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I 

ÖZET 
 

Ortaöğretim Kurumlarında Muhasebe Eğitimi ve 
Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi 

 
Ortaöğretim kurumlarında muhasebe eğitiminden bahsedildiği zaman ilk akla gelen 

eğitim kurumu, köklü bir geçmişe sahip olan Ticaret Meslek Liseleridir.  

Bu çalışmada; ortaöğretim kurumlarındaki muhasebe öğretim programlarının mevcut 

durumunu incelenmiş, bu eğitimden beklentiler ve karşılaşılan sorunlar ele alınarak sorunlara 

ilişkin çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.   

Ticaret Meslek Lisesi’nde muhasebe eğitimi veren meslek dersi öğretmenleri ile 

öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin muhasebe eğitiminden beklentilerini, beklentilerinin 

karşılanma düzeylerini ve eğitim sırasında karşılaştıkları sorunlarını ortaya koyabilmek 

amacıyla anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anketler 2009–2010 öğretim yılında İstanbul il 

merkezinde bulunan 11 Ticaret Meslek Lisesi’nde görev yapan Muhasebe ve Finansman Alanı 

öğretmenleri ile Bilgisayarlı Muhasebe Dalında öğrenim gören son sınıf öğrencilerine 

uygulanmıştır. 

Cevaplanan anketlerin tamamı analize uygun bulunmuş ve araştırma kapsamında 

değerlendirilmiştir. SPSS (Compare Means / Independent - Samples T Test) 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 çoğunlulukla “kısmen” şeklinde katılımda bulunduğu görülmüştür. Elde 

edilen bulgular; uygulama gerektiren derslerin sınıflarda yapıldığını, fiziki mekânların yeterliliğinin 

değişkenlik gösterdiğini, modüler eğitim ile işletmelerde yapılan beceri eğitiminde sıkıntıların 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Son dönemlerde Ticaret Meslek Liselerine yönelen öğrenci niteliğinde ciddi düşmeler 

yaşanmaktadır. Tabiî ki bu durum, okuldan piyasaya iş gücü arzında da kalite düşüklüğüne yol 

açmaktadır. Bu mesleğin ilk kademe eğitiminin verildiği TML’lere alınacak öğrenciler sınava tabi 

tutulmalıdır. Mesleki eğitim için ayrı üniversite giriş sınav sistemi geliştirilmelidir.    

Anahtar sözcükler;   Muhasebe Eğitimi, Mesleki Eğitim 

 



II 

ABSTRACT 
 

Accounting Course Training İn The Scondary Education İnstitutions And Examination Of 
The Encountered Problems 

 
Vocational High Schools of Commerce which are long established educational 

organizations come to mind first and foremost when discussing training in accounting in post 

secondary education. 

The current state of accounting syllabuses in post secondary education foundations are 

examined in this study to provide possible ways to solve the problems through handling 

expectations from the training in education and the related situations. 

A survey was drawn up to state the expectations of the teachers and the senior class 

students to show the extent in which these expectations were fulfilled and the difficulties they 

were faced with during training in accounting. In the 2009-2010 academic year, the survey was 

applied for Accounting and Finance teachers and students studying Computerized Accounting 

in 11 Vocational High Schools of Commerce in the center of Istanbul. 

All the filled out surveys were considered appropriate for analysis and evaluated within 

the framework of the research. The charts regarding the frequency, percentage, and the standard 

deviation. The average of the answers was created through the use of SPSS (Compare Means 

/Independent –Samples T Test). Then, suggestions were made based on the survey results. 

The result of the research showed the majority of the answers about the expectations of 

teachers and students from the training in accounting were marked as unsatisfactory. The 

research also showed that the lessons which require hands on training held in class resulted in 

insufficient variability of the physical conditions and the difficulties in the skills training held 

with modular training. 

The quality of the students who want to study in the Vocational High Schools of 

Commerce have been decreasing considerably recently. This causes a corresponding decrease in 

supplying qualified labor to the market. Thus, the students should be given a test before they 

enroll in the Vocational High Schools of Commerce and a separate testing tool should be 

developed for their university entrance. 

Key words: Training in education, Vocational Education 
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GİRİŞ 
 
 

Sanayileşme ve ticaretin gelişmesi ile nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaç gün 

geçtikçe artmaktadır. İş gücünün yeni bilgi ve teknolojiler kullanılarak eğitilmesi ve 

nitelikli iş gücü haline getirilmesi ise eğitim kurumlarının sorumluluğundadır. Nitelikli 

iş gücü eğitiminin ilk adımı, ortaöğretim kademesindeki mesleki ve teknik eğitimdir.  

Mesleki ve teknik eğitimin, ülkemizin çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyduğu 

nitelikli iş gücünün karşılanmasına önemli katkıları bulunmaktadır. 

Mesleki ve teknik eğitim sistemi, teknolojik gelişmeler sonucunda iş dünyasının 

ihtiyaçlarını karşılaşmada yetersiz kalmıştır. Bu durum yeni düzenlemeler yapılmasını 

gerektirmiş ve uygulamaya konulan MEGEP ile mesleki ve teknik eğitim yeniden 

düzenlenmeye başlanmıştır. 

Meslek liseleri ile özel sektör arasındaki sıkı ve düzenli bir işbirliği, meslek 

liselerindeki eğitimin kalitesini artırabileceği gibi eldeki imkânlardan faydalanmayı da 

sağlayacaktır. 

Mesleki bir eğitim olan muhasebe eğitiminin ilk kademe eğitimi, Milli Eğitim 

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

eğitim kurumlarından, ticaret ve iş hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların 

yetirilmesi ortaöğretim düzeyinde muhasebe eğitiminin lokomotifi; öğrenci mevcudu, 

öğretmen ve okul sayısı bakımından hiç kuşkusuz Ticaret Meslek Liseleridir. 

Ticaret Meslek Liseleri,  Muhasebe ve Finansman,  Pazarlama ve Perakende, 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bilişim Teknolojileri ve Ulaştırma alanlarında 

nitelikli insan gücünün yetiştirildiği okullardır. 

Ticaret Meslek Liselerinden beklenen amaçların daha iyi anlaşılabilmesi için, bu 

kurumlarda verilen muhasebe eğitiminin incelenmesi faydalı olacaktır. Muhasebe 

eğitiminde kaliteyi; öğretim yöntem ve teknikleri, eğitim-öğretim ortamları,  derslerin 

sayısı, türü ve içeriği, derslerin işleniş biçimi, öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişim, 

öğrencilerin karakterleri ve muhasebe eğitiminden beklentileri, iş hayatında meydana 
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gelen değişmelerin izlenmesi ve öğrencilere kazandırılması gibi çok sayıda faktör 

etkilemektedir. 

Bu çalışmada literatür taraması ile elde edilen bilgiler doğrultusunda Ticaret 

Meslek Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanının mevcut durumu ve muhasebe eğitimi 

ile bu eğitimde karşılaşılan sorunlar incelenmeye çalışılmıştır.   

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde genel olarak mesleki eğitim ele alınmıştır.  

İkinci bölümde,  Türkiye’de ticaret eğitiminin tarihi gelişimi, muhasebe 

eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve Ticaret Meslek Liselerinde uygulanan muhasebe 

öğretim programları ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde, Ticaret Meslek Liselerindeki muhasebe eğitimini 

değerlendirmek ve karşılaşılan sorunları belirlemek amacıyla; öğrencilere ve 

öğretmenlere anketler uygulanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara 

dayanılarak, sonuçlara yer verilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 
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1. MESLEKİ EĞİTİM 
 

 Bu bölümde, çalışmanın amacına uygun olarak mesleki eğitimin tanımı ve 

önemi, Türkiye’de mesleki eğitimin tarihi gelişimi ile ülkemizdeki, mesleki bir eğitim 

olan muhasebe eğitimi hakkında bilgi sunulmaktadır. 

1.1. Mesleki Eğitim Kavramı ve Mesleki Eğitimin Önemi 
 

 İnsanın yaşamını iyi şekilde sürdürebilmesi için bir mesleğe ihtiyacı vardır. 

Meslek sahibi olabilmek için, uzun süreli ve geniş kapsamlı yetişme süresine ihtiyaç 

vardır.  Mesleki gelişim süreci insanın yaşamı süresince devam eder.  

Ülkelerin kalkınmasını etkileyen unsurlardan biri de, sahip olduğu nitelikli insan 

gücüdür. Nitelikli insan gücünü yetiştirmek de büyük ölçüde eğitim sisteminin 

görevidir.   

 Birçok ülke kalkınma umutlarını mesleki ve teknik eğitime bağlamıştır. 

Mesleki eğitim, bir kimsenin geçimini sağlamak için gerekli olan mesleki bilgi, beceri 

ve davranışları kazandırır. 

 Meslek; belirli düzeyde kabiliyet, tecrübe, teorik-pratik-teknik bilgi, eğitim ve 

diploma gerektiren, niteliği toplumdan topluma değişmekle beraber yüksek statü, prestij 

ve gelir kazandıran iş.1  

 Mesleki ve Teknik eğitimin başlıca amacı, ferde iş piyasasında geçerliliği olan 

bir işe girebilmesi ve bu işte ilerleyebilmesi için gerekli olan temel davranışları 

kazandırmaktadır.2   

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 

                                                 
1 Ali Seyyar, İnsan ve Toplum Bilimleri Terimleri Ansiklopedik Sosyal Bilimler Sözlüğü, İstanbul: 
Değişim Yayınları, 2007, s.654 
2 Saim İlhan Sezgin, Mesleki ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Gazi Büro Kitabevi, 
1994, s.1 
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bireysel, sosyal, ekonomik, kültürel ve ulusal gereksinimlerin karşılanmasında zorunlu 

olan bir eğitimdir.3  

Ferdin iş hayatındaki belirli 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 

matematik bilgisi ile tatbiki kabiliyetler kazanmış mühendislik, tarım, sağlık, ticaret, 

beslenme vs. gibi her alanda yer alabilecek insanı yetiştiren eğitimdir.4 Bir başka 

tanımla mesleki ve teknik eğitim; bireysel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan belirli 

bir mesleğin gerektirdiği bilgi beceri ve pratik uygulama yeteneklerini kazandırarak 

bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde 

geliştirme sürecidir.5  

Genellikle bir ülkenin gelişmesini etkileyen temel faktörlerin; 1.doğal kaynaklar, 

2.Sermaye, 3.İnsan gücü, 4.Yönetim ve 5.Girişim olduğu yaygın olarak bilinmektedir. 

Burada ana öğeler doğal kaynaklar ve insan gücüdür. Bunların sonucu da üretim olarak 

ortaya çıkar. Bu iki öğeden gereği gibi yararlanarak yüksek düzeyde üretim sağlamak 

bir ülkenin gelişmesi için temeldir. Bu da ancak eğitimle olanaklıdır. Eğitimi kalitesiz 

ve düşük düzeyde olan bir ülke, zengin doğal kaynaklara sahip olsa da asla gelişemez. 

Bu durum insan öğesinin ve onun eğitilme biçiminin ne kadar önemli olduğunu açıkça 

göstermektedir. Tüm bu hususlar insan yaşamında iş ve eğitimin diğer bir deyişle 

mesleki ve teknik eğitimin önemli bir yer tutmakta olduğunun somut göstergeleridir.6  

Meslek, insanlar için para kazanmanın yanında, sosyal ve psikolojik 

gereksinimlerini de ifade edebilmesi ve karşılamasında araç olmaktadır.  

Genel eğitim ile mesleki eğitim birbirinden farklı iki büyük kategori 

oluşturmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim, kişilerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitilerek 

bir meslek dalında bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla yapılmaktadır. Temel eğitimi 

                                                 
3 Ceyda Özsoy, Türkiye’deki Mesleki ve Teknik Eğitimin İktisadi Kalkınmadaki Yeri ve Önemi, 
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1780, 2007, s.111 
4 Turan Yazgan, “İnsangücü Eğitimi ve Prodüktivite-Ücret Münasebetleri”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 
1994/B–3, C 1–4, İstanbul: 1996, s.68 
5 Cevat Alkan, Hıfzı Doğar ve S. İlhan Sezgin, Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları, Ankara: Gazi 
Kitabevi, 1991, s.3 
6 Cevat Alkan ve Diğerleri, a.g.e. s.10 
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takibeden bir aşama olduğu için, mesleki ve teknik eğitim (METE) orta eğitim 

çağındaki genç nüfusu kapsamaktadır. Bir kısım becerilerin ve yönlendirmelerin ancak 

çok genç yaşlarda başlaması gerektiğinden, METE’nin gençlerle işe başlaması doğaldır. 

İş hayatının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde METE’nin gerçekleştirmesi 

zorunludur.7  

Mesleki eğitim, bireyin meslek kazanması için yapılan eğitimdir. Bu eğitimde üç 

unsur bulunmaktadır. Birey, meslek ve eğitim. Modern sanayi toplumlarında mal ve 

hizmetlerin üretiminden son tüketiciye ulaştırılmasına kadar eğitilmiş bireylere ihtiyaç 

artmaktadır. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitimin bireylerin ve iş hayatının 

ihtiyaçlarına, toplumsal dinamiklere uygun şekilde sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesi 

gerekmektedir.8  

Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarından biri de “Türk milletinin bütün 

fertlerini; İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve 

birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, 

kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi 

olmalarını sağlamaktır.” METE,  bireyi yaşama hazırladığına göre, kıt kaynakları en 

ekonomik şekilde kullanarak bireylerin kültürel, sosyal ve mesleki açıdan gelişmelerine 

hizmet etmektedir.  

Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve niteliklerinin sürekli olarak 

geliştirilmesi ve yenilenmesi sürecinde gerek içerik, gerek bütün eğitim süreci içindeki 

yeri, konumu ve gerekse hedef kitlesi bakımından en önemli rol ortaöğretime 

düşmektedir. Türk eğitim sisteminde ortaöğretime, temel eğitimini bitiren nüfusun iş 

yaşamına ve üniversiteye hazırlanması şeklinde tanımlanabilecek ikili bir işlev 

yüklenmiştir.9  

 

                                                 
7 Rauf Arıkan, “Ticaret ve Turizm Eğitiminin Türk Eğitimindeki Yeri ve Önemi”, Gazi Üniversitesi 
Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı.1, 1998, s.1 
8 Buluç B, Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında Eğitim Yönetimi İşlevlerinin Değerlendirilmesi, 
Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı.303, Ankara,  
9 DPT 8. 5 Yıllık Kalkınma Planı, Ortaöğretim Genel Eğitim Meslek Eğitimi Teknik Eğitim Özel 
İhtisas Komisyon Raporu, Ankara:2001, s.57 
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1.2. Mesleki Eğitimin Nitelikleri 

Mesleki ve teknik eğitimin eğitim sistemi içine girdiğinden beri her gelişme 

devresinde karşılaştığı temel sorun, bu eğitim biçiminin geleneksel okullarda hâkim 

olan felsefeyi mi benimseyeceği yoksa kendine özgü, tamamen farklı bir felsefe mi 

geliştireceği hususu olmuştur. Bugünkü meslek eğitimini karakterize eden başlıca 

nitelikler şu şekilde özetlenebilir.10  

� Meslek eğitiminin temel teorisi alışkanlık psikolojisine dayalı olup 

yaparak öğrenme esastır. 

� Meslekler alanındaki değişmelere göre programlarını 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 eğitimde öğretim muhtevası 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.   

 

 

                                                 
10 İlhan Sezgin, Hıfzı Doğan ve Cevat Alkan, Mesleki ve Teknik Eğitimin Prensipleri, Ankara: Ankara 
Üniversitesi Basımevi, 1980, s.11 
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1.3. Ülkemizde Mesleki Eğitimin Tarihsel Gelişimi 

 Türkiye’de mesleki eğitimi cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet dönemi olarak iki 

dönemde incelemek mümkündür. 

1.3.1. Cumhuriyet Öncesi Mesleki Eğitim  

Osmanlı İmparatorluğu döneminde mesleki eğitim, genellikle yaygın eğitim 

kurumları (Ahi Birlikleri, Loncalar ve Gedik Teşkilatı) vasıtasıyla yapılmıştır. 1847 

yılına kadar ustadan çırağa geçme yöntemiyle sanat öğretilmekte idi. Bu tarihten sonra 

mesleki eğitim veren örgün eğitim kurumları açılmaya başlanmıştır. 

1.3.1.1. Ahilik Teşkilatı 

Ahiliğin 5. yüzyıldan itibaren Maveraünnehir civarında Türkler arasında 

yaygınlaşan bir mesleki yardımlaşma kurumu olduğu ifade edilmekle birlikte, bu 

teşkilatın ilk defa Abbasi Halifesi Nasır Lidinillah (1180–1225) döneminde İslam 

coğrafyasında ortaya çıkarak yaygınlaştığı düşüncesi hâkimdir.11  

Anadolu’ya ahiliğin yerleşmesi ve yaygınlaşması Moğol istilası sonucu ortaya 

çıkan göçler nedeniyledir. Asya’dan gelme sanatkâr ve tüccar Türklerin yerli tüccar ve 

sanatkârlar karşısında tutunabilmeleri, onlarla yarışabilmeleri ancak, aralarında bir örgüt 

kurarak dayanışma sağlamaları, bu yolla iyi, sağlam ve standart mal yapıp satmaları ile 

mümkün olabilirdi. İşte bu zorunluluk, bir esnaf ve sanatkârlar dayanışma ve kontrol 

örgütünün yani ahiliğin kurulması sonucunu doğurmuştur.12  

Ahi Teşkilatının Anadolu’daki kurucusu, Ahi Evran (1171-1261)’dır. Esnaflar 

arasında birliğin sağlanmasına, esnafların denetlenmesine ve özellikle de eğitilmesine 

büyük önem vermiştir. 

