mesleki bilgi ve becerilerini 

istenilen düzeyde 

arttırmaktadır. 

9 5,2 15 8,7 54 31,4 37 21,5 57 33,1 172 

Beceri eğitimi ve okulun aynı 

yıl içinde olması eğitimde 

adaptasyonu (uyumu) 

olumsuz etkilemektedir. 

31 18,0 14 8,1 50 29,1 31 18,0 46 26,7 172 

Okulda verilen eğitimle 

beceri eğitimi arasında 

bütünlük vardır. 

10 5,8 15 8,7 46 26,7 48 27,9 53 30,8 172 

Beceri eğitimi yapılan 

kurumlar öğrencilere gereken 

ücreti ödemektedirler. 

34 19,8 32 18,6 36 20,9 21 12,2 49 28,5 172 

Koordinatör öğretmenler 

beceri eğitimi ile ilgili olarak 

okulda ve işyerinde 

öğrencilerle yeteri kadar 

ilgilenirler. 

12 7,0 20 11,6 47 27,3 47 27,3 46 26,7 172 
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Beceri eğitiminde iş 

yerlerindeki usta öğreticilerin 

bilgi ve becerisi yeterlidir. 

23 13,4 20 11,6 44 25,6 37 21,5 48 27,9 172 

 

Anket sorularına öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde genelde “Tamamen” 

yanıtı verildiği görülmektedir. Bu tabloya göre de “MAÖL muhasebe eğitiminin yüz yüze 

verilmesi şarttır” görüşü ağır basmaktadır. 

 

--- Öğretmenlere Ait Cevapların İncelenmesi 

Tablo 47. Öğretmenlerin Anket Sorularına Verdikleri Cevaplara Ait Frekans Tablosu 

SORULAR 
Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen 

Toplam 
N % N % N % N % N % 

MAÖL muhasebe eğitiminin 

yüz yüze verilmesi şarttır. 
1 2,5 0 ,0 1 2,5 0 ,0 38 95,0 40 

Mesleki Açık Öğretim 

Lisesinin web sayfası 

(maol.meb.gov.tr), Liseyle 

ilgili her türlü bilgiye 

ulaşmak için yeterlidir. 

0 ,0 0 ,0 16 40,0 9 22,5 15 37,5 40 

Yüz yüze verilen muhasebe 

derslerinde devam sorunu 

yaşanmaktadır. 
0 ,0 5 12,5 13 32,5 12 30,0 10 25,0 40 

Yüz yüze verilen derslerin 

gün ve saatleri eğitimi 

olumsuz etkilemektedir. 
11 27,5 7 17,5 10 25,0 4 10,0 8 20,0 40 

Yüz yüze eğitimde, okulun 

sahip olduğu alt yapı 

olanakları (sınıf, laboratuvar, 

dinlenme ortamları) 

yeterlidir. 

0 ,0 3 7,5 13 32,5 10 25,0 14 35,0 40 

Muhasebe eğitiminde 

teknoloji yeteri kadar 

kullanılmaktadır. 
1 2,5 1 2,5 6 15,0 12 30,0 20 50,0 40 

Yüz yüze eğitimde farklı yaş 

gruplarındaki kişilerin aynı 

sınıfta ders görmesi problem 

oluşturmaktadır. 

12 30,0 9 22,5 10 25,0 5 12,5 4 10,0 40 

Yüz yüze eğitimde disiplin 

sorunlarıyla sık sık 

karşılaşılmaktadır. 
5 12,5 8 20,0 11 27,5 9 22,5 7 17,5 40 

Okul yönetimi yüz yüze 

verilen muhasebe eğitimiyle 

ilgili sorunların 

giderilmesinde yeterlidir. 

3 7,5 0 ,0 14 35,0 13 32,5 10 25,0 40 

Muhasebe dersleriyle ilgili 

kitaplara (Modüller) kolay 

ulaşılabilmektedir. 
4 10,0 1 2,5 12 30,0 5 12,5 18 45,0 40 
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Muhasebe ders kitapları 

(Modüller) hatasız ve özenle 

hazırlanmıştır. 
17 42,5 10 25,0 9 22,5 3 7,5 1 2,5 40 

Muhasebe ders 

kitaplarındaki 

(Modüllerdeki) bilgiler 

öğrenci seviyesine uygundur 

9 22,5 4 10,0 21 52,5 4 10,0 2 5,0 40 

Muhasebe ders 

kitaplarındaki (Modüller) 

bilgiler günceldir. 
13 32,5 3 7,5 15 37,5 8 20,0 1 2,5 40 

Derslere hazırlanarak 

gelirim. 
0 ,0 1 2,5 2 5,0 13 32,5 24 60,0 40 

Muhasebe dersleri çok 

verimli geçmektedir. 
0 ,0 1 2,5 13 32,5 12 30,0 14 35,0 40 

Yüz yüze muhasebe eğitimi 

öğrencileri tam olarak 

muhasebe işlemleri (Belge 

düzenleme, defterlere 

kayıt… vb.) yapabilecek 

seviyeye getirmektedir. 

2 5,0 3 7,5 10 25,0 15 37,5 10 25,0 40 

İşlenecek konunun mesleki 

hayattaki önemi derslerde 

açıklanmaktadır. 
0 ,0 0 ,0 9 22,5 14 35,0 17 42,5 40 

Derslerde önemli konulara 

yeterince zaman 

ayrılmaktadır.  
2 5,0 0 ,0 6 15,0 15 37,5 17 42,5 40 

Öğrencilere soru sorularak 

derse katılımları 

sağlanmaktadır. 
0 ,0 0 ,0 5 12,5 16 40,0 19 47,5 40 

Dersin sonlarında konuların 

anlaşılma düzeyi kontrol 

edilmektedir. 
0 ,0 1 2,5 12 30,0 15 37,5 12 30,0 40 

Derslerde konuların 

özelliklerine göre yeteri 

kadar uygulama 

yapılmaktadır. 

2 5,0 1 2,5 9 22,5 18 45,0 10 25,0 40 

Muhasebe derslerinde güncel 

bilgiler verilmektedir. 1 2,5 0 ,0 5 12,5 14 35,0 20 50,0 40 

Beceri eğitimi öğrencilerin 

mesleki bilgi ve becerilerini 

istenilen düzeyde 

arttırmaktadır. 

0 ,0 3 7,5 13 32,5 13 32,5 11 27,5 40 

Beceri eğitimi ve okulun 

aynı yıl içinde olması 

eğitimde adaptasyonu 

(uyumu) olumsuz 

etkilemektedir. 

5 12,5 10 25,0 15 37,5 4 10,0 6 15,0 40 

Okulda verilen eğitimle 

beceri eğitimi arasında 

bütünlük vardır. 
4 10,0 2 5,0 18 45,0 10 25,0 6 15,0 40 
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Beceri eğitimi yapılan 

kurumlar öğrencilere 

gereken ücreti 

ödemektedirler. 

4 10,0 2 5,0 11 27,5 14 35,0 9 22,5 40 

Koordinatör öğretmenler 

beceri eğitimi ile ilgili olarak 

okulda ve işyerinde 

öğrencilerle yeteri kadar 

ilgilenirler. 