                                                 
11 Kemal Turan, Ahilikten Günümüze Mesleki ve Teknik Eğitimin Tarihi Gelişimi, İstanbul: Eksen 
Matbaası, 1996: s.26–27 
12 Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1974, s.56 
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Ahilikte, genelde işbaşında ve iş dışında olmak üzere iki türlü eğitim 

yapılmaktaydı.13  

Ahilik sisteminin yaygın olduğu dönemlerde mesleki eğitim faaliyetleri bu 

teşkilat tarafından karşılanmakta idi. Teşkilat dini-ahlaki esas üzere kurulduğundan, 

eğitimin temel hedefi dünya-ahiret dengesini gözetmekti. Bu nedenle, teorik-genel 

eğitim zaviyelerde yapılırken, pratik-sanat eğitimi işbaşında yapılırdı. Mesleki eğitimi 

genel eğitim ile bir bütünlük içinde ele alarak bunu bir ömür boyu devam edecek bir 

faaliyet olarak uygulamaya koyması sistemin en çarpıcı özelliğidir.14 

13. yüzyıldan itibaren uzun bir süre disiplinli ve sistemli olarak çalışan ahi 

teşkilatı, 17. yüzyılın ortalarına doğru, lonca teşkilatına dönüşmüştür.  

1.3.1.2. Lonca Teşkilatı 

17. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devletinde başlayan ekonomik ve 

sosyal sarsıntılar Ahi Birliklerinde de etkisini göstermiştir.  

Lonca adının Osmanlı Devletinde, doğu ülkeleriyle yapılan ticaret geriledikten 

sonra İtalyan ticaret merkezleriyle ilişkilerin kurulması üzerine ortaya çıktığı kabul 

edilmektedir.15  

Loncalar, tüm esnaf ileri gelenlerinin toplanıp mesleklerle ilgili kararların 

tartışıldığı ve alındığı kuruluşlardı. Kethüda ve Yiğitbaşı başkanlığında toplanan 

loncaların başlıca işleri arasında, esnaf arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak, 

gelenek ve göreneklerin bozulmaması için tedbirler almak, avarız sandıkları yoluyla 

ihtiyacı olan esnafa düşük faizle borç vermek, aykırı hareket edenleri cezalandırmak, 

işyerlerini kapatmak, denetlemek gelirdi.16  

                                                 
13 Kemal Turan, Mesleki ve Teknik Eğitimin Gelişmesi ve Mehmet Rüştü Uzel, İstanbul: Milli Eğitim 
Basımevi, 1992, s.28 
14 Yusuf Ekinci, Ahilik ve Meslek Eğitimi, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1989, s.17–19 
15 Meydan Larousse, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, Cilt 12, s.420 
16 Burçak Evren, Osmanlı’da Esnaf ve Örgütleri, İstanbul: Ray Sigorta, 1997, s.15–16 



 9 

Lonca sisteminde dergâh ve zaviye yoktur. Ayrıca yapılan merasimlerde dini 

motiflere pek rastlanmamaktadır. Ticaret ile uğraşan herkesin bu teşkilata üye olma 

zorunluluğu getirilmiştir.  

Loncalar, genelde tüccar ve sanatkâr üyelerinin özlük haklarının korunması 

amacıyla kurulmuş birliklerdi. 

Ülkemizde meslek eğitim ve öğretimi, 19. yüzyıla kadar loncalar tarafından 

çıraklık sistemiyle (ustadan çırağa geçme şeklinde) yürütülmüştür.17 

Loncalarda, çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi meslek basamakları bulunmaktadır. 

Birinden ötekine yükselmek, ahilikte olduğu gibi belli ölçülere göre başarılı olamaya 

bağlanmıştır. 

Osmanlı Türkiye’sinde 1727 yılından itibaren sanayi ve ticaret esnafı teşekkülü 

olarak Gedik’lere rastlanmaktadır. Bu sisteme göre, kendilerine imtiyaz verilenlerin 

dışında belirlenen işi kimse yapamaz, malı başkası satamaz. Bu yetki gedik teşkilatına 

devlet tarafından verilmekte idi.18  

1.3.2. Cumhuriyet Öncesi Örgün Mesleki Eğitim 

Cumhuriyet öncesi örgün mesleki eğitim kurumların ilki, 1773 yılında kurulan 

Mühendishane-i Bahr-i Hümayun ile 1793 yılında kurulan Mühendishane-i Berr-i 

Hümayun’dur.  

Askeri amaçlı olmayan meslek okullarının ilki 1847 yılında kurulan Ziraat 

Mektebi’dir. İlk sanayi mektebi 1848 yılında İstanbul Zeytinburnu’nda açılmış ve kısa 

sürede kapanmıştır.   

Osmanlı Devleti’nin Niş valisi olan Mithat Paşa, 1861 yılında Niş’teki 

müslüman ve hıristiyan kimsesiz çocukları toplayarak Islahhane adıyla sanat öğreten 

hayır kurumu meydana getirmiştir. Mithat Paşa daha sonra aynı tip kurumları başka 

                                                 
17 İlhan Sezgin ve Diğerleri, a.g.e. s.21–22 
18 Ahmet Ünsür, Mesleki Eğitim ve Mesleğe Yöneltme İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Sakarya: 
Sakarya Üniversitesi Rektörlük Basımevi, 1998, s.52–53 
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yerlerde de açmıştır. Bu girişimler, diğer valilerin de dikkatini çekmiş, vilayetlerde 

ıslahhaneler açılmıştır.  

Mithat Paşa 1868 yılında Sultanahmet’te 5 sınıflı ve yatılı olarak İstanbul Sanayi 

Mektebi’ni kurmuştur.  

Bu okulda birinci sınıf imtihanını kazananlara “çıraklık”, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü sınıfı bitirenlere “kalfalık” ve son sınıfı tamamlayarak diploma alanlara da 

“ustalık” hakkı tanınmıştır.19 

Taşrada açılan ıslahhaneler 1885'ten itibaren "Mekteb-i Sanayi" adını almaya 

başlamıştır. Açılan bu sanayi okullarının çoğu Birinci Dünya Savaşı sırasında 

kapanmıştır. Cumhuriyet dönemine kadar ancak Edirne, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, 

Diyarbakır, Kastamonu, Konya ve Aydın sanayi okulları ayakta kalmıştır. 

Cumhuriyetten sonra da sanayi okulları sanat okulları haline getirilmiştir.    

1.3.3. Cumhuriyet Döneminde Mesleki Eğitim  

Cumhuriyetin ilk yıllarında yabancı eğitimciler, eğitim sistemimizi incelemişler 

ve eğitim sistemimizin çeşitli yönlerini ele alan raporlar hazırlamışlardır. Milli Eğitim 

Bakanlığı’nca değerlendirilen bu raporlar doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim 

kurumları yeni bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmıştır.  

Bu yabancı uzmanların önerilerinin yanında ülkemizde eğitimin yeniden 

düzenlenmesinde Türk bilim adamlarının da önemli etkileri olmuştur. Bunlardan 

Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Gökalp, Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, İsmail Hakkı Tonguç 

ve Rüştü Uzel ilk akla gelen isimlerdendir. Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu (1886–1978) 

"İçtimai Mektep" (1932) adlı yapıtında meslek adamı yetiştirmede, eğitim ortamının ve 

işin gerçek koşullara uygun olması gerektiğine dikkati çekmektedir. Eğitim 

yaşantılarının gerçek yaşam koşullarına uygun olmaması durumunda eğitimin etkili 

olmayacağını belirtmektedir.20     

                                                 
19 Kemal Turan, 1992, a.g.e. s.35 
20 Fırat Üniversitesi, perweb.firat.edu.tr/personel/yayinları/fua_35/35_21805.doc (20.12.2009) 
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Meslek ve sanat okulları 1927 yılına kadar yerel yönetimler tarafından kurulmuş, 

1930 yılına kadar mahalli imkânlarla desteklenmiştir. 1935 yılından sonra mesleki ve 

teknik eğitimin finansmanı devlet bütçesi sorumluluğuna verilmiştir. 1940 ile 1946 

yılları arası, ülke ihtiyacı olan insan gücünün örgün mesleki eğitim kurumları vasıtası 

ile yetiştirilmesine çalışılmıştır. 1960’lı yıllarda ülkenin ihtiyaç duyduğu vasıflarda 

insan gücünün sadece okullar aracılığı ile sağlanamayacağı görüşü hâkim olmuştur. 5 

Eylül 1962 tarihinde Ankara Mesleki Eğitim Merkezi kurulmuştur.21   

Cumhuriyetin kurulmasından sonra mesleki ve teknik eğitime ilişkin çeşitli 

uzmanlar ile 1934 yılına kadar yapılan uygulamalar dikkate alınarak “Mesleki 

Tedrisatın İnkişaf Planı” hazırlanmıştır. Bu plana göre; Çırak okulları, Akşam Sanat 

okulları, Gezici köy kursları, Orta Sanat okulları, Sanat okulları, Tekniker okulları, 

Mühendis okulları. Bu plan, ülkemizde mesleki ve teknik eğitime yön vermesi 

bakımından çok değerli bir belgedir.22 

Bu plan bugünkü mesleki ve teknik eğitimin temel yapısını oluşturmuştur. 

1960 yılından itibaren günümüze kadar, bu yaygınlaşan ve genişleyen sisteme 

işlevsel ve ulusal nitelik kazandırma çabaları dikkati çekmektedir. Bu dönemde temel 

hedef mesleki teknik eğitim örgütüne eğitimin bütünü içinde gereken önemi 

kazandırmak, ülkenin gelişen ve değişen ekonomik ve sosyal koşullarına uygun olarak 

yeniden düzenlemek olmuştur.23 

Kalkınma planı ve uzun dönemli kalkınma stratejileri, Türk ortaöğretim 

sisteminin mesleki-teknik eğitim ağırlıklı bir nitelik kazanmasını hedeflemektedir.  

Türkiye’nin planlı kalkınma dönemine geçtiği 1963 yılından itibaren ülke 

ihtiyaçlarına göre tasarlanıp geliştirilmiş bir mesleki teknik eğitim sisteminin, 

                                                 
21 Ahmet Ünsür, a.g.e. s.55 
22 Ankara Üniversitesi, dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/513/6337.pdf (25.12.2009) 
23 Hıfzı Doğan, “Mesleki Eğitimin Dünü Bugünü ve Yarını”, Cumhuriyet Döneminde Eğitim II, 
Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1999, s.386 
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kalkınmada ve istihdamın artırılmasında önemli bir rolü olduğu sürekli vurgulanmış ve 

her Planda eğitimle ilgili temel politika olara yer almıştır.24  

Mesleki ve Teknik Eğitim sisteminin, ülkemiz şartlarına uygun olarak 

geliştirilmesi amacı ile çıkarılan 3308 sayılı “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu” 

Mesleki ve Teknik Eğitime reform niteliğinde yenilikler getirmiştir. Uygulamalı dersler, 

gerçek bir laboratuar kabul edilen işyerlerinde, eğitim ve öğretim tekniklerine uygun 

olarak yapılmaktadır.25  

1.4. Mesleki ve Teknik Örgün Eğitim Kurumları 

Ülkemizde mesleki eğitim kavramından çoğunlukla ortaöğretim düzeyindeki 

meslek eğitimi anlaşılmaktadır. Okul tür ve sayısı bakımından mesleki ve teknik 

okullar, ortaöğretim içinde önemli bir yer tutmaktadır.   

Günümüzde, Türk Mesleki Eğitim Sisteminde ortaöğretim kademesinde okul 

odaklı ve okul-sanayi iş birliğine dayalı (işletmelerde meslek eğitimi) temel meslek 

eğitim programları uygulanmaktadır.26  

Ülkemizde ortaöğretimdeki Mesleki ve Teknik Eğitim dört ana grupta 

faaliyetlerini sürdürmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Erkek Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı meslek okulları, MEB Kız Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı meslek okulları, MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı meslek okulları ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

meslek okulları. Bunların dışında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, diğer bakanlık ve kuruluşlara bağlı meslek 

okulları da bulunmaktadır. 

 

 

                                                 
24 TİSK, Türkiye’de Mesleki Eğitim, Ankara: TİSK Yayın No:107, 1991, s.16 
25Örgün ve Yaygın Mesleki-Teknik Eğitim Kurumları Tanıtıcı El Kitabı, Ankara: MEB Mesleki ve 
Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi, 1990, s.11 
26 Ceyda Özsoy, a.g.e. s.158 
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Şekil 1.1 
MEB - Genel Müdürlüklere Bağlı Okullardaki Öğrenci Sayıları 

Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü 

143.637
 %10

Diğer Genel 
Müdürlüklere 

Bağlı Mesleki ve 
Teknik Okullar 

57.848
%4

Kız Teknik 
Öğretim Genel 

Müdürlüğü 
283.166

 %20

Ticaret Turizm 
Öğretimi Genel 

Müdürlüğü 
324.655

 %23

Erkek Teknik 
Öğretim Genel 

Müdürlüğü 
608.414

 %43
  

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2008–2009, 
http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/index.htm  (20.08.2009) 

 

Öğrenci sayısı açısından, ticaret liselerinin meslek liseleri içindeki payı 1960 

yılına kadar %5’in altında kalmıştır. Sonraki dönemlerde giderek artarak 1975-76’da % 

21,6’ya çıkmıştır.  1997-98’de %24’e yükselmiştir.27 2008–2009 öğretim yılında bu 

oran %23’tür. (Tablo 1.1) 

1933 yılından bu yana MEB bünyesinde değişik isimlerle faaliyet gösteren 

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün görevleri 3797 Sayılı Milli 

Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 15. maddesinde şöyle 

sıralanmıştır.28   

a) Ticaret meslek liseleri, otelcilik ve turizm meslek liseleri, sekreterlik meslek 

liseleri, Anadolu Ticaret Meslek Liseleri, Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liseleri, 

Anadolu Aşçılık Meslek Liseleri ile aynı seviye ve türdeki diğer mesleki örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve 

hizmetlerini yürütmek,  

                                                 
27 Oktay Güvemli, XX. Yüzyılda Türkiye’de Muhasebe Eğitimi, İstanbul: Avcıol Basım-Yayın, 2001, 
s.66 
28 Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, md.15. 
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/73/html 30.4.19920/3797 Düzeltme: 27.5.1992/21240   (22.09.2009) 
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b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile 

eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 

sunmaktır.  

1933–1992 tarihleri arasında çeşitli isimler altında fonksiyonlarını yerine 

getirmiş olan Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’nün görevleri, 3797 Sayılı 

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 13. maddesinde 

şöyle sıralanmıştır.29  

a) Endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu 

teknik liseler, pratik sanat okulları ile aynı seviye ve türdeki diğer mesleki ve teknik 

örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev 

ve hizmetlerini yürütmek,  

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile 

eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu'na sunmak.  

1933 yılından bu yana MEB bünyesinde değişik isimlerle faaliyet gösteren Kız 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’nün görevleri 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 14. maddesinde şöyle sıralanmıştır.30   

a) Kız meslek liseleri, kız teknik liseleri, Anadolu kız meslek liseleri, Anadolu 

kız teknik liseleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ile aynı seviye ve 

türdeki diğer mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve 

yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,  

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile 

eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu'na sunmak.  

 

                                                 
29 Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, md.13. 
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/73/html 30.4.19920/3797 Düzeltme: 27.5.1992/21240 (22.09.2009) 
30 Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, md.14. 
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/73/html 30.4.19920/3797 Düzeltme: 27.5.1992/21240 (22.09.2009) 
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün görevleri 3797 Sayılı Milli Eğitim 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 17. maddesinde şöyle 

sıralanmıştır.31  

a) İmam-hatip liseleri ile Anadolu imam-hatip liselerinin eğitim, öğretim ve 

yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,  

b) İlköğretim, Orta öğretim ve Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında 

okutulan din kültürü ve ahlak öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını hazırlamak 

ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.  

1.5. Mesleki Eğitim Veren Yaygın Eğitim Kurumları 

Mesleki ve Teknik Eğitim, yalnızca örgün eğitim kurumlarında verilmemektedir. 

Örgün okul sisteminin dışında kalan kişilere de mesleki eğitim hizmetlerinin 

verilebilmesi için yaygın eğitim kurumları açılmıştır. Yaygın mesleki eğitim 

hizmetlerinden yararlanan kişiler, çoğunlukla çalışma yaşamına giren ve ortaöğretime 

devam edemeyenler ile bir meslek öğrenmek isteyen yetişkinlerden oluşmaktadır. 

Ayrıca örgün eğitim kurumlarında öğrenci olduğu halde, kendilerini geliştirmek isteyen 

öğrenciler de yaygın eğitimden yararlanmaktadırlar. 

Yaygın eğitim; örgün eğitim sistemi dışında kalan her yaştaki bireylere 

gereksinim duydukları eğitimi sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel kurumlar 

aracılığıyla gereksinimlerine uygun biçimde pratik yöntemlerle ve çeşitli programlarla 

sağlamak üzere örgün eğitime paralel ve onu tamamlayıcı nitelikte eğitim.32 

Başka bir ifade ile Yaygın Eğitim; Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da 

her hangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; ilgi, istek 

ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı 

                                                 
31 Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, md.17. 
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/73/html 30.4.19920/3797 Düzeltme: 27.5.1992/21240 (22.09.2009) 
32 Cevat Alkan ve Diğerleri, a.g.e. s.9 
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nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-öğretim, üretim, rehberlik 

ve uygulama etkinliklerinin tümünü ifade eder.33   

Yaygın eğitim; Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Pratik Kız 

Sanat Okulları, Olgunlaşma Enstitüleri, Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri, Mesleki 

ve Teknik Eğitim Merkezleri, Yetişkinler Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezleri ve 

Çıraklık Eğitim Merkezleri’nde verilmektedir. 

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bazı özel ve kamu kuruluşları da işsizlere 

nitelik kazandırmak ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla işgücü yetiştirme 

programları düzenlemektedir.  

 

1.6. Okul-Sanayi-İşyeri İşbirliği ve 3308 Sayılı Kanun 

 Çağımızdaki bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler insan yaşantılarını ve 

toplumsal yapıları değiştirmekte, geliştirmektedir. Bu durumdan en fazla o toplumun 

eğitim sistemleri ve bu sistemler içerisinde önemli bir yere sahip olan meslekî teknik 

eğitim alanı etkilenmektedir. Bu etkilenmelerde elbette iş gücünün önemli bir yeri 

vardır. İyi yetişmiş insan gücü, teknolojik ilerlemenin ortaya çıkaracağı toplumsal ve 

bireysel uyumsuzluk sorunlarını daha aza indirebilecek, ülke ekonomisi dolaylı olarak 

bu durumdan yararlanabilecektir. Ancak yetişmemiş daha genel bir söylemle vasıfsız 

insan gücü o ülke için önemli bir işsizlik sorununu ortaya çıkaracaktır.34  

Türkiye’de mesleki ve teknik ortaöğretim, ekonomik ve siyasi gelişmeler sonucu 

çeşitli değişikliklere uğramıştır. Mesleki ve teknik ortaöğretim sistemi uzun yıllar, okul 

merkezli bir model doğrultusunda yapılandırılmıştır.  

Mesleki-Teknik eğitim, eğitimde ikili sistem olan okul-işyerleri işbirliğine 

dayanan ve 1977–1978 öğretim yılında pilot bölgelerde uygulanmaya başlanan “Okul 

Sanayi Ortaklaşa Eğitim Projesi (OSANOR)” ile değişmeye başlamıştır. Milli Eğitim 

                                                 
33 MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, md.4, 14.02.2006/26080, Tebliğler Dergisi Mart 
2006/2582, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26080 0.html  (28.09.2009) 
34 Necdet Aykaç, “Türkiye’de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki Teknik Eğitim, Almanya 
Fransa İsviçre İspanya Yunanistan Örneği”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı. 155–156 (Yaz-Güz 2002), s.49 
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Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Araştırmaları 

Merkezi’nin ortaklaşa yürüttükleri bir çalışmadır. Proje mesleki-teknik ortaöğretim 

kurumlarının iş dünyası ile daha fazla ortak çalışma alanlarının geliştirilmesini 

amaçlamıştır. Bu proje önce Adana Merkez, Bursa Tophane, İstanbul Kartal ve İzmir 

Mithatpaşa Endüstri Meslek Liselerinde uygulanmaya başlanmış, daha sonra da Ev 

Ekonomisi ve Ticaret Turizm okullarını da kapsayacak şekilde 23 okulda 

yaygınlaştırılmıştır. 

OSANOR eğitimi, iki yıl devam etmiş ve 1982–1983 öğretim yılında uygulama 

kapsamı genişletilerek “Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi (METEP)” adı altında 

yaygınlaştırılmıştır. Son uygulandığı 1986 yılı itibariyle 17 meslek alanı uygulama 

kapsamına alınmıştır. 

Daha sonra 19 Haziran 1986 gün ve 19139 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 3308 Sayılı “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu” ile hem 

20.06.1977 tarih ve 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu’nun uygulamasındaki 

eksikleri giderilmeye çalışılmış, hem de örgün meslek eğitimi ve çıraklık eğitimi ilk 

defa bu kanunda birlikte yer almışlardır. 3308 sayılı kanun, ülkemiz mesleki eğitim 

sisteminde reform niteliğinde değişiklikler gerçekleştirmiştir. Bu kanun ile çırak, kalfa 

ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin 

esaslar düzenlenmiştir.  

Bu kanununun 18 maddesine göre “elli ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler, 

çalıştırdıkları işçi sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere 

mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırır.” hükmü 

getirilmiştir. Yirmiden az personel çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul 

ve kurumları öğrencilerine beceri eğitimi yaptırabilirler. 

Pratik eğitimlerini işyerlerinde tamamlayan öğrenciler, iş hayatına daha çabuk 

uyum sağlamakta, aynı zamanda da ticari hayattaki gelişmeleri yakından takip etme 

imkânı bulmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, değişen 

ihtiyaçları ve talebi karşılayabilecek eğitimi verebilmek amacıyla Nisan 1993 tarihinde 
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“Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi (METGE)” ni başlatmıştır. 

Başlangıçta Erzurum, Malatya, Trabzon, Mersin, Eskişehir, Bursa ve İzmir olmak üzere 

7 bölgeden seçilen 7 ilde uygulanmıştır.   

METGE Projesinin amaçları, yerel ihtiyaçlara duyarlı okul yapısı ve öğretim 

sistemi geliştirmek, çevrenin katılımını sağlamak, ihtiyaçlara yönelik modüler eğitim 

programı geliştirmek, meslek standartlarını öğretime taşımak, kaynak materyalleri 

(modül v.b.) hazırlamak, öğrencileri iş hayatı hakkında bilinçlendirmek, kaynak 

yaratmak, okulların donanımını arttırmaktır. Program geliştirme çalışmalarında 

okuldaki eğitim ile sektörün beklediği becerilerin uyumu önemlidir.35   

Türkiye uzun süredir iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm 

sektörlerinde istihdam imkânlarını artırabilmek için mesleki eğitim sistemini 

geliştirmeye çalışmaktadır. Türkiye'nin bu alandaki çabalarını desteklemek amacıyla 

1999 AB Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin MEDA fonlarından yararlandırılması 

kararlaştırılmıştır. 4 Temmuz 2000 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Avrupa Birliği arasında Türkiye'deki “Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP)” nin anlaşması imzalanmıştır.  

Bunun sonucunda Türkiye, ekonomisinin iş gücü ihtiyacıyla, mesleki ve teknik 

okullarının çıktıları arasındaki boşluğu kapatabilmek amacıyla bazı proje fikirleri 

geliştirmiştir. Mesleki eğitim ve öğretim sisteminin kalitesi ve uygunluğu geliştirilerek, 

ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kamu yönetiminin, sosyal ortak temsilcilerinin ve 

şirketlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.36  

Tüm dünyada yaşanan hızlı değişimin ve gelişmenin sonucunda 3308 sayılı 

Kanunda değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. 10.07.2001 tarihinde 24458 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4702 sayılı "Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve 

Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, 

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri 

                                                 
35 Bilgi Günceoğlu, “METE Projesi Kapsamında Uygulanan Makine İşlemleri Meslek Programının 
Değerlendirilmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 157 (Kış 2003) 
36 Recep Altın, Mesleki Eğitimde Yeni Eğilimler ve Modüler Sistem, s.132, 
http://mesbil.meb.gov.tr/genel/mesleki_egitim_sistemi/meslekiegitimyeni.pdf     (25.07.2009) 
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Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve 

Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî 

Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun" ile ülkemizin mesleki eğitim sisteminde yaşanan sorunların çözülmesi ve 

Avrupa Birliğine geçiş sürecinde ülkemiz insan gücünün daha nitelikli hale getirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Kanunda yapılan değişikliklerden bazıları şunlardır. 

- Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu,  Mesleki Eğitim Kanunu 

- 50 ve daha fazla işçi, 20 ve daha fazla personel  

- Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi  

- Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu, Mesleki Eğitim Kurulu  

- İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu, İl Mesleki Eğitim Kurulu olarak 

değiştirilmiştir.  

- Mesleki ve teknik ortaöğretim ve yüksek öğretim programlarının bütünlüğü ve 

devamlılığı esasına dayalı olmak üzere, mesleki ve teknik ortaöğretimi bitiren 

öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya en yakın 

programların uygulandığı meslek yüksek okullarına sınavsız olarak devam 

edebilecektir. Meslek yüksek okuluna devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde 

10’undan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans 

programlarına dikey geçiş yapmaları sağlanacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

2.  TÜRKİYE’DE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA 
MUHASEBE EĞİTİMİ 

 

Gelişen ve değişen dünyamızda önem kazanan ve hayatımızın her anında 

yaşadığımız, kıt kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanması ilmi olan 

ekonominin ve buna bağlı olarak ön plana çıkan ticaret eğitiminin bilinçli ve sistemli bir 

şekilde yapılması gerekir. 

Tamamen veya kısmen malî karakterde ve para ile ifade edilebilen işlemlere ait 

anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan 

toplanmasına, doğruluklarının saptanmasına, kaydedilmesine, tasnif edilmesine, rapor 

halinde sunulmasına, analiz ve yorumlanmasına muhasebe denir.37  

Türkiye’de muhasebe eğitiminin iki kademeli bir sisteme tabi olduğunu 

söylemek mümkündür. Birinci kademede, 4 basamaklı bir genel eğitim sistemi 

mevcuttur. Bu genel eğitim sisteminde, muhasebe mesleğine girebilmek için, muhasebe 

eğitimi verilen bir eğitim kurumundan diploma almak zorunluluğu vardır. Bu diploma, 

4 farklı basamaktaki eğitim kurumlarından alınabilmektedir. İlk basamakta ticaret 

liseleri bulunmaktadır. Bu liselerde, 3 yıllık eğitimin sonunda, öğrencilere diğer meslek 

dersleri ile ilgili bilgilerin yanında muhasebe mesleği ile ilgili temel bilgiler 

kazandırılmaya çalışılmaktadır. İkinci basamaktaki eğitim kurumu, Meslek Yüksek 

Okulları bünyesinde yer alan Muhasebe Programlarıdır. Ön lisans düzeyinde eğitim 

veren bu kurumlara kayıt yaptırabilmek için lise diploması zorunludur. Bu okullar, 2 

yıllık bir eğitim süresine sahip olup, muhasebe alanında ara eleman yetiştirmek 

amacıyla kurulmuşlardır. Üçüncü basamakta, İktisat ve İdari Bilimler Fakülteleri 

bulunmaktadır. Lisans düzeyinde eğitim veren bu kurumlarda, muhasebe, finans, 

pazarlama, iktisat, maliye, hukuk gibi farklı alanlarda 4 yıl süre ile öğrencilere 

formasyonlar kazandırılmaktadır. Lisans düzeyindeki bu eğitim kurumlarına hem lise 

diploması olan hem de ön lisans diploması olan öğrenciler başvurabilmektedir. 

Dördüncü basamakta ise Yüksek lisans ve Doktora programları yer almaktadır. 

Muhasebe eğitiminin ikinci kademesi, yukarıda bahsi geçen eğitim kurumlarından 
                                                 
37 Yüksel Koç Yalkın, Genel Muhasebe İlkeler Uygulamalar, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları, 
2001, s.1 



 21 

herhangi birinden diploma aldıktan sonra muhasebecilik sertifikasının alınmasıdır. 

Ticaret Lisesi ve ön lisans diploması ile başvuranlar yalnızca serbest muhasebecilik 

sertifikası alabilmektedir.38  

2.1. Muhasebe Eğitiminin Tanımı ve Amacı 

Eğitim; bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik 

değişme meydana getirme sürecidir.39  

Muhasebe eğitimi; işletme kararlarına yararlı bilgilerin belirlenmesi, toplanması, 

ölçülmesi, işlenmesi, kaydedilmesi, doğruluğunun denetlenmesi, kolay anlaşılır raporlar 

şeklinde özetlenmesi, incelenmesi ve incelenmesinden çıkan sonuçların karar almada 

kullanılması konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin kullanılması için 

yeteneklerinin geliştirilmesi şeklinde tanımlanabilmektedir.40  

Muhasebe eğitiminden de anlaşılacağı gibi etkin bir muhasebe eğitimi için teorik 

bilgilerle birlikte uygulamaya da ağırlık verilmelidir. Çünkü öğrencinin okulda aldığı 

bilgileri dış dünyadaki bilgilerle ilişkilendirmesi gerekir. 

Muhasebe eğitimi, muhasebenin ilişkili olduğu diğer derslerle de (hukuk, 

maliye, bütçeleme, işletme, vergi, istatistik, ticari matematik, ...vb) desteklenmelidir 

Gerek ulusal, gerekse uluslar arası düzlemde muhasebe eğitimi ile ilgili her 

dönem dile getirilen husus “muhasebe eğitimi nasıl yapılmalıdır?” sorusu olmuştur. 

Diğer bir ifadeyle muhasebe eğitiminde; “ne, ne zaman ve nasıl öğretilmeli?” dir. 

Teknolojik, ekonomik, sosyal, politik ve diğer tüm konularda meydana gelen değişim 

ve gelişmeler işletme üzerinde çeşitli etkiler meydana getirmektedirler. İşletmenin dili 

olarak ifade edilen muhasebe ve muhasebe eğitimi de bu değişim ve gelişmelerden 

etkilenmektedir. Dolayısıyla “muhasebe eğitiminde ne öğretileceği” hususu gelişmeler 

çerçevesinde her zaman yeniden şekillendirilmektedir. “Ne zaman” ile kastedilen, 
                                                 
38 Engin Dinç, “Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi Meslek Yüksek Okulu-Muhasebe 
Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
2008/2, s.93–94  
39 Selahattin Ertürk, Eğitimde “Program” Geliştirme, Ankara: Meteksan Yayınları, 1991, s.12 
40 Can Şımga Muğan ve Nazlı Hoşal Akman, “Muhasebe Eğitiminde Öğretim ve Öğrenim Yöntemleri ile 
Ders Başarısı Arasındaki İlişki; Pilot Çalışma”, XXXIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya: 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, 19–23 Mayıs 2004, s.19 
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muhasebe eğitiminin okulda mı, yoksa okul sonrası staj döneminde mi veya meslekiçi 

eğitimle mi verilmesi gerektiğidir. Muhasebe eğitimiyle ilgili bazı hususların okul 

esnasında, bazı hususların ise meslekiçi eğitim aşamasında verilmesi gerektiği de bu 

çerçevede dile getirilmektedir. “Nasıl öğretilecek” sorusuyla vurgulanmak istenen ise 

öğretim yöntemleri, verilen dersler, dersin içerikleri, ders verme şekli, ders verme 

araçları, donanımı ve ortamı, dersi alan öğrenciler ve dersleri veren öğretim 

elemanlarına ait özellikleri kapsamaktadır.41  

 Muhasebe eğitiminin amacı, muhasebe temel kavram ve ilkelerini öğrenciye 

kazandırarak; öğrencilerce bilginin oluşturulması, ölçülmesi ve en önemlisi analiz 

edilerek karar almada kullanılmasının sağlanmasıdır.42 

Başka bir ifade ile muhasebe eğitiminin amacı; eğitim gören kişinin kararlarına 

yararlı bilgilerin saptanması, toplanması, işlenmesi, doğruluğunun denetlenmesi, 

raporlar içinde özetlenmesi ve bu raporların incelenmesinden çıkarılan sonuçların karar 

vermede kullanılması konusunda bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin uygulanması 

konusunda eğitilen kişinin yeteneklerinin geliştirilmesi biçiminde tanımlanabilir.43  

2.2. Muhasebe Eğitiminin Önemi 

İşletme bilgilerini, tam, doğru, tarafsız ve kaliteli bir şekilde sunabilecek 

muhasebe elemanlarına duyulan ihtiyacın gün geçtikçe arttığı bir ortamda söz konusu 

elemanların mesleki bilgi ve beceri düzeyleri önemli hale gelmiştir. Muhasebe meslek 

mensuplarının bilgi ve beceri düzeylerinin kalitesini ise aldıkları muhasebe eğitimi 

belirlemektedir.44  

Firmanın içinde yaşadığı dinamik, iktisadi ve sosyal koşullar altında muhasebe, 

ilgili kişilere yorum yapmak, ilerisiyle ilgili planlarında yardımcı olmak ve 

                                                 
41 Abdulkerim Daşdan, Bilgi ve Eğitim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişmelerin Muhasebe Eğitimine 
Etkisi: Türkiye Değerlendirmesi, Ankara: Baskı Sıramat, 2008, s.35 
42 Figen Zaif, “Muhasebe Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar”, XXXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi 
Sempozyumu, Antalya: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, 19–23 Mayıs 2004, 
s.53–62 
43 Mustafa Aysan, “Türkiye’de Muhasebe Eğitimi Nasıl Yapılmalıdır?”, I. Türkiye Muhasebe Eğitimi 
Sempozyumu, Muğla: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, 20–21 Nisan 1979, 
s.260 
44 Abdulkerim Daşdan, a.g.e. s.36 
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sorumlulukları altındaki sistemleri ve faaliyetleri denetlemek olanaklarını sağlayan bir 

yönetim aracı düzeyine ulaşmaktadır.45  

Ekonomik koşulların değişmesi ve gelişmesi sonucunda işletme yönetimi 

derinlik kazanmakta, yöneticinin zamanında sağlam ve işe yarar bilgi edinme ihtiyacı 

artmakta bu duruma uygun olarak muhasebe de yenilenmekte ve gelişmektedir.46  

Çağımızda işletmelerin finansal durumları ve faaliyet sonuçları giderek 

toplumun daha çok kesimi tarafından daha fazla talep edilir hale gelmiştir. Muhasebe ile 

üretilen bilgiler, başta işletme yönetimi olmak üzere, hissedarlar, işletme çalışanları, 

potansiyel yatırımcılar, kredi ve finans kuruluşları, sektördeki diğer işletmeler, vergi 

alacağı yönüyle devletin ilgili kurumları ile birlikte iş yapacağı yurtiçi veya yurtdışı 

işletmeler vb. için büyük önem taşımaktadır.47 

2.3. Muhasebe Eğitiminin Unsurları 

Herhangi bir eğitim sisteminde yer alan öğrenci, öğretici ve eğitim programı, o 

eğitim sistemini biçimlendiren unsurları meydana getirmektedir. Eğitim programı ise 

müfredat, eğitim araç ve gereçleri ile derslik yapısı gibi fiziki koşullardan oluşmaktadır. 