0 ,0 2 5,0 5 12,5 13 32,5 20 50,0 40 

Beceri eğitiminde iş 

yerlerindeki usta öğreticilerin 

bilgi ve becerisi yeterlidir. 
2 5,0 7 17,5 16 40,0 8 20,0 7 17,5 40 

 

Anket sorularına öğretmenlerin verdiği cevaplar incelendiğinde sırasıyla: Tamamen, 

Kısmen ve Hiç, cevapları verildiği görülmektedir. Bu tabloya göre de “MAÖL muhasebe 

eğitiminin yüz yüze verilmesi şarttır” görüşü ağır basmaktadır. 

 

4.4. Anket Sorularına Verilen Cevapların Açıklayıcı Testlere Göre İncelenmesi 

  

Aşağıda öğrenci ve öğretmenlere ait veriler “Açıklayıcı Testler” yardımıyla incelenmeye 

çalışılmıştır. 

 

--- Öğrencilere Ait Verilerin İncelenmesi 

  

Aşağıdaki tabloda öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevapların Min, Max. Ortalama 

ve Standart Sapmaları verilmiştir. 

Tablo 48. Öğrencilerin Anket Sorularına Verdikleri Cevaplara Ait Açıklayıcı Test Tablosu 

SORULAR N Min. Max. Ort. 
Std. 

Sapma 

MAÖL muhasebe eğitiminin yüz yüze 

verilmesi şarttır. 
172 1,00 5,00 4,5291 1,06198 

Mesleki Açık Öğretim Lisesinin web sayfası 

(maol.meb.gov.tr), Liseyle ilgili her türlü 

bilgiye ulaşmak için yeterlidir. 

172 1,00 5,00 3,7849 1,34434 

Yüz yüze verilen muhasebe derslerinde 

devam sorunu yaşanmaktadır. 
172 1,00 5,00 3,1977 1,52806 

Yüz yüze verilen derslerin gün ve saatleri 

eğitimi olumsuz etkilemektedir. 
172 1,00 5,00 2,6628 1,55680 

Yüz yüze eğitimde, okulun sahip olduğu alt 

yapı olanakları (sınıf, laboratuvar, dinlenme 

ortamları) yeterlidir. 

172 1,00 5,00 4,0291 1,19662 
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Muhasebe eğitiminde teknoloji yeteri kadar 

kullanılmaktadır. 
172 1,00 5,00 3,9128 1,26974 

Yüz yüze eğitimde farklı yaş gruplarındaki 

kişilerin aynı sınıfta ders görmesi problem 

oluşturmaktadır. 

172 1,00 5,00 2,4767 1,52351 

Yüz yüze eğitimde disiplin sorunlarıyla sık 

sık karşılaşılmaktadır. 
172 1,00 5,00 2,6802 1,53214 

Okul yönetimi yüz yüze verilen muhasebe 

eğitimiyle ilgili sorunların giderilmesinde 

yeterlidir. 

172 1,00 5,00 3,6512 1,22610 

Muhasebe dersleriyle ilgili kitaplara 

(Modüller) kolay ulaşılabilmektedir. 
172 1,00 5,00 2,7151 1,60962 

Muhasebe ders kitapları (Modüller) hatasız 

ve özenle hazırlanmıştır. 
172 1,00 5,00 2,8430 1,48040 

Muhasebe ders kitaplarındaki (Modüllerdeki) 

bilgiler öğrenci seviyesine uygundur. 
172 1,00 5,00 3,3198 1,42946 

Muhasebe ders kitaplarındaki (Modüller) 

bilgiler günceldir. 
172 1,00 5,00 3,3314 1,47119 

Derslere hazırlanarak gelirim. 172 1,00 5,00 3,8081 1,29928 

Muhasebe dersleri çok verimli geçmektedir. 172 1,00 5,00 3,9186 1,26782 

Yüz yüze muhasebe eğitimi öğrencileri tam 

olarak muhasebe işlemleri (Belge düzenleme, 

defterlere kayıt… vb.) yapabilecek seviyeye 

getirmektedir. 

172 1,00 5,00 3,9012 1,22670 

İşlenecek konunun mesleki hayattaki önemi 

derslerde açıklanmaktadır. 
172 1,00 5,00 3,8140 1,26594 

Derslerde önemli konulara yeterince zaman 

ayrılmaktadır.  
172 1,00 5,00 3,8372 1,22699 

Öğrencilere soru sorularak derse katılımları 

sağlanmaktadır. 
172 1,00 5,00 3,8895 1,27711 

Dersin sonlarında konuların anlaşılma düzeyi 

kontrol edilmektedir. 
172 1,00 5,00 3,5814 1,37620 

Derslerde konuların özelliklerine göre yeteri 

kadar uygulama yapılmaktadır. 
172 1,00 5,00 3,9419 1,13276 

Muhasebe derslerinde güncel bilgiler 

verilmektedir. 
172 1,00 5,00 3,7674 1,14631 

Beceri eğitimi öğrencilerin mesleki bilgi ve 

becerilerini istenilen düzeyde arttırmaktadır. 
172 1,00 5,00 3,6860 1,17241 

Beceri eğitimi ve okulun aynı yıl içinde 

olması eğitimde adaptasyonu (uyumu) 

olumsuz etkilemektedir. 

172 1,00 5,00 3,2733 1,41040 

Okulda verilen eğitimle beceri eğitimi 

arasında bütünlük vardır. 
172 1,00 5,00 3,6919 1,16646 

Beceri eğitimi yapılan kurumlar öğrencilere 

gereken ücreti ödemektedirler. 
172 1,00 5,00 3,1105 1,49639 

Koordinatör öğretmenler beceri eğitimi ile 

ilgili olarak okulda ve işyerinde öğrencilerle 

yeteri kadar ilgilenirler. 

172 1,00 5,00 3,5523 1,20070 
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Beceri eğitiminde iş yerlerindeki usta 

öğreticilerin bilgi ve becerisi yeterlidir. 
172 1,00 5,00 3,3895 1,35703 

boyut1 172 1,00 5,00 3,5105 ,69321 

boyut2 172 1,00 5,00 3,0523 1,14140 

boyut3 172 1,00 5,00 2,8581 ,92293 

 

Öğrencilerin verdikleri cevaplara ilişkin açıklayıcı istatistikler incelendiğinde, en yüksek 

ortalamaya sahip maddenin “MAÖL’de muhasebe eğitiminin yüz yüze verilmesi şarttır.” 

(ort. 4,5291) olduğu görülmektedir. Bu bulgu, öğrencilerin dersleri normal eğitimde olduğu 

gibi yüz yüze görmek istediklerini ortaya koymaktadır. 

Tabloya göre: “Yüz yüze eğitimde, okulun sahip olduğu alt yapı olanakları (sınıf, 

laboratuvar, dinlenme ortamları) yeterlidir” görüşüne öğrencilerin çoğunun katıldığı 

görülmektedir (ort. 4,0291). Bu bulgu ise, öğrencilerin yüz yüze eğitimde örgün eğitimde 

olduğu gibi okulların bütün imkânlarından yeterli oranda yararlanabildiklerini 

göstermektedir.  

Öğrencilerin yalnız ort. 2,8430’u “Muhasebe ders kitapları (Modüller) hatasız ve özenle 

hazırlanmıştır” görüşüne sahiptir. Diğer öğrenciler ise modüllerde hata ve eksiklik 

olduğunu düşünmektedir. 