Eğitim sisteminin etkili, verimli ve kaliteli olmasında doğal olarak sistemde nitelikli 

insan gücünün yetiştirilmesinde söz konusu unsurlar arasındaki ilişkinin sağlıklı ve 

uyumlu olması son derece önemlidir.  

Bir eğitim sisteminin verimliliği, eğitim sistemini oluşturan unsurların öğrenen 

(öğrenci), öğreten (öğretmen) ve öğretilen (müfredat)’in belirli bir hedefe doğru bir 

uyum içerisinde ilerlemesine dayanmaktadır. Bu unsurların herhangi birinde meydana 

gelebilecek bozukluk, zayıflık, verimsizlik veya yanlış işleyiş bütün bir sistemin 

verimliliğini düşürecektir.48  

                                                 
45 Alparslan Peker, Modern Yönetim Muhasebesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Muhasebe Enstitüsü Yayın No: 53, Fatih Yayınevi Matbaası, 1988, s.3–4 
46 Ayça Zeynep Süer, Muhasebe Mesleğinde Enron Vak’ası ve Getirdikleri, İstanbul: İSMMMO 
Yayınları, Mert Matbaacılık, 2004, s.22 
47 Şefika Demirkan, “Muhasebe Eğitim Yöntemleri”, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 
Antalya: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 23–27 Mayıs 2001, s.52 
48 Ercan Türk, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Yapısal Değişmeler ve Türk Eğitim Sistemi, Ankara: Nobel 
Yayın Dağıtım, 1999, s.28 
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Öğrenci; Öğretimin ekseni ve en önemli öğesi olan öğrenci, eğitim ihtiyacı olan 

ve bu ihtiyacını karşılamak için örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden 

bireydir. Okulda düzenlenen tüm öğretim etkinlikleri öğrenciler içindir. Başka bir 

deyişle, öğretimde her şey öğrenciye yönelik ve ona uygun olmalıdır.49  

Eğitimde nitelikli bir süreç ve ürün için önce sisteme alınan “girdi”lerin 

niteliğine yani, öğrencinin o kademe için olgunluk ve hazır bulunuşluk düzeyine 

bakmak atılacak adımlara yön verir.50  

Öğretim sürecinde her öğrenci bir bireydir. Farklı biyolojik yapılara sahip olan 

ve farklı çevrelerden gelen bireylerin olaylara bakış açısı ve onları yorumlayışı 

birbirinden farklıdır. Bu faklılıkları bireylerin geçmişteki yaşantıları, ilgileri, 

yetenekleri, öğrenme biçemi vb. birçok özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu durum sınıf 

ortamına da yansımaktadır.51  

Öğretmen; Okul ve sınıf ortamını öğrenciler için uygun, ilginç ve zevkli bir 

duruma getiren, çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanarak öğrenme 

yaşantıları düzenleyen, öğrencilerin bu yaşantıların içine atılmalarına rehberlik eden ve 

istenilen davranışların ne ölçüde kazanıldığını değerlendiren bir öğretim üyesidir.52  

Öğretmenin sınıftaki rolünü en etkili şekilde gerçekleştirebilmesi için sınıf 

içerisinde iyi bir yönetici olmalıdır. Sınıfın iyi yönetilmesi, eğitimde başarılı olmak için 

ilk adımdır.53  

Mesleki gelişimde çağdaş öğretmen, sorumluluklarını ve özlük haklarını, 

mesleği ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri ve bilgi toplumu içindeki yerini ve 

önemini bilmelidir. Mesleği ile ilgili etkinlikleri izlemeli, bunlardan elde ettiği bilgi ve 

becerileri kendini yenileme ve geliştirmede kullanabilmelidir. Bunun yanında, okulun 

                                                 
49 Savaş Büyükkaragöz ve Cuma Çivi, Genel Öğretim Metodları Öğretimde Planlı Uygulama, 
İstanbul: Beta Basım Yayın, 1999, s.32 
50 Aydoğan Ataünal, Niçin ve Nasıl Bir Öğretmen, Ankara: MEB Vakfı Yayınları No: 4, 2003, s.57 
51 Kamile Ün Açıkgöz, Etkili Öğrenme ve Öğretme, İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları, 2003, s.33 
52 Savaş Büyükkaragöz ve Diğerleri, a.g.e. s.32 
53 Özcan Demirel, Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı, Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2007, 
s.198 
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yapısını ve işleyişini bilmeli, okulun toplum içindeki yerini ve önemini 

kavrayabilmelidir.54 

Eğitim Programı; Bir eğitim kurumunun, çocuklar, gençler ve yetişkinler için 

sağladığı milli eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetleri 

kapsar.55 

Eğitim programı kavramı daha çağdaş bir kavram olup öğretim programı, okul 

programı, müfredat programı ve ders programı kavramlarını da kapsamaktadır. Öğretim 

ve ders programlarının yanında eğitici kol çalışmaları, kurslar, geziler, toplantılar, 

belirli gün ve haftalar ile ilgili çalışmalar, sağlık, rehberlik vb. ders dışı çalışmalar da 

girmektedir. Eğitim programları; eğitim faaliyetlerine yön verir, aynı eğitim 

basamağındaki okullarda eğitimin aynı amaçlar çerçevesinde hemen hemen aynı yönde 

gerçekleşmesini sağlar, eğitimde verimi artırır ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlere 

rehberlik eder.56  

İyi bir eğitim programı; amaçlara yönelik, işlevsel, esnek, toplumun inandığı 

değerlere dayalı, uygulamalara yardımcı, bilimsel, uygulanabilir ve ekonomiye uygun 

olmalıdır.57 

Muhasebe ders programları, anlatım metodu ile bilgi aktarma yerine öğrencilere 

ömür boyu öğrenimlerini sürdürebilme yeteneklerini kazandırmayı amaç edinmelidir.58 

Muhasebe ders programlarında teknolojik imkânlara yer verilmemesi, 

muhasebeyi destekleyen diğer bilim dallarıyla ilişki kurulmaması durumunda, 

muhasebe dersleri genel kültür derslerinden öteye gidemeyecektir. 

                                                 
54 Güler Erdur, “Öğretmen Nitelikleri ve Beklentilerimiz Okul Öncesi Eğitimi & Öğretmen Eğitimi”, VI. 
Antalya Sempozyumu, Türkiye Özel Okullar Birliği, 1–3 Şubat 2007, s.217 
55 Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme “Teori ve teknikler, Ankara: Alkım Kitap Yayıncılık, 
1996, s.14 
56 Savaş Büyükkaragöz ve Diğerleri, a.g.e. s.190–191 
57 Muhsin Hesapçıoğlu, Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve Öğretim, Ankara: Nobel 
Yayınları, 2008, s.118–121 
58 Mustafa Aysan, “Türkiye’de Muhasebe Ahlakıyla İlgili Gelişmeler ve Gereksinimleri”, 17.Türkiye 
Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muğla: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
29 Nisan–3 Mayıs 1998, s.7  
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Kapsamlı bir muhasebe meslek eğitim programı öğrencinin algılama ve 

becerilerini geliştirir, mantıklı cevapları sıralama becerisi kazandırır, yaratıcı düşünce 

ve problem çözme kapasitesini artırır, ahlaki standartları yerleştirir, etkin iletişim 

sağlama ve kişisel ilişkileri geliştirme yöntemlerini kazandırır.59 

Usta Öğretici; Mesleki ve Teknik eğitimin önceliklerinden biri, kişilere işgücü 

piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazandırmaktır. Bu da eğitim kurumları ile 

işletmeler arasındaki diyaloğu gerekli kılmaktadır.60  

Beceri eğitimine alınan öğrencinin eğitiminden işletme tarafından 

görevlendirilen Usta Öğretici sorumludur.   Okul tarafından görevlendirilen koordinatör 

öğretmenler tarafından işletmelerde öğrencilerin eğitim etkinlikleri izlenmekte, 

karşılaştıkları sorunların çözümünde rehberlik yapılmaktadır. 

Beceri eğitimi, işletmelere göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir. İşletmelerin 

rızaları alınarak öğrenme-öğretme ortamının beceri öğretimi yönünden nasıl 

geliştirileceği planlanmalıdır. Bu planlamanın düzgün yapılabilmesi için öncelikle iyi 

hazırlanmış işletme beceri eğitim programına ihtiyaç vardır. İşletmelerde hangi 

becerilerin öğretilebileceği belirlenmelidir. Öğretilemeyecek becerilerin alınacak 

tedbirlerle işletmelerde öğretimin mümkün olup olmayacağına işletme ve okul 

yetkilileri birlikte karar vermelidir.61  

2.4. Ticaret Eğitimi 

Ticaret, insanların ve toplumların kalkınmasında önemli bir yere sahiptir. 

Kalkınmanın temelini ticaret oluşturmaktadır. Toplumun bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler karsısında kendini yenileyip, gelişmelere ayak uydurabilecek nitelikli 

elemanlara ihtiyacı her geçen yıl artmaktadır. Bu elemanları yetiştiren kurumlardan biri 

de Ticaret Meslek Liseleri’dir.  

                                                 
59 Ahmet Kızıl, “Olması Gereken Muhasebe Eğitimi ve Yeni Bir Yaklaşım”, XXII. Türkiye Muhasebe 
Eğitimi Sempozyumu, Antalya: Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 21–25 Mayıs 2003, 
s.7 
60 Süleyman Yağcızeybek, “Mesleki-Teknik Ortaöğretimin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 
http://www.cehago.com/frm/ortaogretim/653-mesleki-teknik-orta-ogretimin-sorunlari.html  (12.12.2009) 
61 Refik Baydur, “Açılış Konuşmaları”, Eğitim Kurumu-İşletme Diyaloğu Uluslararası Konferansı, 
Ankara: TİSK Yayınları No: 247, Yorum Matbaacılık, 4–5 Mayıs 2009, s.14 
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2.4.1. Ülkemizde Ticaret Eğitiminin Tarihi Gelişimi 

Memleketimizde iktisadi ve ticari alanda bilgi sahibi olacak ticaret elemanlarının 

okulda yetiştirilmesi yolundaki ilk girişimlere 19. yüzyılın ikinci yarısında başlandığı 

görülmektedir. Birinci teşebbüs 1860’da oldu. Gazetelerde görülen 1860 tarihli ilanda, 

İstanbul’da Ticarethane Dairesinde (Ticaret Nezareti Binası) bir Ticaret mektebinin 

açıldığı bildiriliyordu.62  

İkinci bir Ticaret mektebi açılması teşebbüsünü 1880 senesinde görüyoruz.63  

Türkiye’de ilk Ticaret Okulu, 16 Ocak 1883 yılında padişahın himayesinde 

"Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi" adı ile kurulmuştur. Bu okul, ilk mezunlarını 1887 

yılında vermiştir. 1889 yılında Maarif Nezareti’ ne bağlanmış ve ileride düzeltilmek ve 

tekrar açılmak kaydı ile 1889 yılında kapatılmıştır. Okul tekrar 1894 yılında Maarif 

Nezareti’ne bağlı, öğretim süresi üç yıl olarak açılmıştır. 1910 yılında mali cebir, 

daktilografi ve stenografi dersleri programa alınmıştır. 

1914 yılında “Serbest Ticaret Dersleri” ismiyle Devre-i İptidaiye (ilk devre) ve 

Devre-i İntihaiye (son-bitiş devre) şubeleri açıldı. 1915’de okulun yapısında yeniden 

değişiklikler yapılarak “Kısmı Evvel” adı ile 3 yıllık orta dereceli bir bölüm ve “Kısmı 

Sani” adı ile 3 yıllık yüksek dereceli bir bölüm şeklinde teşkilatlandırılmıştır. “Kısmı 

Evvel”e bağlı olarak bir de 3 yıllık “Ameli Ticaret Şubesi” açıldı. Ayrıcı 1917 yılında 

öğrenim süresi bir yıl olan bir de “Kız Ameli Ticaret Şubesi” açıldı.64   

Okulun adının Cumhuriyet ile birlikte, 1923 yılında “İstanbul Ulum-ı Aliye-i 

Ticariye Mektebi” haline getirildiği görülmektedir. Okulun adı daha sonra 1936 yılında 

“Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi” haline getirilmiştir. Bu değişikliklerin nedeni, 

okulun 1923 yılında iktisat vekâletine, 1936 yılında yeniden Maarif Vekâleti’ne 

bağlanmış olmasıdır. Okul 1959–60 ders yılı içinde, İstanbul İktisadi ve İdari İlimler 

Akademisi adını almış, 1982 yılında da akademi, Marmara Üniversitesi olmuştur.65 

                                                 
62 Kemal Turan, 1996, a.g.e. s.65 
63 Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt3–4, İstanbul: Eser Matbaası, 1977, s.1136 
64 Kemal Turan, 1996, a.g.e. s.70 
65 Oktay Güvemli, 2001b, a.g.e. s.11 
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Kısm-ı Evvel adı ile açılan bu bölüm daha sonraki yıllarda yüksek ticaret 

mektebinden ayrılarak Ticaret Lisesi adı ile eğitimine devam etmiştir. Bugün 

Sultanahmet Ticaret Meslek Lisesi olarak faaliyet gösteren bu okul, ilk Ticaret 

Lisesi’dir.  

1922 yılında Samsun’da özel sektör tarafından kurulan İstiklâl Numune 

Mektebi, 1924 yılında İstiklâl İlk Ticaret Mektebi haline getirilmiştir. 

Ticaret okulları bu dönemde Ticaret Liseleri ve Orta Ticaret Okulları olarak iki 

kısma ayrılmıştı. Orta Ticaret Okullarının gayesi; ticarethaneler, bankalar, ekonomik 

müesseseler için lüzumu olan küçük memurları, müstakil ticaret acentelerini ve küçük 

bir ticarethanenin muhasebesini bizzat kurabilecek elemanları yetiştirmektir. Ticaret 

Lisesinin gayesi; Orta Ticaret Okulu mezunlarının üstünde bir ehliyette ve kabiliyette, 

bir taraftan bankalarda, fabrikaların muhasebe teşkilatında ve ekonomik müesseselerde 

vazife alabilecek ticaret memur ve müntesiplerini yetiştirmek, bir taraftan da yüksek 

derecede ticaret ve iktisat tahsili yapacak gençleri hazırlamaktır.66   

Ticaret ortaokulları ve ticaret liseleri genellikle bir arada bulunmakta ve birbirini 

izleyen eğitim programı uygulamaktadırlar.67   

Ticaret ortaokullarının ilk bilgileri 1927–1928 ders yılından itibaren 

başlamaktadır. Bu öğretim yılında 5 okulda toplam 574 öğrenci öğrenim görmektedir. 

1945–1946 ders yılında okul sayısı 24, öğrenci sayısı ise 2.294’e ulaşmıştır. 1985–1986 

ders yılında okul sayısı 5, öğrenci sayısı ise 440’a gerileyen ticaret ortaokulları,  1990–

1991 ders yılında okul sayısı 67, öğrenci sayısı ise 20.117’ye ulaşmıştır. 1997–1998 

öğretim yılından itibaren sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi ile ticaret ortaokulları 

kapanmıştır. 

1924 yılından itibaren İktisat Vekâleti tarafından ülkenin çeşitli yerlerinde 

Ticaret Okulları açılmış ve 1927–1928 ders yılından itibaren bu okullar Maarif 

Vekilliğine devredilmiştir.68   

                                                 
66 Osman Ergin, a.g.e. s.2104 
67 Oktay Güvemli, a.g.e. s.62 
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Bu okullar, 1927 yılında Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş ve eğitim süreleri 

4 yıla çıkarılmıştır. 1933 yılında 2 yıl süreli Ticaret Liseleri açılmıştır.  

1941 yılında Orta Ticaret Okullarının öğretim süreleri 3 yıla indirilmiş, Ticaret 

Liseleri de 3 yıla çıkarılmıştır.  

Ticaret Liseleri ile ilgili Cumhuriyet dönemine ait bilgiler 1932–1933 öğrenim 

yılından başlamaktadır. Ticaret Liselerinin 1932–33 öğrenim yılından 1997–1998 

öğrenim yılına kadar öğrenci sayısı ile öğretmen sayısı, aralıklı olarak aşağıda 

gösterilmiştir.69  

Tablo 2.1 
Ticaret Liselerinin Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayılarındaki Gelişmeler 

 

Öğrenci Öğretmen Sayısı Ders 
Dönemi 

Okul 
Sayısı 

E K T E K T 
1932–33 - 308 45 353 - - - 

1935–36 7 411 41 452 25 2 27 

1940–41 10 568 136 704 71 11 82 
1945–46 13 1.644 132 1.776 126 45 171 
1950–51 23 1.938 128 2.066 167 82 249 
1955–56 29 3.090 355 3.445 126 81 207 
1960–61 31 4.917 723 5.640 261 142 303 
1965–66 59 13.108 2.076 15.184 707 393 1.100 
1970–71 77 20.114 5.411 25.525 893 401 1.304 
1975–76 136 60.223 23.581 83.804 2.597 728 3.325 
1980–81 218 60.745 37.202 97.747 4.075 1.489 5.564 
1985–86 221 54.941 40.835 95.776 4.361 2.005 6.366 
1990–91 284 72.628 77.419 150.047 4.792 2.591 7.383 
1995–96 525 112.623 102.649 215.272 6.772 4.209 10.981 
1997–98 648 121.208 118.045 239.253 6.777 4.427 11.204 

 
Kaynak: Prof. Dr. Oktay Güvemli, “XX. Yüzyılda Türkiye’de Muhasebe Eğitimi”, İstanbul 

2001,Avcıol Basım-Yayın, s.64 
 

Tablo incelendiğinde Ticaret Liselerindeki artışın ilerleyen yıllarda da devam 

ettiği görülmektedir. Bu öğretim kurumlarının fazla yatırım gerektirmesizin geçici 

binalarda açılması, bu okul mezunlarına olan talebin artışı ve bazı üniversitelerin 

                                                                                                                                               
68 Osman Ergin, 2001b, a.g.e. s.2104 
69 Oktay Güvemli, 2001b, a.g.e. s.64 
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kontenjan ayırmaları okulların sayılarını hızla yükseltmiştir. Özellikle 1990’lı yıllarda 

patlama yaşanmıştır.  2008–2009 öğretim yılında Ticaret Meslek Lisesi sayısının 327 

olduğu görülmektedir. 

Öğrenci sayısındaki gelişmeler de okul sayısındaki gelişmelere uygun bir durum 

göstermektedir. Öğrenci sayısındaki asıl önemli gelişme, kız öğrencilerin sayısındaki 

artışta görülmektedir. 1970’li yıllarda toplam öğrencilerin %20’i kızlardan oluşmasına 

karşın, yüzyılın sonunda erkek ve kız öğrenci sayılarının eşitliği dikkati çekmektedir, 

yüzyılın sonuna gelindiğinde Ticaret Liselerindeki öğrenci sayısının 250.000’e ulaştığı 

ortaya çıkmaktadır.70 2008–2009 öğretim yılında TML ve ATML öğrenci sayılarının 

toplamı (TML ve ATML) 239.233’tür. Bu sayının 98’li yıllardaki sayıya yakın olduğu 

dikkat çekmektedir. 

Öğretmen sayısı açısından yıllar itibariyle önemli gelişme olmamıştır. Ticaret 

Liselerindeki artışın başlangıcı olan 1960 yılında 18 öğrenciye bir öğretmen düşerken, 

bu sayı 1970 yılında 19, 1980 yılında 17,6, 1990 yılında 20, 1997 yılında 21 olmuştur. 

Öğretmenler açısından dikkati çeken husus, 1990 yılında toplam öğretmenlerin %35’ini 

oluşturan kadın öğretmenlerin, yüzyılın sonlarında toplam öğretmenler içindeki payının 

%40’ı bulmuş olmasıdır.71 2008–2009 öğretim yılında 9.742 öğretmen bulunmakta ve 

24,56 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. 

Türkiye nüfusu açısından daha sağlıklı bir değerlendirme yapmak için genel 

liselerdeki öğrencilerinde göz önünde tutulması gerekmektedir. Bu amaçla aşağıdaki 

tablo hazırlanmıştır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Oktay Güvemli, 2001b, a.g.e. s.65 
71 Oktay Güvemli, 2001b, a.g.e. s.65–66 
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Tablo 2.2 
Genel Liseler ve Meslek Liselerinin Gelişimi 

 

Öğrenci Sayıları 

Liseler Toplamı Ders Yılı 
Genel 
Liseler 

 Meslek 
Liseleri 

İmam-
Hatip 

Liseleri 

Ticaret 
Liseleri 

Türkiye 
Nüfusu  
(1000) 

1927–28 4.819 7.482 - 574 13.648 

1932–33 7.873 9.296 - 353 - 

1935–36 13.632 9.231 - 452 16.158 
1940–41 24.862 20.246 - 704 17.820 
1945–46 25.515 54.248 - 1.776 18.790 
1950–51 21.899 53.289 - 2.066 20.947 
1955–56 33.412 72.675 254 3.445 24.064 
1960–61 75.632 107.597 1.171 5.640 27.755 
1965–66 114.641 171.302 1.646 15.184 31.391 
1970–71 244.569 235.086 6.688 25.525 35.605 
1975–76 385.688 387.748 - 83.804 40.348 
1980–81 534.605 520.332 62.206 97.947 44.736 
1985–86 672.574 616.676 87.560 95.776 50.664 
1990–91 799.368 900.205 100.176 150.047 56.473 
1995–96 1.201.138 894.738 - 215.272 62.865 
1997–98 1.166.195 980.203 184.461 239.253 63.500 

 
Kaynak: Prof. Dr. Oktay Güvemli, XX. Yüzyılda Türkiye’de Muhasebe Eğitimi, İstanbul: 

Avcıol Basım-Yayın,  2001, s.67 
* İmam Hatip Liseleri, 1975–76 ve 1995–96 öğrenim verileri bulunamamıştır. 1992–93 Ders 

döneminde bu liselerin öğrenci sayısı 137.225’dir. İmam Hatip Liselerinin 1997–98 öğrenim 
dönemi karşısında yazılan veri bir yıl öncesine (1996–97) aittir. 

** 1996–97 ders yılı itibariyle genel liselerin toplam sayısı 2300,  mesleki ve teknik liselerin 
sayısı 3060’tır. 

 

Bu tablodan çıkartılan sonuç aşağıda sıralanmıştır.  

Meslek liselerindeki öğrenci sayısının liseler toplamı içindeki payı, 1927-28’de 

%60’dır. Bu oran, 1940–41 ders yılında %45, 1950–51 ders yılında %70,80, 1960–61 

ders yılında %58,7 olmuştur. 1970 yılından itibaren ise genel liseler gelişme sürecine 

girmiş ve meslek liselerinin payı azalmıştır. Nitekim 1970–71 ders yılında, meslek 

liseleri öğrencilerinin toplam liseler içindeki payı %49, 1980–81 ders yılında %49, 

1990–91 ders yılında %52, 1997–98 ders yılında da %45,6 olmuştur.72 2008–2009 

öğretim yılında ise; genel liselerde 3.837.164, meslek liselerinde 1.332.298, imam-hatip 

                                                 
72 Oktay Güvemli, 2001b, a.g.e. s.68 
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liselerinde 143.637, Ticaret Liselerinde ise 239.223 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğretim 

yılında meslek liselerindeki öğrenci sayısının liseler toplamı içindeki payı ise %35’tir 

Özel Ticaret liselerinin geçmişinin oldukça eski olduğu, akşam ticaret liselerinin 

1960’lı yılların başında (1962–63) açılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. DİE 

kayıtlarında “Ticaret Sınıfı” adı ile bir eğitim kurumu kaydı vardır. 1970’li yıllar 

öncesinde sona eren bu uygulamanın niteliği ile ilgili kayıt bulunamamıştır. 1932–33 

öğretim yılında Resmi Ticaret Lisesinde 319, özel Ticaret Lisesinde 34 öğrenci 

bulunmaktadır. Akşam Ticaret Lisesi bulunmamaktadır. 1970–71 öğretim yılında resmi 

Ticaret Liselerinde 20.758, Akşam Ticaret Liselerinde 4.210 ve Özel Ticaret Liselerinde 

557 öğrenci bulunmaktadır. Eğitim ağırlığının gündüz (resmi) ticaret liselerinde olduğu 

görülmektedir. Gündüz eğitimindeki bu ağırlık daha sonrada devam etmiştir. Özel 

ticaret liselerinin de bir kısmının akşam eğitimi yaptığını belirtmek gerekmektedir.73 

2.4.2. Ticaret ve Turizm Öğretimine Bağlı Muhasebe Eğitimi Veren 

Ortaöğretim Kurumları 

10 Haziran 1933 ve 2287 Sayılı Maarif Vekâleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri 

Hakkında Kanun ile Ticaret Öğretim Hizmetleri kurulmuştur. İlerleyen yıllarda değişik 

isimlerle faaliyetlerini sürdürmüştür. 30 Nisan 1992 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3797 Sayılı Kanun ile Ticaret ve Turizm Öğretimi 

Genel Müdürlüğü olmuştur. 

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, hizmet sektörünün ticaret, 

turizm, iletişim ve adalet alanlarının (Muhasebe ve finansman, büro yönetimi, 

pazarlama ve perakende, bilişim teknolojileri, yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve 

seyahat hizmetleri, eğlence hizmetleri, lojistik, radyo-TV, gazetecilik, adalet vb.) ihtiyaç 

duyduğu ara kademe insan gücünü yetiştirmekten sorumlu Bakanlığımızın ana hizmet 

birimidir.74  

                                                 
73 Oktay Güvemli, Türk Devletleri Muhasebe Tarihi Cumhuriyet Dönemi XX. Yüzyıl, İstanbul: 
Avcıol Basım Yayın, 2001, s.416–417 
74 MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, http://ttogm.meb.gov.tr/     (25.05.2009) 
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Ticaret ve Turizm Öğretimi Okulları; Ticaret Meslek Liseleri, Anadolu Ticaret 

Meslek Liseleri, Otelcilik Turizm Meslek Liseleri, Anadolu Otelcilik Turizm Meslek 

Liseleri, İletişim Meslek Liseleri, Anadolu İletişim Meslek Liseleri, Çok Programlı 

Liseler, METEM, Adalet Meslek Liseleri, Turizm Eğitim Merkezleri’nden 

oluşmaktadır. 

Tablo  2.3 
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okulların Son Üç Öğretim 

Yılındaki Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları İle Artış Oranları (%) 
 

Okul Öğrenci Öğretmen 
 

Yıllar 
Sayısı 

Artış Oranı 
% Sayısı 

Artış Oranı 
% Sayısı 

Artış Oranı 
% 

2006–2007 828 - 289.943 - 14.332 - 

2007–2008 869 5 274.205 — 5,43 16.192 12,97 

2008–2009 904 4 325.309 19 17.335 7 

 
Kaynak: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Eğitim 
  İstatistikleri, 2009 Ankara,  
 
Şekil 2.3’teki son üç yıl verileri incelendiğinde, Ticaret ve Turizm Öğretimi 

Okullarının okul sayıları sürekli artış göstermiştir. Ancak artış oranı %5’i geçmemiştir.  

Öğrenci sayısında dalgalanmalar yaşanmaktadır. 2007–2008 öğretim yılında, öğrenci 

sayısında bir önceki yıla göre düşüş yaşanmıştır. Bu durum, liselerin 4 yıla çıkmasından 

kaynaklanmaktadır. İlerleyen yıllarda yine artmaya devam etmiştir. Endüstri ve 

hizmetler sektöründeki büyüme ile ilişkili olarak öğrencilerin Ticaret Liselerine olan 

ilgisi sınırlı da olsa artma eğilimi göstermektedir. Bunun nedeni Ticaret ve Turizm 

Öğretim Kurumlarındaki öğrencilerin istihdam sektöründe daha fazla iş imkânı 

bulabilmelerinden kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde öğretmen sayılarında da sürekli bir 

artış görülmektedir.  

Ortaöğretim kademesinde örgün mesleki eğitim programları arasında en büyük 

ilgiyi Endüstri Meslek Liseleri görmektedir. Milli eğitim istatistiklerine göre EML’de 

okuyan öğrenci sayısı neredeyse TML öğrencilerin 2 katıdır. (Şekil 1.l) 

Ülkemizde Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ticaret 

Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Çok 
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Programlı Liseler, Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinde muhasebe eğitimi 

verilmektedir.  

2.4.2.1. Ticaret Meslek Liseleri ve Anadolu Ticaret Meslek Liseleri 

Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi ve 

Sekreterlik, Bilişim Teknolojileri ve Ulaştırma alanlarında kamu ve özel sektörde görev 

alacak veya kendi başına iş yapabilecek, nitelikli insan gücünün yetiştirildiği ilköğretim 

üzerine dört yıl eğitim-öğretim veren okullardır. 

Ticaret Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel 

ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel 

kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları 

aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak 

bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki 

formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve 

doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar 

uygulanmaktadır. 

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

becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, 

çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak 

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

sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.75 

Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı 

olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri 

içeren dersler yer almaktadır.  

                                                 
75 MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, http://ttogm.meb.gov.tr/     (25.05.2009) 
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Ticaret Meslek Liseleri ile Anadolu Ticaret Meslek Liselerinde aynı öğretim 

programları uygulanarak öğrencilere, aynı bilgi ve becerilerin kazandırılıp aynı haklara 

sahip olmaları sağlanmaktadır.76   

 2.4.2.2. Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri  

Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına 

ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir 

genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm 

yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak 

bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki 

formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve 

doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar 

uygulanmaktadır. 

  Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler 

ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî 

yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır.  

Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri bünyesinde açılan muhasebe-finansman 

alanlarında, ticaret meslek lisesi muhasebe-finansman alanında uygulanan öğretim 

programları aynen uygulanarak öğrencilere, aynı bilgi ve becerilerin kazandırılıp aynı 

haklara sahip olmaları sağlanmaktadır.77  

2.4.2.3. Çok Programlı Liseler 

1973 yılında kabul edilen 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 29’uncu 

maddesindeki, "Nüfusu az ve dağınık olan, Millî Eğitim Bakanlığı'nca gerekli görülen 

yerlerde, ortaöğretimin; genel, meslekî ve teknik öğretim programlarını bir yönetim 

altında uygulayan Çok Programlı Liseler kurulabilir" hükmü yer almaktadır.  

Eğitim sistemimize 1989–1990 eğitim-öğretim yılında Erkek Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı; İçel-Erdemli, İçel-Gülnar, İzmir-Aliağa, Kocaeli-

                                                 
76 MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, http://ttogm.meb.gov.tr/     (25.05.2009) 
77 MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, http://ttogm.meb.gov.tr/     (25.05.2009) 
 



 36 

Karamürsel, Malatya-Akçadağ ve Sakarya-Sapanca’daki Endüstri Meslek Liseleri 

bünyesinde Çok Programlı Liseler açılarak faaliyete geçmiştir. Küçük yerleşim 

birimlerindeki kapasitelerinin tamamı kullanılmayan ortaöğretim düzeyindeki okulların 

bina, tesis, eğitim araçları, öğretmen ve diğer personelinden azami derecede 

faydalanmak veya öğrenci potansiyeli göz önüne alınarak ihtiyaç fazlası eğitim 

yatırımını önlemek gayesi ile çok programlı liseler açılmaktadır. 

Çok programlı liselerde genel, meslekî ve teknik orta öğretim programları bir 

yönetim altında uygulanmaktadır.  

Çok programlı liseler bünyesinde açılan muhasebe-finansman alanlarında, 

Ticaret Meslek Lisesi muhasebe-finansman alanında uygulanan öğretim programları 

uygulanarak öğrencilere, aynı bilgi ve becerilerin kazandırılıp aynı haklara sahip 

olmaları sağlanmaktadır.  

2.4.2.4. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri 

Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezlerinde, Türk Millî Eğitimin genel 

amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari 

ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, 

çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda 

bulunmak bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda 

mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve 

doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar 

uygulanmaktadır.  

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

becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, 

çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak 

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

sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.78
 

                                                 
78 MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, http://ttogm.meb.gov.tr/haber.php?go=tamhaber 
&haberid=42     (27.12.2009) 
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Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezlerinin bünyesinde, ilköğretim üzerine 

öğrenim süresi 4 yıl olan Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Lise ve Anadolu Meslek 

Liseleri ile Meslekî Eğitim Merkezleri bulunmaktadır.  

Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan muhasebe-finansman 

alanlarında, ticaret meslek lisesi muhasebe-finansman alanında uygulanan öğretim 

programları aynen uygulanarak öğrencilere, aynı bilgi ve becerilerin kazandırılıp aynı 

haklara sahip olmaları sağlanmaktadır. 

2.5. Ortaöğretimde Muhasebe Eğitiminin Sorunları 

Eğitim sistemimiz, sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 

gücünü yetiştirerek, ekonomik kalkınmayı destekleme ve hızlandırma görevini yerine 

getirmelidir. Eğitim kurumları bu görevlerini yerine getirirken bazı sorunlarla da 

karşılaşmaktadır. Özellikle mesleki eğitim veren TML’lerde bu sorunlar daha fazla 

yaşanmaktadır. 

2.5.1. Toplumun Değer Yargıları 

Toplumumuzda üniversiteye öğrenci hazırlayan ortaöğretim kurumları ön 

plandadır ve hep ön planda değerlendirilir.  

Genel ve mesleki teknik eğitime karşı toplumumuzun değer yargıları karışıktır. 