Araştırma bulgularına göre, “Muhasebe dersleriyle ilgili kitaplara (Modüller) kolay 

ulaşılabilmektedir.” görüşünü öğrencilerin ort. 2,7151’i onaylamaktadır. Geriye kalan 

kısmı ise aksini düşünmektedir. 

“Yüz yüze eğitimde farklı yaş gruplarındaki kişilerin aynı sınıfta ders görmesi problem 

oluşturmaktadır.” sorusuna öğrencilerin ort. 2,4767’si katılmakta iken geriye kalan 

çoğunluğun katılmadığı ortaya çıkmaktadır. Neticede yarı yarıya yakın bir oranda bu 

durumun sorun oluşturduğu sonucuna varılabilir. 

 

Tablo 49. Öğretmenlerin Anket Sorularına Verdikleri Cevaplara Ait Açıklayıcı Test 

Tablosu 

SORULAR N Min Max Ort. 
Std. 

Sapma 

MAÖL muhasebe eğitiminin yüz yüze 

verilmesi şarttır. 
40 1,00 5,00 4,8500 ,69982 

Mesleki Açık Öğretim Lisesinin web sayfası 

(maol.meb.gov.tr), Liseyle ilgili her türlü 

bilgiye ulaşmak için yeterlidir. 

40 3,00 5,00 3,9750 ,89120 
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Yüz yüze verilen muhasebe derslerinde 

devam sorunu yaşanmaktadır. 
40 2,00 5,00 3,6750 ,99711 

Yüz yüze verilen derslerin gün ve saatleri 

eğitimi olumsuz etkilemektedir. 
40 1,00 5,00 2,7750 1,47609 

Yüz yüze eğitimde, okulun sahip olduğu alt 

yapı olanakları (sınıf, laboratuvar, dinlenme 

ortamları) yeterlidir. 

40 2,00 5,00 3,8750 ,99195 

Muhasebe eğitiminde teknoloji yeteri kadar 

kullanılmaktadır. 
40 1,00 5,00 4,2250 ,97369 

Yüz yüze eğitimde farklı yaş gruplarındaki 

kişilerin aynı sınıfta ders görmesi problem 

oluşturmaktadır. 

40 1,00 5,00 2,5000 1,32045 

Yüz yüze eğitimde disiplin sorunlarıyla sık 

sık karşılaşılmaktadır. 
40 1,00 5,00 3,1250 1,28477 

Okul yönetimi yüz yüze verilen muhasebe 

eğitimiyle ilgili sorunların giderilmesinde 

yeterlidir. 

40 1,00 5,00 3,6750 1,09515 

Muhasebe dersleriyle ilgili kitaplara 

(Modüller) kolay ulaşılabilmektedir. 
40 1,00 5,00 3,8000 1,32433 

Muhasebe ders kitapları (Modüller) hatasız ve 

özenle hazırlanmıştır. 
40 1,00 5,00 2,0250 1,09749 

Muhasebe ders kitaplarındaki (Modüllerdeki) 

bilgiler öğrenci seviyesine uygundur. 
40 1,00 5,00 2,6500 1,09895 

Muhasebe ders kitaplarındaki (Modüller) 

bilgiler günceldir. 
40 1,00 5,00 2,5250 1,21924 

Derslere hazırlanarak gelirim. 40 2,00 5,00 4,5000 ,71611 

Muhasebe dersleri çok verimli geçmektedir. 40 2,00 5,00 3,9750 ,89120 

Yüz yüze muhasebe eğitimi öğrencileri tam 

olarak muhasebe işlemleri (Belge düzenleme, 

defterlere kayıt… vb.) yapabilecek seviyeye 

getirmektedir. 

40 1,00 5,00 3,7000 1,09075 

İşlenecek konunun mesleki hayattaki önemi 

derslerde açıklanmaktadır. 
40 3,00 5,00 4,2000 ,79097 

Derslerde önemli konulara yeterince zaman 

ayrılmaktadır.  
40 1,00 5,00 4,1250 1,01748 

Öğrencilere soru sorularak derse katılımları 

sağlanmaktadır. 
40 3,00 5,00 4,3500 ,69982 

Dersin sonlarında konuların anlaşılma düzeyi 

kontrol edilmektedir. 
40 2,00 5,00 3,9500 ,84580 

Derslerde konuların özelliklerine göre yeteri 

kadar uygulama yapılmaktadır. 
40 1,00 5,00 3,8250 1,00989 

Muhasebe derslerinde güncel bilgiler 

verilmektedir. 
40 1,00 5,00 4,3000 ,88289 

Beceri eğitimi öğrencilerin mesleki bilgi ve 

becerilerini istenilen düzeyde arttırmaktadır. 
40 2,00 5,00 3,8000 ,93918 

Beceri eğitimi ve okulun aynı yıl içinde 

olması eğitimde adaptasyonu (uyumu) 

olumsuz etkilemektedir. 

40 1,00 5,00 2,9000 1,21529 
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Okulda verilen eğitimle beceri eğitimi 

arasında bütünlük vardır. 
40 1,00 5,00 3,3000 1,11401 

Beceri eğitimi yapılan kurumlar öğrencilere 

gereken ücreti ödemektedirler. 
40 1,00 5,00 3,5500 1,19722 

Koordinatör öğretmenler beceri eğitimi ile 

ilgili olarak okulda ve işyerinde öğrencilerle 

yeteri kadar ilgilenirler. 

40 2,00 5,00 4,2750 ,87669 

Beceri eğitiminde iş yerlerindeki usta 

öğreticilerin bilgi ve becerisi yeterlidir. 
40 1,00 5,00 3,2750 1,10911 

boyut1 40 2,68 4,89 3,9855 ,55431 

boyut2 40 1,60 4,40 2,9950 ,76526 

boyut3 40 1,00 4,25 2,7500 ,76586 

Valid N (listwise) 40     

 

Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin çoğunluğu, “MAÖL muhasebe eğitiminin yüz 

yüze verilmesi şarttır.” görüşüne (ort. 4,8500) katılmaktadır. 

“Muhasebe ders kitapları (Modüller) hatasız ve özenle hazırlanmıştır.” görüşüne 

öğretmenlerin ort. 2,0250’si katılmamaktadır. 

“Muhasebe ders kitaplarındaki (Modüller) bilgiler günceldir.” görüşünü öğretmenlerin 

yaklaşık yarısı (ort. 2,5250) doğru bulmamaktadır. 

“Yüz yüze eğitimde farklı yaş gruplarındaki kişilerin aynı sınıfta ders görmesi problem 

oluşturmaktadır.” görüşünü ise yine öğrencilerin yarısı (ort. 2,5000)  onaylamaktadır. 

 

4.5. Araştırma Verilerinin İstatistikî Testlerle İncelenmesi 

 

Bu bölümde MAÖL boyutları öğrenci ve öğretmenler için cinsiyet, medeni durum gibi 

değişkenler açısından student-t testi yardımıyla incelenmiştir.  

 

--- Öğrencilere Ait Verilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Student-t Test Yöntemiyle 

İncelenmesi 

 

Aşağıda MAÖL boyutlarına göre öğrencilerin verdikleri cevapların cinsiyet değişkenine 

göre farklılık gösterip göstermediği incelenmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 50. MAÖL Boyutlarının Öğrencilerin Cinsiyet Değişkeni Bakımından İncelenmesi 

Boyut Cinsiyet N Ort. 
Std. 

Sapma 
t p 

boyut1 
erkek 96 3,74 0,624 

-0,818 0,415 
bayan 76 3,83 0,773 

boyut2 
erkek 96 3,12 1,190 

0,904 0,367 
bayan 76 2,96 1,078 

boyut3 
erkek 96 2,80 0,856 

-0,895 0,372 
bayan 76 2,93 1,003 

 

MAÖL boyutlarının değerlendirilmesi ile ilgili boyutlara verilen cevapların cinsiyet 

değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 50’de verilmiştir. Bu boyutlarda cinsiyet 

değişkeni bakımından farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan student-t testine göre 

boyutların hiçbirinde istatistiksel olarak (p>0,05) anlamlı fark bulunamamıştır. Buna göre, 

her üç boyut için de bayan ve erkeklerin değerlendirmelerinin aynı düzeyde olduğu 

söylenebilir.  

 

--- Öğrencilere Ait Verilerin Medeni Durum Değişkenine Göre Student-t Test 

Yöntemiyle İncelenmesi 

 

Aşağıda MAÖL boyutlarına göre öğrencilerin verdikleri cevapların medeni durum 

değişkenine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 51. MAÖL Boyutlarının Öğrencilerin Medeni Durumu Değişkeni Bakımından 

İncelenmesi 

Boyut Medeni Durum N Ort. 
Std. 

Sapma 
t p 

boyut1 
Bekar 142 3,76 0,677 

-0,526 0,599 
Evli 30 3,84 0,776 

boyut2 
Bekar 142 3,10 1,124 

1,291 0,198 
Evli 30 2,81 1,210 

boyut3 
Bekar 142 2,83 0,886 

-0,926 0,356 
Evli 30 3,00 1,087 
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Yukarıda ki tabloda “Medeni Durum” değişkenine göre öğrencilerin verdiği cevaplar 

incelendiğinde p değerleri her üç boyutta da 0,05’ten büyük çıkmıştır. Bu nedenle öğrencilerin 

medeni durumları ile verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.  

 

--- Öğretmenlere Ait Verilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Student-t Test Yöntemiyle 

İncelenmesi 

 

Aşağıda MAÖL boyutlarına göre öğretmenlerin verdikleri cevapların cinsiyet değişkenine 

göre farklılık gösterip göstermediği incelenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 52. MAÖL Boyutlarının Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkeni Bakımından İncelenmesi 

Boyut Cinsiyet N Ort. 
Std. 

Sapma 
t p 

boyut1 
erkek 28 3,88 0,588 

-1,980 0,055 
bayan 12 4,24 0,372 

boyut2 
erkek 28 2,92 0,612 

-0,927 0,360 
bayan 12 3,17 1,054 

boyut3 
erkek 28 2,60 0,800 

-1,986 0,054 
bayan 12 3,10 0,559 

 

Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre verdikleri cevaplar incelendiğinde p değerleri 0,05’ten 

büyük olduğu görülmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin cinsiyetleri ile anket sorularına 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

 

--- Öğrencilere Ait Verilerin ANOVA Test Yöntemiyle İncelenmesi 

 

Bu bölümde öğrencilerin,  yaş grubu, gelir grubu, aile birey sayısı, MAÖL’e gitme yılları, 

öğretmenlerin ise; yaş grubu, meslekte çalışma yılı ve MAÖL derslerine girme yılları gibi 

değişkenlere verdikleri cevaplarla soruların boyutları bakımından istatistiksel olarak fark 

olup olmadığına karar vermek için ANOVA testi yapılmıştır. 
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Tablo 53. MAÖL Uygulaması Boyutlarının Öğrenci Yaş Grubu Değişkeni Bakımından 

Dağılımı 

Boyutlar Yaş grubu N Ort. 
Std. 

Sapma 
F p 

boyut1 

16_18 58 3,77 0,648 

2,098 0,102 
19_21 63 3,68 0,720 

22_24 32 3,78 0,542 

25_üstü 19 4,13 0,880 

boyut2 

16_18 58 3,12 1,169 

5,567 0,001 
19_21 63 2,90 1,013 

22_24 32 3,62 1,047 

25_üstü 19 2,39 1,228 

boyut3 

16_18 58 2,75 0,899 

0,521 0,669 
19_21 63 2,96 0,906 

22_24 32 2,84 0,925 

25_üstü 19 2,86 1,075 

 

MAÖL boyutlarının değerlendirilmesi ile ilgili olarak boyutlara verilen cevapların öğrenci 

yaş grubu değişkeni bakımından incelenmesi Tablo 53’te verilmiştir. Tablo incelendiğinde 

aşağıdaki sonuçların elde edilebildiği görülebilir. 

1. boyut 1’de yaş grupları ile eğitimin genel durumu konusunda verilen cevaplar 

arasında istatistiksel olarak (p 0,102>0,05) anlamlı fark yoktur. 

2. boyut 2’de yaş grupları ile ders içeriği ve modüller ile ilgili anket sorularına 

verilen cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p 

0,001 < 0,05). Tablo incelendiğinde farklılığın; 25-üstü yaş grubunda 

ortalamanın düşük ve 22-24 yaş grubunda ortalamanın yüksek olmasından 

kaynaklandığı görülmektedir. 

3. boyut 3’de yaş grupları ile uyum ve disiplin sorunları ile ilgili sorulara verilen 

cevaplar bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 54. MAÖL Uygulaması Boyutlarının Öğrencilerin Gelir Durumlarına Göre Dağılımı 

Boyut Gelir N Ort. 
Std. 

Sapma 
F p 

boyut1 

800 TL'den az 73 3,93 0,702 

2,672 0,049 
801-1 200 TL arası 49 3,73 0,599 

1 201-1 500 TL arası 26 3,68 0,670 

1 501 TL'den fazla 24 3,51 0,794 

boyut2 800 TL'den az 73 2,99 1,239 0,678 0,567 
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801-1 200 TL arası 49 3,19 1,067 

1 201-1 500 TL arası 26 3,16 1,138 

1 501 TL'den fazla 24 2,84 0,991 

boyut3 

800 TL'den az 73 2,95 1,038 

0,895 0,445 
801-1 200 TL arası 49 2,88 0,873 

1 201-1 500 TL arası 26 2,62 0,835 

1 501 TL'den fazla 24 2,79 0,719 

 

Öğrencilerin Gelir Durumlarına Göre Dağılımını gösteren yukarıdaki tabloya göre 

boyut1’e göre öğrencilerin ailelerinin gelirleri ile sorulara verdikleri cevaplar arasında 

(p0,049<p0,05) azda olsa istatistiki olarak anlamlı denilebilecek bir fark vardır. Tablo 

incelendiğinde farklılığın; geliri aylık 1.500 TL’den fazla olan öğrencilerin ortalamasının 

düşük, aylık geliri 800 TL’den az olanların ise ortalamasının yüksek olmasından 

kaynaklandığı görülmektedir. Diğer boyutlara göre ise öğrencilerin gelir düzeyleri ile 

sorulara verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 55. MAÖL Uygulaması Boyutlarının Öğrencilerin Aile Birey Sayılarına Göre 

Dağılımı 

Boyut Aile Birey Sayısı N Ort. 
Std. 