Çünkü bu alan ve bu alanda düzenlenmiş olan eğitim sistemi karışıktır. Dolayısıyla 

insanlar hem meslek liselerine yöneliyorlar, hem de iyi bir “ara elemen” olmayı, o 

alanda derinleşmeyi veya yükselmeyi düşünmüyorlar. Bu durum ise, hem insanlarımızı 

mutsuz etmekte, hem toplumsal ihtiyaçların yetesiye karşılanmasını engellemekte, hem 

de eğitim sistemimizi, fonksiyonlarını yerine getiremez duruma düşürmektedir.79  

 TML’lere giden öğrencilerin diğer okullara girememiş, vasıfsız öğrenciler 

olarak görülmesi, bu okullarda kaliteyi düşürmüş ve cazibesini kaybetmiştir. Bir bütün 

olarak toplum, okullar, işyerleri, aileler ve öğrencilerin mesleki teknik eğitime bakış 

açıları değiştirilir ise tekrar cazibe merkezleri haline gelecektir.   

                                                 
79 Ömer Özyılmaz, “Ülkemizde Mesleki Teknik Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 
www.omerozyilmaz.com  (16.01.2010) 
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2.5.2. Rehberlik Hizmetlerinin Yetersizliği 

İnsanın geleceğini şekillendiren en önemli kararlardan birinin meslek seçimi 

olduğu bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Birey, istediği yaşam yolunu 

seçerken seçmiş olduğu meslek veya iş ve bundan elde edeceği doyum önem 

kazanmaktadır. Bugün meslek seçiminin bir problem haline gelmesi sadece seçme 

özgürlüğünden değil aynı zamanda seçeneklerin çokluğundan da ileri gelmektedir. Her 

birey, kendi geleceğine ilişkin her türlü kararı verebilme hakkına sahiptir. Bireyin hem 

kendisini hem de içinde bulunduğu toplumu geliştirmesi istenen niteliğe bağlıdır. İnsanı 

istenilen nitelikte yetiştirende çeşitli düzeylerdeki eğitim kurumlardır. Meslek ve alan 

seçme sürecinin temelinde, bireyin kendini, meslekleri, alanları ve eğitim kurumlarını 

tanımasının önemi büyüktür.80 

Okullarda yapılan rehberlik hizmetlerinde öğrencilerin bulundukları okullarla 

ilgili sorulara “ailemin isteği ile geldim”, “okulumu sevmiyorum”, “muhasebe derslerini 

sevmiyorum” gibi verilen cevapların oranının yüksek olması eğitimin kalitesini baştan 

düşürmektedir.  

Mesleki rehberlik; gençlerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine 

uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki 

yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetleridir.81 

İlköğretimdeki rehberlik çalışmalarında, mesleklerin tamamının topluma faydalı 

ve gerekli olduğu bilinci öğrencilere yerleştirilmelidir. İlköğretimde öğrencilerin 

eğilimleri belirlenip yetenekleri doğrultusunda yönlendirme yapılmalıdır. Sadece bir ya 

da birkaç nitelik esas alınarak bireylerin mesleklere yönelmeleri doğru değildir. Bu 

şekildeki bir yönlendirme, üniversite kapılarındaki yığılmaları önleyecek, eğitimdeki ve 

insan kaynaklarındaki verimliliği artıracaktır.  

Bireyin meslek seçimini etkileyen etmenler arasında zihinsel yetenekler, özel 

yetenekler, türlü kişilik özellikleri ve ben’lik tasarımı, ilgiler, akademik başarı, cinsiyet, 

                                                 
80 İlköğretim Öğrencileri İçin Mesleki Rehberlik ve Öğrenciyi Yönlendirme Kılavuzu, www.pdrciyiz.biz/  
(16.01.2010) 
81 Binnur Yeşilyaprak, Eğitimde Rehberlik Hizmetleri Gelişimsel Yaklaşım, Ankara: Nobel Yayın 
Dağıtım, 2004, s.190 
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çevresel etmenler; bunlardan özellikle ailenin sosyal ve ekonomik düzeyi, ana baba 

mesleği, ailenin değer yargıları, v.b. ayrıca bireyin mesleki gelişim düzeyi önemli 

etmenler arasında gösterilmektedir.82 

2.5.3. Eğitim Materyallerinin ve Fiziki Ortamlarının Yetersizliği 

Eğitim ortamı, çocuğun etkileşimde bulunduğu ve öğretme öğrenme 

etkinliklerinin meydana geldiği çevredir. Psikolojik, sosyal ve fiziksel boyutları olan bu 

çevrenin, eğitim etkinliklerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Eğitim ortamlarına 

ilişkin uygulamaların yeterli düzeyde bilinmesi ve amaca uygun olarak düzenlenmesi, 

eğitim için en temel koşullardandır.83  

Ticaret Meslek Liselerinde ise bilgisayar laboratuarları ve muhasebe uygulama 

laboratuarları yeterli düzeyde henüz oluşturulamamıştır. Özellikle muhasebe uygulama 

laboratuarı birçok Ticaret Meslek Lisesi’nde mevcut değildir. Her okulda tam donanımlı 

muhasebe uygulama laboratuarı ve muhasebe alanına ait olmak üzere günün 

teknolojilerine uygun, donanımlı bilgisayar laboratuarları olmalıdır.  

Önemli sorunlardan biri de sınıfların kalabalık olmasıdır. TML’lerde öğrenci 

sayısı 40’ın üzerindedir. Birçok okulda 9.sınıflarda bu sayı 50’ye yaklaşmaktadır. Bu 

durum okulun ve sınıfların fiziki kapasitesini zorlamakta ve ikili eğitime geçilmektedir. 

Az sayıda öğrencinin ölçme ve değerlendirilmesi kolaydır. Ama kalabalık sınıflarda 

bunu tam anlamıyla verimli bir şekilde gerçekleştirmek oldukça zordur.  Öğretmenlerin, 

ergenlik dönemi olarak adlandırılan 14–18 yaş ortaöğretim gençliğini kalabalık 

sınıflarda iyi idare edip iyi bir öğretim gerçekleştirebildiklerini söylemek zordur. 

Kalabalık sınıflarda öğrenciyi tanıma süreci çok daha uzun sürmektedir. Öğrenciler 

kalabalık ortamda fısıltı şeklinde bile olsa konuşmaktadır. Bu ise, hem diğer öğrencileri 

hem de öğretmeni olumsuz yönde etkileyerek sınıfta yapılan uygulamalarda yeterli 

verim alınmasını engellemektedir. Ders materyalleri öğrenci sayısına paralellik 

göstermediğinden, kalabalık sınıflarda malzeme eksikliği yaşanmakta, bu da doğal 

olarak başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir.  

                                                 
82 Muharrem Kepçeoğlu, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ankara: Toraman Matbaacılık, 1986, s.58 
83 Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi, http://www.ögretmenlerforumu.com/ozel-egitim-ogretmenleri/ 
egitim-ortamlarinin-duzenlenmesi-t21594.0.html       (05.05.2009) 
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 Bunlardan başka; yol ve sanayi gürültüsü, zümre öğretmenler kurulu çalışma 

odasının bulunmaması, revirin ve sağlık personelinin olmaması ve sağlık kontrollerinin 

yapılamaması, ikili eğitim dolayısıyla teneffüslerin yetersiz olması ve öğretmen ve 

öğrencilere yönelik sosyal faaliyetlerin az olması, çok amaçlı salon bulunmaması, 

kütüphanenin ve fizik-kimya-biyoloji laboratuarlarının olmaması ya da yetersiz olması 

gibi durumlar eğitimi olumsuz yönde etkilemektedir. 

2.5.4. Mesleki Eğitimin Maliyetli Olması 

Mesleki ve Teknik eğitimin finansmanı birçok ülkelerin karşılaştığı ana 

sorunlardan biridir. Bu eğitimin desteklenmesi devletin vazgeçilmez ana görevlerinden 

biri haline gelmiştir. Ülkemizde işveren, işçi ve eğitim programlarından yararlanan 

kuruluşların mesleki ve teknik eğitime katkısı yok denecek kadar azdır. Mesleki ve 

teknik eğitimin yükünü devletin kaldırması mümkün değildir. Kalkınmış, zengin 

ülkelerde dahi masraflar devletin yanında çeşitli kuruluşlarca karşılanmaktadır.84  

Son dönemlerde büyük kuruluşlar mesleki ve teknik eğitimi desteklemek 

amacıyla bazı girişimlerde bulunmaktadır. Koç Holding, 2006 yılında Milli Eğitim 

Bakanlığı işbirliğiyle Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Programı çerçevesinde 

eğitime destek amaçlı Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi'ni 

başlatmıştır. Meslek lisesi öğrencilerine staj destekli eğitim bursu, istihdam önceliği ve 

koçluk sağlayarak hem eğitime hem de istihdama destek olmaktadır  

Yapılan araştırmalarda Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerinin devlete olan 

maliyeti, genel lise öğrencilerinin maliyetinin iki katıdır. Diğer mesleki ve teknik okul 

öğrencilerinin maliyeti ise 3 katına yaklaşmaktadır. Ülkemizde mesleki ve teknik eğitim 

için yeni kaynakların bulunması zorunludur. Hatta bunu düzenleyen kanunlara ihtiyaç 

vardır. 16.Milli Eğitim Şurası’nda özellikle mesleki eğitimde karşılaşılan finansman 

sorunları çözümüne yönelik kararlar alınarak uygulamaya konulmuştur. Bu kararlardan 

bazıları şunlardır;85  

                                                 
84 Cevat Alkan ve Diğerleri, a.g.e. s.272–273 
85 “Raporlar Görüşmeler Kararlar”,  16.Milli Eğitim Şurası, ttkb.meb.gov.tr/secmelek/sura/16_sura.pdf 
(17.01.2010) 
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�    Mesleki ve teknik orta öğretim kurumları, tek bir yönetim çatısı altında 

toplanmalı ve böylece insan kaynaklarının ve maddi kaynakların (derslik, 

atölye, laboratuar, spor salonu, donanım ve diğer tesisler) etkin kullanımı 

sağlanmalıdır. Başka bir ifadeyle, "benim okulum, benim araç-gerecim, 

benim laboratuarım" anlayışı yerine "bizim okulumuz, bizim araç ve 

gerecimiz, bizim laboratuarımız" anlayışı egemen kılınmalıdır.  

�     Kamu kaynaklarından mesleki ve teknik eğitime ayrılan pay 

yükseltilmelidir.  

�     "Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu" 

kapsamında, Yıllık beyanname veren Gelir ve Kurumlar Vergisi 

yükümlülerinin hesaplanan Gelir ya da Kurumlar vergilerine ek olarak 

ödedikleri % 10'luk Fon payı hâsılatından Çıraklık Fonu'na ayrılan % 1'lik 

meblağın % 3'e çıkarılması,  

�     Belediyelere mesleki ve teknik eğitime kaynak ve hizmet sağlamada, aktif 

görev verilmeli ve belediye gelirleri, Emlak Vergisi, Çevre ve Temizlik 

Vergilerinden mesleki ve teknik eğitime belirli bir pay ayrılmalıdır.  

�     Mevduat faizi, repo, hisse ve borç senedi alım ve satımı vb. kâr yaratan 

bütün işlemlerde, ilgili kurum ve kuruluşlarca hâlen yapılmakta olan yasal 

kesintiler toplamından, eğitime %2'lik pay ayrılması ve bu paydan bir 

bölümünün de mesleki ve teknik eğitime tahsis edilmesi sağlanmalıdır.  

�     Ailelerin eğitim giderleri, yıllık gelir vergisi matrahlarından düşürülmeli, 

KDV oranları indirilmelidir.  

�     Devlet okullarına yapılan bağışlar, vergi matrahından düşürülmelidir.  

2.5.5. Mevzuat ve Uygulamalardaki Değişikliklerin Takip Edilmesi 

Kaliteli bir muhasebe meslek eğitiminin verilebilmesi için, öğrencilerin güncel 

bilgi ve uygulamalar ile donatılması gerekmektedir. Bu amaçla, mesleki mevzuatın 

yakından takip edilmesi gerekir. 
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Türkiye’de mesleki mevzuatın takip edilmesi bir hayli güçtür. Çünkü bu alanda 

mevzuat henüz oturmamıştır. Her yıl yeni bir vergi düzenlemesi, geçici uygulamalar, 

bazen 6 ay geçmiyor belli bir işlemdeki oran değişiklikleri… gibi nedenlerle söz konusu 

mevzuatın çok yakından takip edilmesi gerekli olmaktadır. Buradaki sorun, diğer 

meslek dersi öğretmenleri için de geçerlidir. Bunun en kolay çözümü, ders öğretmeninin 

süreli bir mesleki yayına abone olması şeklinde olabilir. Ancak mesele göründüğü gibi 

değildir, çünkü TML meslek dersi öğretmenlerinin kaç tanesi böyle bir aboneliğe razı 

gelebilir ki?  

Yukarıdaki çözüm önerisinin, her bir meslek dersi öğretmeni tarafından 

yapılması pek mümkün görünmemektedir. Bu konuda, tanıdığı muhasebecilerle sürekli 

bağlantı halinde olan ders öğretmenleri de vardır. O halde; belirtilen bu iki durum 

haricinde, sorun ile ilgili olarak aşağıdaki öneriler getirilebilir:86 

� Okul müdürlüklerince düzenli bir şekilde Resmi Gazete, Tebliğler Dergisi, 

tercih edilen süreli mesleki yayın, ekonomi ile ilgili bir süreli yayın temin 

edilebilir. Bahsi geçen süreli yayınların çoğuna internet ortamından da 

ulaşma imkânı vardır. Söz konusu yayınlar için öğretmenler odasında 

kütüphane oluşturulup, devamlı bir şekilde bu yayınlardan faydalanılmasının 

sağlanması, öğretmenler odasına konulacak internet bağlantılı bir bilgisayar 

ile internet ortamında süreli yayın ve diğer kaynakların veri tabanları 

aracılığı ile taranması mümkündür. Bahsedilen hususların Devlet tarafından 

desteklenmesi, hatta bu yayınların okullara ücretsiz olarak gönderilmesinin 

sağlanması, yayın organlarının bu anlamda teşvik edilmesi, 

� Meslek dersi öğretmenlerinin mevzuat ve uygulamalardaki güncelliklerin 

sağlanması amacıyla sık sık okul bünyesinde seminer, konferans, konuşma 

vb faaliyetlerin okul müdürlerince organize edilmesi, konuşmacı olarak; 

konu ile ilgili olan üniversite öğretim görevlileri, tecrübeli muhasebeci-vergi 

denetmeni-mali müşaviriler, avukatlar, iş adamları vb. kişiler davet 

edilebilir. 

                                                 
86 C. Yunus Özkurt, “Ticaret Meslek Liselerinde Muhasebe Eğitimi ve Erzurum Ticaret Meslek Lisesinde 
Bir Uygulama”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi SBE, 2001), s.83 
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Öğretmenlerin üniversitede aldıkları eğitim kadar, çalışmaya başladıktan sonraki 

hizmet içi eğitimleri de önemlidir. MEB, her yıl düzenli olarak öğretmenlerin 

bilgilerinin artırılması, güncellenmesi amacıyla; özellikle branş öğretmenlerine yönelik 

kurslar, seminerler ve programlar düzenlemektedir. Bu düzenlemeler ile, branş 

öğretmenlerinin yeni ve güncel uygulamalar ile donatılması amaçlanmaktadır. Ancak, 

bu konudaki organizasyonlardan sorumlu olan Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı’nın 

imkânları yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, bu kurs ve seminerlere katılım isteğe bağlı 

olduğu için, ilgili meslek derleri öğretmenlerinden bu faaliyetlere katılmak istemeyenler 

olmaktadır. Öyle ki, uzun yıllar devam eden meslek hayatı boyunca bir kez bile bu 

kurslara katılmaya gerek görmeyen ve fırsat bulamayan öğretmenler oldukça fazladır.  

2.5.6. Muhasebe Öğretim Teknikleri 

Öğretmenin temel görevi öğrenmeyi sağlamaktır. Öğretmenlerin bu görevi 

yerine getirebilecek mesleki niteliklere sahip olması gerekir. Öğretmenin mesleki 

niteliği; genel kültür, konu alanı bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi alanlarındaki bilgi 

ve becerilerine bağlıdır. Bir öğretmenin kişilik özellikleri ne kadar olumlu olursa olsun, 

bu özelliklere sahip olmadığı takdirde etkili bir öğretmen olması mümkün değildir.87  

Eğitimde kullanılacak araç ve gereçler, kullanılacak öğretim yöntemleri de 

gözetilerek belirlenmelidir. Araçlar, bilginin algılanmasında somutluk sağlayarak, 

öğrenmeyi kolaylaştırır, unutmayı azaltır, öğrenciyi güdüler, dikkatini toplar, öğrenme 

isteği yaratır, hedef davranışların yapılarak gösterilmesine, pekiştirilmesine, düşüncenin 

kavramlaştırılmasına yardımcı olur, öğrenme çevresini doğallaştırır.88 

Muhasebe eğitimine yönelik 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 

                                                 
87 Selahattin Özyurt, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Sakarya: Değişim Yayınları, 1999, s.22 
88 Selahattin Özyurt, a.g.e. s.40 
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olmak gerektiğini, ölçülü bir denetim altında bu kaliteyi uygulama kapasitesine sahip 

olmanın önemini öğretmektir.89 

Okullarda bulunan mevcut eğitim-öğretim araçları saklanmak için değildir. 