Sapma 
F p 

boyut1 

2-3 31 3,84 0,692 

0,232 0,793 4-5 120 3,75 0,713 

6 ve üstü 20 3,83 0,606 

boyut2 

2-3 31 3,04 1,187 

1,060 0,349 4-5 120 3,00 1,150 

6 ve üstü 20 3,40 1,037 

boyut3 

2-3 31 2,92 0,962 

1,718 0,182 4-5 120 2,79 0,922 

6 ve üstü 20 3,19 0,850 

 

Öğrencilerin Aile Birey Sayılarına Göre Dağılımını gösteren yukarıdaki tabloya 

bakıldığında p değerleri 0,05’ten büyük olduğundan tüm boyutlara göre öğrencilerin aile 

birey sayıları ile sorulara verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 56. MAÖL Uygulaması Boyutlarının Öğrencilerin MAÖL’e Gitme Yılına Göre 

Dağılımları 

Boyut Okul süresi N Ort. 
Std. 

Sapma 
F p 

boyut1 1-2 114 3,75 0,634 0,866 0,422 
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3-4 46 3,88 0,819 

5 ve üstü 12 3,64 0,721 

boyut2 

1-2 114 3,20 1,076 

6,688 0,002 3-4 46 2,56 1,087 

5 ve üstü 12 3,52 1,428 

boyut3 

1-2 114 2,86 0,910 

0,176 0,839 3-4 46 2,82 0,841 

5 ve üstü 12 3,00 1,346 

 

Öğrencilerin “MAÖL’e Gitme Yılına Göre Dağılımları”nı gösteren yukarıda ki tabloya 

bakıldığında p değeri boyut2 de 0,05’ten küçük olduğundan (p 0,002) öğrencilerin 

verdikleri cevaplar ile MAÖL’e devam etme yılları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Tablo incelendiğinde farklılığın; MAÖL’e 3-4 yıldır devam edenlerin ortalamasının düşük 

5 ve üstü yıldan beri devam edenlerin ortalamasının yüksek olmasından kaynaklandığı 

görülmektedir. Diğer boyutlar açısından tablo incelendiğinde ise p değerleri 0,05’ten 

büyük olduğundan öğrencilerin MAÖL’e devam etme yılları ile sorulara verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 

 

--- Öğretmenlere Ait Verilerin ANOVA Test Yöntemiyle İncelenmesi 

 

Aşağıda ANOVA Test yöntemiyle öğretmenlere ait MAÖL uygulaması boyutları 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

Tablo 57. MAÖL Uygulaması Boyutlarının Öğretmenlerin Yaşlarına Göre Dağılımı 

Boyut Yaş        N Ort. 
Std. 

Sapma 
F p 

boyut1 

20_39 14 3,76 0,393 

4,302 0,021 40_49 19 4,24 0,334 

50_üstü 7 3,76 0,975 

boyut2 

20_39 14 3,19 0,487 

6,241 0,005 40_49 19 3,16 0,782 

50_üstü 7 2,17 0,706 

boyut3 

20_39 14 2,73 0,762 

1,624 0,211 40_49 19 2,92 0,722 

50_üstü 7 2,32 0,826 

Toplam 40 2,75 0,766   
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Öğretmenlerin Yaşlarına Göre Dağılımını gösteren yukarıda ki tabloya göre boyut3’te 

20_29 yaş aralığındaki öğretmenlerin yaşları ile sorulara verdikleri cevaplar arasında p 

değeri 0,05’ten büyük olduğu için anlamlı bir fark görülmezken (p 0,211), boyut 1 ve 2’de 

p değeri 0,05’ten küçük olduğu için (boyut1 p 0,021-boyut2 p 0,005) anlamlı bir fark 

görülmektedir. Tablodan farkın nedenin boyut1’de 20-39 ve 50 üstü öğretmen 

ortalamalarının düşük, 40-49 yaş arası öğretmen ortalamasının ise yüksek olmasından 

kaynaklandığı görülmektedir. Boyut2’de ise farkın 50-üstü yaşta olan öğretmenlerin 

ortalamasının düşük, 20-39 yaş arası öğretmen ortalamalarının yüksek olmasından 

kaynaklandığı söylenebilir. 

 

Tablo 58. MAÖL Uygulaması Boyutlarının Öğretmenlerin Meslekte Çalışma Yılına Göre 

Dağılımı 

Boyut Çalışma Yılı N Ort. 
Std. 

Sapma 
F p 

boyut1 

1_10 7 3,71 0,479 

2,066 0,141 11_20 23 4,13 0,386 

21_üstü 10 3,84 0,825 

boyut2 

1_10 7 3,43 0,423 

6,807 0,003 11_20 23 3,15 0,712 

21_üstü 10 2,34 0,706 

boyut3 

1_10 7 2,79 0,488 

0,575 0,568 11_20 23 2,84 0,841 

21_üstü 10 2,53 0,759 

 

Yukarıdaki tabloya göre boyut2 de Öğretmenlerin Meslekte Çalışma Yılları ile sorulara 

verdikleri cevaplar arasında p değeri 0,05’ten küçük olduğu için (p 0,003) anlamlı bir fark 

görülmektedir. Tablo incelendiğinde farkın nedeninin 21-üstü yıldır meslekte çalışan 

öğretmenlerin ortalamasının düşük, 1-10 yıl arası çalışan öğretmenlerin ortalamasının ise 

yüksek olmasından kaynaklandığı görülmektedir. Diğer boyutlarda ise anlamlı bir farka 

rastlanmamaktadır.  
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Tablo 59. MAÖL Uygulaması Boyutlarının Öğretmenlerin MAÖL Muhasebe Derslerine 

Girme Yıllarına Göre Dağılımı 

Boyutlar 

Kaç yıldır MAÖL 

muhasebe derslerine 

girmektesiniz? 

N Ort. 
Std. 

Sapma 
F p 

boyut1 

1-2 10 4,12 0,506 

0,362 0,699 3 11 3,96 0,466 

3'ten fazla 19 3,93 0,636 

boyut2 

1-2 10 2,52 0,818 

3,827 0,031 3 11 3,38 0,701 

3'ten fazla 19 3,02 0,666 

boyut3 

1-2 10 2,93 0,487 

0,355 0,704 3 11 2,73 0,833 

3'ten fazla 19 2,67 0,862 

 

Yukarıda ki tabloya göre “Öğretmenlerin MAÖL Muhasebe Derslerine Girme Yılları” 

incelendiğinde boyutlara göre öğretmenlerin sorulara verdikleri cevaplarla muhasebe 

derslerine girme yılları arasında boyut2’de (p 0,031<0,005) fark anlamlı bulunmuştur. 

Farkın nedeni boyut2’de muhasebe derslerine 1-2 yıldır giren öğretmenlerin ortalamasının 

düşük, 3 yıldan beri girenlerin ise yüksek olmasından kaynaklandığı görülmektedir. 
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BÖLÜM V 

 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Dünya genelinde meydana gelen hızlı teknolojik, ekonomik ve sosyal değişim insanların 

eğitimini ve iş hayatını etkilemiştir. Değişen iş dünyasının kalifiye eleman ihtiyacı da gün 

geçtikçe artmaktadır. Artan bu ihtiyaç Türkiye’de örgün eğitimin yanında yaygın eğitim 

kurumlarıyla kapatılmaya çalışılmaktadır.  

Türkiye’nin büyüme hızının daha da arttırılabilmesi için iş gücü niteliğini arttırmak ve 

ekonominin genelinde ihtiyaç duyulan istihdam imkânını arttırmak için mesleki eğitimin 

kalitesini arttırmak gerekmektedir. 

Türkiye’de 12 yıla çıkarılan zorunlu eğitim süresi içerisinde lise düzeyinde verilen ve 10. 

sınıftan itibaren başlayan muhasebe eğitimini öğrenciler örgün eğitim kurumlarında 

alabildikleri gibi MAÖL kanalıyla da alabilmektedirler.  

Daha önceki yıllarda öğrenciler önce örgün eğitime kayıt yaptırmakta örgün eğitim 

kurumlarında üst üste 2 yıl başarısız olmaları durumunda MAÖL’e kayıt 

yaptırmaktaydılar. Günümüzde bu durum değişmiş ve öğrenciler isterlerse doğrudan 

MAÖL’e kayıt yaptırabilir hale gelmiştir. Yaşanan bu gelişmeler günümüzde MAÖL’ün 

önemini daha da arttırmıştır. Araştırmada her geçen yıl MAÖL öğrenci sayısının arttığı 

gözlemlenmiştir. O halde mesleki eğitimin önemi ve MAÖL’e artan bu talep nedeniyle 

eğitim sistemi gözden geçirilmeli ve mevcut durumun iyileştirilmesi adına aksaklıkların 

tespit edilerek ivedilikle giderilmesi gerekmektedir.  

Yukarıda bahsedilen nedenlerden hareketle bu araştırmada mesleki eğitimin bir dalı olan 

ve MAÖL kapsamında yüz yüze verilen muhasebe eğitimi incelenmiştir. 

Araştırmanın bu bölümünde, ilgili kurumlarda öğretmen ve öğrencilere uygulanan anketler 

yardımıyla elde edilen bilgilere dayanarak MAÖL yüz yüze muhasebe eğitimiyle ilgili 
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sonuçlar ortaya konulmuş ve bu sonuçlar doğrultusunda eğitimin kalitesine olumlu etki 

edebilecek bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Araştırma verilerine göre, Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze muhasebe eğitimi alan 

erkek öğrencilerin bayan öğrencilerden sayıca daha fazla oldukları görülmektedir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin % 42,4’ünün aile gelirinin 2013 verilerine göre aylık 800 

TL’den az olması MAÖL’de okuyan öğrencilerin genelde dar gelirli olduğunu 

göstermektedir. Öğrencilerin gelir seviyesinin düşük olması, bilhassa yüz yüze eğitim için 

gerekli olan masraflarının karşılanmasında sorun oluşturmaktadır. Bu da eğitimlerinin 

sürdürülebilirliğini ve kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu durum devletin eğitimde 

maddi yardım oranlarını arttırması gerektiğini göstermektedir. 

Araştırma verileri öğrencilerin büyük bölümünün (% 66,3) Meslek Lisesi muhasebe 

eğitimlerini okullarının son yıllarında çeşitli nedenlerle tamamlayamadıklarını ortaya 

çıkarmıştır. İlgili kurumlarca öğrencilerin eğitimlerini yarıda bırakma nedenleri 

araştırılmalı ve öğrencileri okula motive edici, meslek eğitimlerini tamamlayıcı önlemler 

alınmalıdır. 

Anket verilerine göre öğrencilerin büyük bölümü (% 79,7) muhasebe eğitiminin yüz yüze 

verilmesinin şart olduğunu düşünmektedir. Dersin içeriği gereği uygulama yapılarak 

öğrencilere pratik kazandırılarak ders işlenmelidir.  Bu nedenle eğitimin yüz yüze 

verilmesine devam edilmesi gerekmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu (% 43) MAÖL web sitesini okulları ile ilgili 

bilgiye ulaşmakta yeterli bulmaktadırlar. Oran yüksek olsa da yeterli değildir. Öğrencilerin 

tamamına yakınının okulun web sitesinden ihtiyaç duydukları bilgiye anında ve yeteri 

kadar ulaşabilmeleri için mevcut sitenin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Anket sonuçlarına göre öğrencilerin çoğunluğu yüz yüze verilen derslere devam 

konusunda sorun yaşamaktadır. Öğrencilerin sadece % 20,3’ü sorun yaşamadığını 

söylemiştir. Geriye kalan % 69,7’lik gibi büyük bir kısım derslere devamda sorunu 

yaşamaktadır. Yine anket verilerine bakıldığında öğrencilerin %37,8’i ders saatlerinin 

eğitimlerini olumsuz etkilemediğini söylerken geriye kalan % 62,2’lik kısmı ders saatleri 

nedeniyle eğitimlerinin olumsuz etkilendiği söylemektedir. Bu sorunun giderilebilmesi için 

günün ya da haftanın sadece belli bir zamanında değil öğrencilerin çalışıp çalışmadıklarına 

göre haftanın ve günün değişik saatlerinde de ilgili kurumlar tarafından ders 

verilebilmelidir. 
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Muhasebe dersleriyle ilgili kitaplara anket verilerine göre öğrenciler  (Modüller) kolay 

ulaşmakta sorun yaşamaktadır (%38,4). Bu durumun önlenmesi için okullara kitap 

çoğaltılması için yeterli ödenek verilmelidir. Meslek derslerinin işlenmesi için gerekli 

bilgisayar programlarına ait CD ve modüllerin eğitim öğretim yılı başlamadan meslek dersi 

öğretmenlerine ve öğrencilerine ulaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. Bilhassa modüllerin yayınlandığı MEGEP Modüller web sayfası sürekli 

güncellenmelidir. 

Araştırma verilerine göre MEGEP modüllerinde sıklıkla hatalara rastlanmaktadır. 

Hataların çokluğu öğrencilerin derse olan motivasyonlarını düşürmekte ve okul dışında 

modülden ders tekrarları ve derse hazırlıklarında sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle 

Modüllerin hazırlanması belli bir takvim ve düzene göre alanında uzman kişiler tarafından 

yapılmalı ve bir komisyon tarafından gerek içerik gerekse yazım ve dilbilgisi kuralları 

yönünden incelendikten sonra yayınlanmalıdır.  

Yüz yüze eğitimde farklı yaş gruplarındaki kişilerin aynı sınıfta ders görmesinin problem 

oluşturduğu görülmektedir. Bu sorunun giderile bilmesi için sınıf sayılarının ve imkânların 

el vermesi durumunda farklı yaş gruplarında sınıflar açılmalıdır. 

Yüz yüze eğitimde zaman zaman disiplin sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunlar genelde 

hafta sonu ve mesai saatleri dışında verilen eğitimden kaynaklanmaktadır. Bu zaman 

dilimlerinde okul güvenliğinin yeterince sağlanamaması disiplin sorunlarını arttırmaktadır. 

Örgün eğitimde mesai saatlerinde nöbetçi öğretmen ve okul güvenlik personelinin olması 

sorunların asgariye indirilmesini sağlamaktadır. Yüz yüze eğitimde de bu sorunların 

giderilmesi için aynı önlemler alınmalıdır. 