Bunların en verimli şekilde kullanıma açık olması gerekir. Öğretmen gerekli araç ve 

gereçleri dersin özelliklerine göre kullanmalıdır. Öğretmen sadece bilgi aktaran, öğrenci 

de bunu ezberleyen olmamalıdır. Özellikle, ezberciliğe yer vermeyen öğretim 

tekniklerini kullanmalıdır. Aktarılan bilgilerin uygulanarak öğrenciye gösterilmesi, 

sonra da uygulanması eğitimi pekiştireceğinden kalıcı davranış değişikliği meydana 

getirecektir. Sadece okuyarak ve anlatılanın dinlenilmesi yoluyla öğrenme %5–10 

arasından kalırken, yaparak, yaşayarak, diğerlerine öğreterek öğrenme %75–90 arasında 

gerçekleşmektedir. 

Hesapların incelenmesinde, öğrenciye verilen küçük yevmiye maddelerini 

müteakip ticari hayatta olduğu gibi sorulara yer verilerek çözümünün de buna göre 

yapılması daha faydalı olacaktır. Örneğin ilk hesap olan 100 Kasa Hesabı’nın 

işlenmesinde, bir-iki basit örnekten sonra, KDV’li mal alış ve satış (KDV dâhil ve hariç 

uygulamaları ile birlikte) kayıtlarının da gösterilmesi gibi.  Böylece 100 nolu hesap 

işlenirken aynı zamanda, 191 ve 391, 153 ve 600, 646 ve 656 nolu hesaplar da görülmüş 

olacaktır. Bazı muhasebe öğretilerinde, Tek Düzen Hesap Planı sırası ile takip 

edilmektedir. Örneğin 10–18 nolu grup hesapları işlenirken 191 ve 391 nolu hesaplara 

henüz sıra gelmediği için hiç değinilmeyecektir. Bu yöntem pedagojik açıdan oldukça 

sakıncalıdır. Çünkü öğrenci, yaptığı kayıtlamalarda hep KDV’siz alış ve satış kayıtları 

işlemekte; 191 veya 391 nolu hesaba sıra gelip de anlatıldığı esnada bir bocalama 

geçirecek “Bu da nereden çıktı. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu!” gibi soruları 

sormakta, daha önceki uygulamalar arasında bir bağlantı kurmakta zorluk çekmektedir. 

Bu bağlamda hesap sırasına göre yapılan muhasebe öğretimi doğru değildir.90  

 

                                                 
89 Zeynep Hatunoğlu, “Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Sunum Kalitesine Olan 
Etkilerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 30, (Nisan 2006), 
s.191 
90 C. Yunus Özkurt, a.g.e. s.87 
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2.5.7. Yükseköğretimdeki Düzenlemeler 

Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Okullarından (METEOK) mezun olan 

öğrencilerin yüksek öğretime devam etmeleri konusu ülkemizde sürekli olarak sorun 

alanı haline gelmiştir. Bazı üniversite öğretim üyeleri, bir kısım iş adamları, dernekler 

ve meslek örgütleri METEOK öğrencilerinin yüksek öğretimin bütün branşlarına 

başvurmalarına karşı çıkarken, genelde kamuoyu bu yönde bir sınırlama getirilmesine 

şiddetle karşı çıkmış ve öğrencilerin yeteneklerine bağlı olarak bu tür sınırlamaları hoş 

görmemiştir.91  

YÖK,’ün 1998’de aldığı kararla, üniversiteye giriş sınavında meslek lisesi 

mezunları ile genel lise mezunları için farklı katsayı uygulaması etrafında dönen bir 

tartışma yaşanmaktadır. Bu uygulamanın başlamasıyla mesleki eğitimdeki öğrenci 

sayısı hem nicelik hem de nitelik olarak düşme eğilimi göstermiştir. Bu eğitim türü 

hükümet programlarında, kalkınma planlarında ve eğitim şuralarında sürekli ele 

alınmasına, hatta 16.Milli Eğitim Şurası tamamen bu konuya ayrılmasına ve öncelikli 

bir sorun olarak nitelendirilmesine rağmen, uygulamada ciddi anlamda bir değişiklik 

olmamıştır. Uygulamayla ilgili olarak getirilen kısıtlama, eğitim eşitsizliği doğurmakta 

ve bu okullarda okuyan öğrencilerin yükseköğrenim görme haklarını engellemektedir. 

Bugünkü yükseköğretim yapılanmasında, iş dünyasının taleplerine uygun ve 

meslek lisesi çıkışlıların gidebileceği uygulama ağırlıklı teknik programlarının 

bulunmayışıdır. Lisans programlarında okumak isteyen meslek lisesi çıkışlılar için tek 

seçenek olan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri, bu ihtiyacı karşılamaktan uzaktır.92  

Hükümetlerin eğitim politikaları da TML’lerdeki eğitimin gerilemesine sebep 

olmaktadır. Özellikle son yıllarda Anadolu ve Fen liselerinin fazla sayıda açılması, 

vasıflı öğrencilerin bu okullara yönelmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla TML’lere olan 

talep azalmıştır. İyi bir meslek sahibi olmanın yolunun üniversite diploması almaktan 

                                                 
91 Hüner Şencan, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim Sorunlar-Öneriler, İstanbul: MÜSİAD, 
Tavaslı Matbaacılık, 2008, s.32–33 
92 İsa Eşme, “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunları”, T.C. 
Yükseköğretim Kurulu Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı, Ankara, Meteksan 
Basım, 15–16 Ocak 2007, s.23 
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geçtiği şeklindeki toplumsal düşünce, ortaöğrenim çağındaki öğrencilerin büyük bir 

kısmının üniversitede eğitimi alma isteğini artırmaktadır.  

Bu gün gelişmiş ülkeler olarak bilinen AB ülkelerinde meslek liseleri 

gelişmenin ve sanayileşmenin ilk adımı olarak görülmüş ve her üç lise öğrencisinden 

ikisinin meslek lisesine gitmesi özendirilmiştir. 

1980 öncesinde meslek lisesi mezunları üniversite sınavlarında kendi 

bölümleriyle ilgili fakülte ve yüksek okullara, gördükleri derslerden sınava tabi 

tutularak yerleştirilmişlerdir.  

Son yıllarda katsayı nedeniyle dışlanan meslek liseli öğrenciler ve mezun 

teknisyenler hayata küstürülmüş birer birey haline getirilmişlerdir. Maalesef medyanın 

önemli bir kısmı, meslek liselerini sanayiye çırak yetiştiren kalitesiz, hatta kimilerine 

göre gereksiz okullar olarak göstermeyi başarmışlardır.93  

2.5.8. Okulda Verilen Teorik Eğitim İle İşletmede Verilen Beceri 

Eğitiminin Uyuşmaması 

Öğrenciye verilen teorik bilgi, onun eş zamanlı olarak yaptığı iş ile ilgili değil 

ise, eğitimin verimliliği düşmekte ve öğrencinin derse ilgisi azalmaktadır. Öğrenciler, 

işletmelerde farklı işler yapmakta, sınıfta ise buna uygun olmayan teorik mesleki 

bilgiler almaktadırlar. 

2.5.9. Çok Programlı Liseler Çıkmazı 

Mesleki ve teknik ortaöğretimde halen uygulanan “her meslek için bir lise” 

modeli işlevsel değildir. Özellikle nüfusu az ve istihdam olanakları yetersiz olan küçük 

yerleşim yerlerinde okul türlerini çeşitlendirmek oldukça zordur. Bu nedenle, farklı lise 

türleri yerine, değişik programları aynı yönetsel çatı altında birleştiren çok programlı 

okullar açılmaktadır. Dolayısıyla, her genel müdürlüğün kendine özgü çok programlı 

                                                 
93 Koray Tunçalp ve Engin Coşkun, “Şişli Teknik Okulları mı? Şişli Sanayi Bölgesi mi?”, Mesleki 
Eğitim Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Ekim-Kasım-Aralık 2009, s.53 
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liseleri olmuştur. Genel olarak, bu okullarda yapılan eğitimin niteliği düşüktür ve 

öğrencilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır.94 

Bu okullarla, nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinin orta öğretim 

ihtiyacının karşılanması, eğitim binaları, öğretmen, yönetici ve diğer personelden azamî 

derecede yararlanılarak kaynak israfının önlenmesi, eğitim maliyetinin düşürülmesi, 

eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması, en az 

kaynak kullanılarak en çok yarar sağlanması, genel ve meslekî teknik öğretim 

programlarının birlikte ve tek yönetim altında uygulanması amaçlanmıştır. Ancak; 

Genel olarak, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu gereğince, meslekî ve teknik öğretim 

programlarına devam eden öğrencilerin beceri eğitimi yapacakları iş yerlerinin 

bulunmadığı, bazı meslekî ve teknik öğretim programlarında yeterli sayıda öğrenci 

olmaması nedeniyle kaynak kullanımında israfın olduğu, bina ve tesislerin yetersizliği 

nedeniyle, makine-teçhizat, araç-gereç ve donatımın gerektiği gibi yapılamadığı, eğitim-

öğretim ve yönetim hizmetlerinde kalitenin artırılması gerektiği, konularında sorunların 

yaşandığı tespit edilmiştir.95 

2.6. Ticaret Meslek Liselerinde Uygulanan Öğretim Programları 

Türkiye genelinde 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren genel ve 

mesleki ortaöğretim kurumlarının öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. MEGEP 

kapsamında geliştirilen yeterliliğe dayalı modüler öğretim programları tüm TML’lerde 

uygulanmaya başlanmıştır. Modüler öğretim programında, klasik program yapısından 

modüler esnek bir yapıya geçilerek yatay ve dikey geçişlere elverişli yapı 

oluşturulmuştur.  

Öğretim Programı ile öğrencilere, alan ve dallar ile ilgili temel bilgi ve 

becerileri kazandırmanın yanı sıra yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen,  

çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak 

                                                 
94 Ali Şimşek, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması, İstanbul: TÜSİAD, 
Lebib Yalkın Yayınları, 1999, s.99 
95 MEB’den Çok Programlı Liselerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genelge, 
http://www.memurlar.net/haber/47026/      (06.02.2010) 
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için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip 

bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Bu programların amacı, ferde bir meslek alanında işe giriş için gerekli asgari 

bilgi, beceri ve iş alışkanlığını kazandırmaktır. Temel mesleki eğitim, birbiri ile ilişkili 

mesleklerden oluşan meslekler ailesinde, ferdin işe girebilmesi için gerekli asgari 

mesleki yeterliklerin geliştirilmesine yöneliktir. Ülkemizde, temel meslek eğitimi 

ortaöğretim seviyesinde endüstri, tarım, sağlık, ticaret, vb. alanlarda eğitim yapan 

meslek liselerinde gerçekleştirilmektedir.96  

Modül; bireysel öğretime dayalı, başlangıcı ve sonu olan, kendi içinde 

bütünlük gösteren, sistematik bir çerçevede düzenlenmiş öğretim yaşantılarından 

oluşmaktadır.97  

Modüler sistemin yararları ise;  

• Bireye ilgi ve isteğine göre beceri kazanma şansı tanır.  

• Okul ortamında bulunan bilgi kaynakları ile sınırlı kalınmaz ve gerçek 

yaşama dair güncel ve yoğun bilgi akışı sağlanır. 

• Öğrencinin okul dışında konu ile ilgili bireysel olarak sahip olduğu 

deneyim ve bilgileri sınıf ortamına da taşıyabilmesini kolaylaştırır,  

• Öğrenci öğretim programına farklı zamanlarda girip çıkabilir. 

• Farklı programlar arasında geçiş yapma olanağı vardır.  

Modüler sistem,  eğitim programının modüllerden oluşmasıdır.  Modüllerin 

bölümleri hiyerarşiktir veya belirli bir sıra takip eder. Her modül ile en az bir yeterliğe 

yönelik bilgi ve beceriler kazandırılır.98   

                                                 
96 Cevat Alkan ve Diğerleri, a.g.e. s.212–213 
97 Recep Altın, a.g.e. s.145 
98 Recep Altın, a.g.e. s.144 
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Modüler öğretimde, öğreniminden herhangi bir aşamada ayrılan bir öğrenci 

kazandığı bilgi ve becerilerle veya ek modüllerle herhangi bir sertifika programını 

tamamlayarak sertifika alabilir. Bunun yanı sıra programlara, mesleki ve teknolojik 

gelişmelerin sürekli olarak aksettirilebilmesi kolaydır. Zamanla ihtiyaç duyulmayan 

modüller ya da içindeki faaliyetlerde yer alan bilgi ve beceriler programdan çıkarılabilir 

veya yeni teknolojiler, işlemlere yönelik standartlar ve davranışlar kolaylıkla 

eklenebilirler. Ayrıca herhangi bir modül, bir işin karşılığı olduğu ve kendi içinde 

bütünlüğü olduğu için değerlendirilmesi kolaydır. Çünkü modüler öğretimde yer alan 

öğrenci, modülün öngördüğü yeterliliği kazanmadan modülü bitirmiş veya işi biliyor 

sayılmaz.99  

Ticaret Meslek Liselerinde 9, 10, 11 ve 12. sınıfların ders dağılımları şöyledir 

 
Şekil 2.1 

 9.Sınıfların Ders Dağılımları 

Kültür 
Dersleri
 29 saat

%97

Rehberlik; 
1 saat
 %3

 

Kaynak: Muhasebe Finansman Alanı Çerçeve Öğrenim Programı, s.7, 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/   

 

9.sınıflarda 1 saatlik rehberlik dersinin dışında diğer derslerin tamamı kültür 

derslerine ayrılmıştır.  

 

                                                 
99 Necla Mutlu ve Gülten Kaya, “Modüler Program Geliştirme”, 1.Uluslararası Mesleki ve Teknik 
Eğitim Teknolojileri Kongresi Bildiri kitabı, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü 
ve Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 5–7 Eylül 2005, s.314–315 
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Şekil 2.2 
10.Sınıfların Ders Dağılımları 

Seçmeli 
Ders

 6 saat 
%15

Meslek 
Dersleri
15 saat
 %38

Kültür 
Dersleri
 18 saat 

%44

Rehberlik
1 saat

%3

 

Kaynak:Muhasebe Finansman Alanı Çerçeve Öğrenim Programı, s.7, 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_ program_modul/  

 
10.sınıflarda %44 kültür dersleri ile %38 meslek dersleri yer almaktadır.  

Ayrıca %15 seçmeli derslere ve %3 rehberlik dersine yer verilmiştir.  

Şekil 2.3 
 11.Sınıfların Ders Dağılımları 

Meslek 
Dersleri; 

22 saat; %54

Seçmeli 
Ders; 6 saat; 

%15

Kültür 
Dersleri; 

11 saat; %28

Rehberlik; 
1saat; %3

 

Kaynak:Muhasebe Finansman Alanı Çerçeve Öğrenim Programı, s.7, 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/ 

 
11.sınıflarda %28 kültür dersleri ile %54 meslek dersleri yer almaktadır.  

Ayrıca %15 seçmeli derslere ve %3 rehberlik dersine yer verilmiştir.  
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Şekil 2.4 
12.Sınıfların Ders Dağılımları 

Meslek 
Dersleri
4 saat
 %10

Kültür 
Dersleri
 6 saat

%15

Seçmeli 
Ders

5 saat
 %13

Rehberlik 
1 saat
 %3

İşletmelerde 
Beceri 
Eğitimi 
24 sat
 %59

 

Kaynak:Muhasebe Finansman Alanı Çerçeve Öğrenim Programı, s.7 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/ 

12.sınıflarda %15 kültür dersleri ve %69 meslek dersleri (Dersler ve 

İşletmelerde Beceri Eğitimi) yer almaktadır.  Ayrıca %13 seçmeli derslere ve %3’de 

rehberlik derslerine yer verilmiştir.  

9. sınıf tüm genel lise ve meslek liselerinde ortak sınıf olarak okutulmaya 

başlanmıştır. 9. sınıfın sonunda öğrenciler ilgi, istek, yetenek ve bölgesel ihtiyaçlar ile 

okulun fiziki kapasitesine göre alan seçimi yapmaktadır.   

Alan, bir sektörün adı, dal ise o sektör içerisindeki uzmanlıktır.  

Alanlarda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler 

ağırlıklı olarak 10. 11. ve 12. sınıflarda verilmektedir. 10. sınıfta alanlara ait dersler 

ortak okutulmaktadır. Burada bulunan derslerin tamamı dal ayırımı yapılmadan 

programlara alınmaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar,  okulun 

donanımı,  öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin diploma notu ve mesleki 

yeterlikleri de dikkate alınarak rehber öğretmen ile birlikte dal seçimi yapılır. 

Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde bölgesel istihdam olanakları da dikkate 

alınmaktadır. 

11 ve 12. sınıfta mesleğe özgü dersler ve bu derslerin modülleri, koordinatör 

öğretmen, zümre öğretmenleri ve sektörden meslek elemanları ile iş birliği yapılarak 
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belirlenir. Ayrıca 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile Mesleki ve Teknik Eğitim 

Yönetmeliği hükümlerine göre 12. sınıflar uygulamalı eğitimlerini gerçek iş ve hizmet 

ortamlarında yapmaktadırlar. 2 gün okul 3 gün işletmelerde beceri eğitimi olarak 

işletmelerde pratik, uygulama eğitimini tamamlamaktadırlar.   

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci,  iş hayatına yönelebilir veya 

yüksek öğrenime devam edebilir. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan 

öğrencinin kazandığı yeterlikler, sertifika ile değerlendirilir. 