Anket sonuçlarına göre beceri eğitimi ve okulun aynı yıl içinde olmasının eğitimde 

adaptasyonu (uyumu) olumsuz etkilediği görülmüştür. Bu durumun düzeltilebilmesi için 

eğitimin son sınıfında sadece beceri eğitiminin verilmesi gerekmektedir. 

Araştırma bulgularına göre anketi cevaplayan öğretmenlerin %82,5’i üniversite 

eğitiminden sonra muhasebe ile ilgili eğitim aldıkları, %17,5’inin ise almadıkları 

görülmektedir. Öğretmenlerin alanlarında öğrencilere çağdaş ve güncel bilgi verebilmeleri 

için belirli aralıklarla eğitime tabi tutulması gerekmektedir. Bu amaçla hizmet içi eğitim 

kursları ve seminerler düzenlenmelidir. Eğitim alma oranının % 100’e çıkarılması eğitimde 

kaliteyi arttıracaktır. 
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Öğretmen anketi verilerine göre Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nin web sayfası 

(maol.meb.gov.tr), liseyle ilgili her türlü bilgiye ulaşmak için yeterli bulunmamış 

öğretmenlerin % 40’ı kısmen yeterli bulmuştur. Bu nedenle web sayfasının öğrenci ve 

öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirilip daha faydalı hale getirilmesi için 

gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Öğretmenlerin % 35’i okul yönetiminin yüz yüze verilen muhasebe eğitimiyle ilgili 

sorunların giderilmesinde kısmen yeterli olduğunu söylemektedir. Bu sorunun 

çözülebilmesi için okul idaresinin sorunların giderilmesi için daha hızlı ve etkili önlemler 

alması gerekmektedir.  

Öğretmenlerin %52,5’i Muhasebe ders kitaplarındaki (Modüllerdeki) bilgilerin öğrenci 

seviyesine kısmen uygun olduğu görüşündedir. Bu sorunun giderilmesi için modül 

yazarlarının öğrencinin yaşına ve algılama düzeyine uygun modül hazırlaması 

gerekmektedir. 

Öğretmenlerin toplamda %22,5’i Muhasebe ders kitaplarındaki (Modüller) bilgileri güncel 

bulurken % 77,5’i modüllerde ki bilgileri güncel bulmamaktadır. Bilhassa muhasebe ile 

ilgili bazı oran, yüzde ve rakamlar periyodik olarak değişmesine karşın modüller zaman 

zaman 3-4 yıl güncellenmeden yayınlanmaktadır. Bu da öğrenciye güncel bilgi 

aktarılmasında önemli bir engeldir. Bilhassa bu durum kitaba bağımlı kalan bilgilerini 

güncellemeyen öğretmen ve öğrenci açısından eğitimin kalitesini önemli ölçüde 

düşürmektedir. Sorunun giderilmesi için modüllerdeki değişen bilgiler en kısa zamanda 

güncellenmeli ve yapılan güncellemeler MEGEP modüller web sitesinden duyurulmalıdır. 

Araştırma sonucunda MAÖL yüz yüze muhasebe eğitiminin mevcut haliyle, 

 1-Eğitimin genel durumu, 

2-Ders içeriği ve modüller, 

3-Uyum ve disiplin sorunları konularında bazı eksikliklerinin olduğu 

görülmektedir. Şuan ki MAÖL eğitim sisteminin işlerliğinin arttırılabilmesi ve Türkiye’nin 

ihtiyaç duyduğu yetişmiş eleman ihtiyacına tam olarak cevap verebilmesi için mevcut 

sorunların giderilmesi gerekmektedir. Zira dünya genelinde çetin bir ekonomik rekabet 

yaşanırken ülke olarak bizim de bu ortama hızlı bir şekilde ayak uydurabilmemizin yolu 

öncelikle eğitimde kaliteyi arttırmaktan geçmektedir. 

Sorunların düzeltilmesinde ve eğitimle ilgili yeni adımlar atılırken mutlaka öğretmen, öğrenci, 

veli ve sektör görüşleri dikkate alınmalıdır.  
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EK-1: MEB Araştırma İzin Yazısı 
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EK–2: Anket Formu 

 

 Değerli Öğrencimiz, 

 

 “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri” konulu bir araştırma yapmaktayım. Ankette belirtilen sorulara 

vereceğiniz cevaplar, araştırmada elde edilecek sonuçlar açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

 

 Ankete adınızı yazmayınız. Araştırmaya vereceğiniz cevaplar bilimsel araştırma ve 

değerlendirmeler dışında kesinlikle kullanılmayacaktır. 

 Lütfen cevapsız soru bırakmayınız. 

 İlgi ve alâkanızdan dolayı teşekkür ederim. Selim SOYLU 

 

1. Cinsiyetiniz? 

 a) ( ) Erkek         b) ( ) Bayan 

 

2. Yaşınız nedir? 

     a) ( ) 16-18            b) ( ) 19-21            c) ( ) 22-24           d) ( ) 25 ve üstü 

 

3. Medeni durumunuz nedir? 

    a) ( ) Bekar             b) ( ) Evli 

 

4. Aylık net geliriniz nedir? 

 a) ( ) 800 TL’den az                   b) ( ) 801 – 1.200 TL arası 

 c) ( ) 1.201 – 1.500 TL arası      d) ( ) 1.501 TL’den fazla 

 

5. Aileniz kaç kişiden oluşmaktadır? 

  a)  ( )  2-3               b) ( ) 4-5              c)  ( )  6 ve üstü 

 

6. Kaç yıldır Mesleki Açık Öğretim Lisesine gitmektesiniz?  

 a) ( ) 3–4        b) ( ) 5–6               c) ( ) 6 ve üstü 
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   5: Tamamen           4: Oldukça              3: Kısmen              2: Az              1: Hiç 

SORULAR 
Ne derece 

katılıyorsunuz? 

5 4 3 2 1 

7 
Mesleki Açık Öğretim Lisesinde muhasebe eğitiminin yüz yüze 

verilmesi şarttır. 
     

8 
Mesleki Açık Öğretim Lisesinin web sayfası (maol.meb.gov.tr), liseyle 

ilgili her türlü bilgiye ulaşmak için yeterlidir. 
     

9 Yüz yüze verilen muhasebe derslerinde devam sorunu yaşanmaktadır.      

10 
Yüz yüze verilen derslerin gün ve saatleri eğitimi olumsuz 

etkilemektedir. 
     

11 
Yüz yüze eğitimde, okulun sahip olduğu alt yapı olanakları (sınıf, 

laboratuvar, dinlenme ortamları) yeterlidir. 
     

12 Muhasebe eğitiminde teknoloji yeteri kadar kullanılmaktadır.      

13 
Yüz yüze eğitimde farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı sınıfta 

ders görmesi problem oluşturmaktadır. 
     

14 Yüz yüze eğitimde disiplin sorunlarıyla sık sık karşılaşılmaktadır.      

15 
Okul yönetimi yüz yüze verilen muhasebe eğitimiyle ilgili sorunların 

giderilmesinde yeterlidir. 
     

16 
Muhasebe dersleriyle ilgili kitaplara (Modüller) kolay 

ulaşılabilmektedir. 
     

17 Muhasebe ders kitapları (Modüller) hatasız ve özenle hazırlanmıştır.       

18 
Muhasebe ders kitaplarındaki (Modüllerdeki) bilgiler öğrenci 

seviyesine uygundur 
     

19 Muhasebe ders kitaplarındaki (Modüllerdeki) bilgiler günceldir.      

20 Derslere hazırlanarak gelirim.      

21 Muhasebe dersleri çok verimli geçmektedir.      

22 
Yüz yüze muhasebe eğitimi öğrencileri tam olarak muhasebe 

işlemlerini (Belge düzenleme, defterlere kayıt… vb.) yapabilecek 

seviyeye getirmektedir. 
     

23 İşlenecek konunun mesleki hayattaki önemi derslerde açıklanmaktadır.      

24 Derslerde önemli konulara yeterince zaman ayrılmaktadır.       

25 Öğrencilere soru sorularak derse katılımları sağlanmaktadır.      

26 Dersin sonlarında konuların anlaşılma düzeyi kontrol edilmektedir.      

27 
Derslerde konuların özelliklerine göre yeteri kadar uygulama 

yapılmaktadır. 
     

28 Muhasebe derslerinde güncel bilgiler verilmektedir.      

29 
Beceri eğitimi öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini istenilen 

düzeyde arttırmaktadır. 
     

30 
Beceri eğitimi ve okulun aynı yıl içinde olması eğitimde adaptasyonu 

(uyumu) olumsuz etkilemektedir. 
     

31 Okulda verilen eğitimle beceri eğitimi arasında bütünlük vardır.      

32 
Beceri eğitimi yapılan kurumlar öğrencilere gereken ücreti 

ödemektedirler. 
     

33 
Koordinatör öğretmenler beceri eğitimi ile ilgili olarak okulda ve 

işyerinde öğrencilerle yeteri kadar ilgilenmektedir. 
     

34 
Beceri eğitiminde iş yerlerindeki usta öğreticilerin bilgi ve becerisi 

yeterlidir. 
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Değerli Meslektaşım, 

 

 Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İşletme Eğitimi Anabilim Dalı, 

İşletme Eğitimi Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmakta olup, “Mesleki Açık Öğretim 

Lisesi Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu bir 

araştırma yapmaktayım. Ankette belirtilen sorulara vereceğiniz cevaplar, araştırmada elde 

edilecek sonuçlar açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

 Ankete adınızı yazmayınız. Araştırmaya vereceğiniz cevaplar bilimsel araştırma ve 

değerlendirmeler dışında kesinlikle kullanılmayacaktır. 

 

 Lütfen cevapsız soru bırakmayınız. 

 İlgi ve alâkanızdan dolayı teşekkür ederim. Selim SOYLU 

 

1. Cinsiyetiniz? 

a) ( ) Erkek       b) ( ) Bayan 

 

2. Yaşınız? 

a) ( ) 20–39        b) ( ) 40–49     c) ( ) 50 ve üstü 

 

3. Öğretmenlikte hizmet yılınız? 

a) ( ) 1–10 yıl     b) ( ) 11–20 yıl     c) ( ) 21 yıl ve üzeri 

 

4. Hangi üniversiteyi bitirdiniz? (Lütfen fakülte ile birlikte yazınız) 

 ……………………………………………………………………………. 

 

5. Üniversite eğitiminden sonra muhasebe ile ilgili eğitimlere katıldınız mı? 

a) ( ) Evet  b) ( ) Hayır 

 

6. Kaç yıldır Mesleki Açık Lise muhasebe derslerine girmektesiniz? 

a) ( ) 1 -2 yıl   c) ( ) 3 yıl d) ( ) 3 yıldan fazla 
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   5: Tamamen           4: Oldukça              3: Kısmen              2: Az              1: Hiç 

SORULAR 
Ne derece 

katılıyorsunuz? 

5 4 3 2 1 

7 
Mesleki Açık Öğretim Lisesinde muhasebe eğitiminin yüz yüze 

verilmesi şarttır. 
     

8 
Mesleki Açık Öğretim Lisesinin web sayfası (maol.meb.gov.tr), liseyle 

ilgili her türlü bilgiye ulaşmak için yeterlidir. 
     

9 Yüz yüze verilen muhasebe derslerinde devam sorunu yaşanmaktadır.      

10 
Yüz yüze verilen derslerin gün ve saatleri eğitimi olumsuz 

etkilemektedir. 
     

11 
Yüz yüze eğitimde, okulun sahip olduğu alt yapı olanakları (sınıf, 

laboratuvar, dinlenme ortamları) yeterlidir. 
     

12 Muhasebe eğitiminde teknoloji yeteri kadar kullanılmaktadır.      

13 
Yüz yüze eğitimde farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı sınıfta 

ders görmesi problem oluşturmaktadır. 
     

14 Yüz yüze eğitimde disiplin sorunlarıyla sık sık karşılaşılmaktadır.      

15 
Okul yönetimi yüz yüze verilen muhasebe eğitimiyle ilgili sorunların 

giderilmesinde yeterlidir. 
     

16 
Muhasebe dersleriyle ilgili kitaplara (Modüller) kolay 

ulaşılabilmektedir. 
     

17 Muhasebe ders kitapları (Modüller) hatasız ve özenle hazırlanmıştır.       

18 
Muhasebe ders kitaplarındaki (Modüllerdeki) bilgiler öğrenci 

seviyesine uygundur 
     

19 Muhasebe ders kitaplarındaki (Modüllerdeki) bilgiler günceldir.      

20 Derslere hazırlanarak gelirim.      

21 Muhasebe dersleri çok verimli geçmektedir.      

22 
Yüz yüze muhasebe eğitimi öğrencileri tam olarak muhasebe 

işlemlerini (Belge düzenleme, defterlere kayıt… vb.) yapabilecek 

seviyeye getirmektedir. 
     

23 İşlenecek konunun mesleki hayattaki önemi derslerde açıklanmaktadır.      

24 Derslerde önemli konulara yeterince zaman ayrılmaktadır.       

25 Öğrencilere soru sorularak derse katılımları sağlanmaktadır.      

26 Dersin sonlarında konuların anlaşılma düzeyi kontrol edilmektedir.      

27 
Derslerde konuların özelliklerine göre yeteri kadar uygulama 

yapılmaktadır. 
     

28 Muhasebe derslerinde güncel bilgiler verilmektedir.      

29 
Beceri eğitimi öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini istenilen 

düzeyde arttırmaktadır. 
     

30 
Beceri eğitimi ve okulun aynı yıl içinde olması eğitimde adaptasyonu 

(uyumu) olumsuz etkilemektedir. 
     

31 Okulda verilen eğitimle beceri eğitimi arasında bütünlük vardır.      

32 
Beceri eğitimi yapılan kurumlar öğrencilere gereken ücreti 

ödemektedirler. 
     

33 
Koordinatör öğretmenler beceri eğitimi ile ilgili olarak okulda ve 

işyerinde öğrencilerle yeteri kadar ilgilenmektedir. 
     

34 
Beceri eğitiminde iş yerlerindeki usta öğreticilerin bilgi ve becerisi 

yeterlidir. 
     

 

 

 