Şekil 2.5 
 Yeni Program Yaklaşımı 

 

 

Kaynak; Dr. Recep Altın, Mesleki Eğitimde Yeni Eğilimler ve Modüler Sistem, Mesut Matbaacılık,  sayfa 
141, http://mesbil.meb.gov.tr/genel/mesleki_egitim_sistemi/meslekiegitimyeni.pdf 

 
 
 

Şekil 2.5’ten de anlaşılacağı gibi, yatay ve dikey geçişlere elverişli alan ve dal 

eğitimi esas alınmıştır.  Öğrenci;  eğitim süresinin sonunda,  alanda diploma ile birlikte,  

seçmiş olduğu dalda 4. seviye sertifika alacaktır. Öğretim programının herhangi bir 

yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlilikler sertifika ile değerlendirilir.100                    

 

                                                 
100 Recep Altın, a.g.e. s.137 
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Tablo 2.4 
Ticaret Meslek Lisesi’nde Bulunan Alan ve Dallar 

 

Alanlar Dallar 

Bilgisayarlı Muhasebe Dalı 

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Dalı 

 

Muhasebe ve Finansman Alanı 
 Finans ve Borsa Hizmetleri Dalı 

Satış Elemanlığı Dalı 

Sigortacılık Dalı 
Pazarlama ve Perakende Alanı 
 

Emlak komisyonculuğu Dalı  

Ağ İşletmenliği Dalı 
 

Web Programcılığı Dalı 
Veri Tabanı Programcılığı Dalı 

 

Bilişim Teknolojileri Alanı 

Bilgisayar Teknik Servisi Dalı 

Hukuk Sekreterliği Dalı 

Tıp Sekreterliği Dalı 

Ticaret Sekreterliği Dalı 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı 

Yönetici Sekreterliği Dalı 

Ulaştırma Hizmetleri Alanı Lojistik Dalı 

 

Muhasebe ve Finansman Alanı; Muhasebe eğitiminde teorik bilgilerin 

kazandırılması önemlidir. Muhasebe eğitiminde teorik bilgilerin uygulama ile de 

ilişkilendirilmesi, becerinin kazandırılmasında önem kazanmaktadır. Günümüzde 

muhasebe ile uğraşan kişilerin bilgiyi üretmenin yanı sıra bilgiyi yönetme ve analiz 

etme becerisine de sahip kişiler olması gerekir.  

Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, 

bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterlikleri kazanmış 

nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.101  

Ülkemizde, muhasebecilik yasalarla düzenlenmiş bir meslektir.   3568 sayılı 

01.06.1989 tarihli Serbest Muhasebecilik,   Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik kanunun ile unvanlara meslek içerisinde kademelendirme 

                                                 
101 Mesleki Teknik Eğitim, Muhasebe ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programı, 
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/       (25.09.2009)  
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getirmiştir.  Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun 

olanlar kanunda belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle bu unvanları kazanabilirler. 

Pazarlama ve Perakende Alanı; Pazarlama kavramında pazarlama 

faaliyetleri, daha üretim yapılmadan önce başlar. Üretim öncesi başlayan pazarlama 

faaliyetleri üretim yapılırken ve satıştan sonra da,  satış sonrası hizmetler şeklinde 

devam eder.  Bütün işletmelerin ana hedefi kâr sağlamaktır. Bununda gerçekleşmesi için 

iyi bir pazarlama ve perakende faaliyetinin olması gerekmektedir.  İyi bir pazarlama ve 

perakende satış faaliyeti de istenen nitelikli satış elemanlarıyla gerçekleşmektedir.102  

Pazarlama ve Perakende alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ile 

bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri 

kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gelecekte ayakta kalabilecek ve faaliyetini sürdürebilecek işletmeler pazarlama 

ve perakende satış ağını iyi kurabilen işletmeler olacaktır.   Bu da yeterli eğitim almış 

elemanlarla olacağından, bu alanda büyük bir istihdam oluşmaktadır. Her işletme 

pazarlama yapacağı için, bu alanda eğitim görmüş elemanların iş imkânı oldukça 

fazladır. 

Bilişim Teknolojileri Alanı; Bilişim Teknolojileri;  bilgisayar sektöründeki 

gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve verileri saklamak,  iletmek ve işlemek için 

kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır. 

Ancak bugün için Bilişim Teknolojileri,  yalnızca bilgisayar sistemlerinin 

kurulması ve yazılımların yapılandırılması ile sınırlı bir alan değildir. Güncel bir 

bakışla; bilgisayar donanımı,  yazılımı,  bilgisayar ağları,  iletişim teknolojileri,  bu 

alanda yetişmiş insan gücü,  prosedürler,  internet,  internet ve iletişim araçları gibi çok 

sayıda bileşene sahiptir.103 

                                                 
102 Mesleki Teknik Eğitim, Pazarlama ve Perakende Alanı Çerçeve Öğretim Programı, 
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/       (25.09.2009)  
 
103 Mesleki Teknik Eğitim, Bilişim Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Programı, 
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/       (28.09.2009)  
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Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı; Sekreterlik,  günümüzde hızla yükselen 

ve önemli bir konuma gelen mesleklerden biridir. Sekreter,   yöneticinin sağ kolu 

olmaktan çıkmış,   iş ortağı durumuna gelmiştir. Sekreterlik mesleği,  yönetici 

asistanlığı kavramıyla özdeşleşmektedir.104   

Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün 

ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterliklere 

sahip, gelişmelere uyum sağlayan nitelikli meslek elemanları yetiştirmek 

amaçlanmaktadır. 

Çağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi büro otomasyonunu 

da beraberinde getirmektedir.  Büro otomasyonu;  büro hizmetlerinde,  elektronik 

makineler ve bilgisayarlarla işlerin yapılması ve yine sonuçlarının bilgisayarlarla 

denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır Büro otomasyon sisteminin kullanılması 

sekreterin ve büro çalışanlarının işlerini düzenli ve zamanında yapmasını sağlamaktadır.   

Ancak bu teknolojiyi kullanmak için mutlaka sekreterlik eğitimi almış sekreterlere 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ulaştırma Hizmetleri Alanı; Ulaştırma hizmetleri sektörünün ülke 

ekonomisindeki payı yüksektir. Rekabet koşullarından kazançlı çıkabilmek, ürün ve 

bilgi akışını hızlandırmak lojistiğin geliştirilmesiyle mümkündür. 

Siparişlerin alımından,  mal bedellerinin tahsiline,  gümrük ve transit geçiş 

evraklarının hazırlanmasından depolamaya ve tüm iş süreçlerinin hizmet ile 

entegrasyonuna kadar lojistik, çok geniş boyutlara ulaşmıştır.    

 

2.7. Muhasebe ve Finansman Alanı Öğretim Programı  

2005–2006 eğitim ve öğretim yılından itibaren Çerçeve Öğretim Programları 

uygulamaya konulmuştur. Bu programlarda 10, 11 ve 12. sınıflarda okutulacak alan/dal 

                                                 
104 Mesleki Teknik Eğitim, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Çerçeve Öğretim Programı, 
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/       (30.09.2009)  
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dersleri ile kültür dersleri belirtilmiştir. Alan/dal dersleri meslekî yeterlikler 

kazandırmaya yönelik derslerdir.  

Muhasebe ve finansman alanı çerçeve öğretim programında yer alan dallar 

şunlardır: 

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı; Muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği, 

ticari işletmelerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme 

işlemlerini bilgisayar ortamında yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve 

öğretim verilen daldır. Bilgisayarlı muhasebe elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip 

meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Dış Ticaret Ofis Elemanı; Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin gerektirdiği 

hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri takip etme ve dış ticaret muhasebe 

kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. 

Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarının 

yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Finans Hizmetleri Elemanı; Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin 

gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri ve sermaye piyasası 

kayıtlarını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. 

Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları 

yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

Çerçeve öğretim programları bölgesel farklılıklara, koşullara ve gelişmelere 

göre esnek bir yapıda tasarlanmıştır. Haftalık ders çizelgelerindeki alan/dal dersleri 

bloğunda yer alan, seçilen dala ait dersler ve ders saatleri zümre öğretmenler tarafından, 

sektör temsilcileri ve koordinatör öğretmenler ile işbirliği içinde okul koşulları, yerel ve 

bölgesel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Sınıfı ve saati belli olan dersler 

dışında kalan 11. ve 12. sınıflara ait derslerin süreleri; o yıla ait toplam ders saati 

süreleri dikkate alınarak seçilen modüller için gerekli olan süre kadar uygulanır.105 

                                                 
105 Mesleki Teknik Eğitim, Muhasebe ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programı, 
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/       (25.09.2009)  
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Tablo 2.5 
Muhasebe ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programı 

 

Ders Kategorileri Dersler 
9. 

Sınıf 
10. 

Sınıf 
11. 

Sınıf 
12. 

Sınıf 
*Dil Ve Anlatım   2 2 2 2 
Türk Edebiyatı 3 3 2 2 
Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi 1 1 1 1 
Tarih 2 2 - - 
T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük - - 2 - 
Coğrafya 2 2 - - 
Matematik 4 - - - 
Geometri 2 - - - 
Fizik 2 - - - 
Kimya 2 - - - 
Biyoloji 2 - - - 
Sağlık Bilgisi 2 - - - 
Yabancı Dil 3 3 - - 
Felsefe - - 2 - 
Resim/Müzik/Beden Eğitimi  2 1 1 1 
Millî Güvenlik Bilgisi - 1 - - 

Ortak Dersler 

Trafik Ve İlk Yardım  - - 1 - 
 TOPLAM 29 15 11 6 

Mesleki Gelişim  2   
Matematik  3   
Büro Hizmetleri  2   
Bilgisayarda Yazı  2   
Ofis Programları  3   
Kurumsal Başvurular  2   
*Ticarî Belgeler  2   

Alan Ortak 
Dersleri 

Genel Muhasebe 1  2   
*İşletmelerde Beceri Eğitimi 
İşletme Yönetimi 
Genel Muhasebe 2 
*Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirketler Muhasebesi 
Maliyet Muhasebesi 
İnşaat Muhasebesi 
Mesleki Yabancı Dil 
*Dış Ticaret İşlemleri 
Dış Ticarette Teslim Ve Ödeme 
Dış Ticaret Mevzuatı 
Dış Ticaret Muhasebesi 
Bütçeleme 
Banka İşlemleri 
*Sermaye Piyasası 
Finansal Yatırım 

A 
L 
A 
N 
/ 
D 
A 
L 
 
 

D 
E 
R 
S 
L 
E 
R 
İ 

Dal Dersleri 

Sermaye Piyasası Kayıtları 

- - 22 28 

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI - 18 22 28 
SEÇMELİ DERSLER - 6 6 5 
REHBERLİK 1 1 1 1 
GENEL TOPLAM 30 40 40 40 

 
 Kaynak: Muhasebe Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programı    http://www.megep.meb.gov.tr/ 
mte_program_modul/ 
 

Alan/dal dersleri içinde  (*)  ile belirtilen dersler alan ve dalların zorunlu 

dersleridir.  Bu dersler Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve 
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Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca yılsonu başarı ortalaması ile başarılı 

sayılmayacak derslerdir. 

Haftalık Ders Çizelgelerinde; Ortak Dersler,  Alan/Dal Dersleri ve Seçmeli 

Dersler belirtilmiştir. Alan/Dal dersleri modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki her 

modülün içeriğini öğrencilere kazandırmak için tasarlanan toplam öğrenme süresi 40 

saat olarak planlanmıştır. Bu süre; öğretmen rehberliğinde ve öğrencinin kendi kendine 

çalışacağı süreleri kapsamaktadır.  Örneğin 40/32 olarak belirlenmiş bir modülün;  32 

saati öğretmen rehberliğinde çalışılacak süreyi,  kalan 8 saat ise öğrencinin kendi 

kendine bağımsız olarak çalışacağı süreyi göstermektedir. 

2.7.1. Programda Yer Alan Dersler  

Çerçeve Öğretim Programında dersler “Ortak Genel Kültür Dersleri”, “Alan 

Dersleri” ve “Seçmeli Dersler” adı ile üç kategoriye ayrılmıştır.106   

2.7.1.1. Ortak Genel Kültür Dersleri 

Alan ve dallara ait Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan Talim ve Terbiye 

Kurulunun belirlemiş olduğu dersler ve ders saatleri uygulanır. Bu dersler, her 

öğrencinin okulu bitirinceye kadar almak zorunda olduğu derslerdir. Öğrencilere asgari, 

ortak bir genel kültür vermek amacına yöneliktir. 

2.7.1.2. Alan Ortak Dersleri 

Muhasebe ve Finansman alanında yer alan meslekler/dallar için temel bilgi ve 

becerileri kapsayan ders grubunu oluşturur.  Alan ve dalların özelliklerine göre,  

öncelikle 10 ve 11.  sınıflar olmak üzere,  üç yıla yayılarak programa yerleştirilmiştir. 

Alan/dal dersleri bölümünde ilgili sınıfın sütununda gösterilen haftalık ders 

saati, o sınıf için alınması zorunlu olan ders saati toplamını ifade etmektedir. Belirtilen 

sınıfın sütununda gösterilen toplam ders saati kadar ders, ders havuzu grubunda yer alan 

derslerden seçilir.  
                                                 
106 Mesleki Teknik Eğitim, Muhasebe ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programı, 
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/       (25.09.2009)  
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Muhasebe ve Finansman alanında yer alan dallar için alınması zorunlu olan 

dersler tablo 2.6’da gösterilmiştir. 

Tablo 2.6 
Muhasebe ve Finansman Alanındaki Dalların Zorunlu Dersleri 

 

Dallar Zorunlu Dersler 

Bilgisayarlı Muhasebe Dalı 
Ticari Belgeler 
Bilgisayarlı Muhasebe 

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Dalı 
Ticari Belgeler 
Dış Ticaret İşlemleri 

Finans ve Borsa Hizmetleri Dalı 
Ticari Belgeler 
Sermaye Piyasası 

 
Muhasebe ve Finansman alanının,  alan ve tüm dalları ile ilgili ortak 

yeterlikleri ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. 

Mesleki Gelişim; Öğrenciye, bütün alanlarda ortak olan, yaşam boyu 

kullanabileceği ve mesleki gelişmelerinde yararlı olabilecek genel bilgi ve becerilerin 

verildiği derstir. 

Büro Hizmetleri; Büro hizmetleri ve bilgisayar kullanma becerileri ile ilgili 

bilgilerin verildiği derstir. Öğrenciye, büro hizmetlerini yürütme yeterliklerinin 

kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Bilgisayarda Yazı; Bilgisayarda F klavye ile bakmadan on parmak yazı 

yazma,  biçimleme standartları, kâğıt ve zarf çeşitleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Ofis Programları; Bilgisayar ortamında kelime işlemci,  elektronik tablo ve 

sunu yaratma yazılım programları ve internet ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Kurumsal Başvurular; Öğrenciye, defter ve belgeleri temin etme ve 

işletmenin sorumlu olduğu kurum ve kuruluşlara karşı yapması gereken işlemleri yerine 

getirme ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 
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Tablo 2.7 
Kurumsal Başvurular Dersinin Modülleri 

 

Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler 

Ticari Defter ve Belgeler Defter ve belgeleri temin ve tasdik ettirmek 

Vergi Dairesi İşlemleri Vergi dairesi ile ilgili işlemleri yapmak 

Belediye İşlemleri Belediye ile ilgili işlemleri yapmak 

Sosyal Güvenlik 1 Sosyal güvenlik işlemleri yapmak 1 

Sosyal Güvenlik 2 Sosyal güvenlik işlemleri yapmak 2 

İş-Kur, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İşlemleri 

İş-Kur,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İşlemlerini yapmak 

Ticaret Sicili İşlemleri Ticaret sicili işlemleri yapmak 

Mesleki Kuruluş İşlemleri Mesleki kuruluş işlemlerini yapmak 

 

Ticarî Belgeler; Tacirin ticari belgeleri düzenlemesi ile ilgili bilgilerin 

verildiği derstir. 

Tablo 2.8 
Ticari Belgeler Dersinin Modülleri 

 

Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler 

Perakende Satış Belgeleri Perakende satış belgeleri düzenlemek 

Fatura ve İrsaliye Fatura ve irsaliye düzenlemek 

Fatura Yerine Geçen Belgeler Fatura yerine geçen belgeleri 
düzenlemek 

Türk Ticaret Kanunu’nda Yer 
Alan Belgeler 

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan 
belgeleri düzenlemek 

Menkul Kıymetler Menkul kıymetleri seçmek 

 

Genel Muhasebe 1; Öğrenciye, yasal çerçevede basit usulde defter tutma ve 

beyanname düzenleme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Tablo 2.9 
Genel Muhasebe 1 Dersinin Modülleri 

Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler 

İşletme Defteri İşletme defteri tutmak 

Beyannameler Beyannameleri düzenlemek 

Serbest Meslek Kazanç Defteri Serbest meslek kazanç defteri tutmak 
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Burada belirtilen derslerin modülleri zümre öğretmenler kurulu kararı ile 

seçilir. Dersin modüllerinin tamamı seçilebileceği gibi ikiden aşağı olmamak üzere 

modül sayısı dersin haftalık ders saatine göre belirlenir. 

2.7.1.3 Alanlara Ait Dal Dersleri 

Muhasebe ve Finansman alanında yer alan dallara özel ve mesleği destekleyici 

yeterlikleri kazandıracak dal dersleri, iş başında veya işletmelerde uygulanması 

öngörülen derslerdir. Çerçeve Öğretim Programı Haftalık Ders Çizelgesi”nden dalın 

özelliğine uygun dersler, okul türüne ve okutulacağı yıla göre seçilir. Dallarda 

diplomaya götürecek derslerin belirlenmesinde dalı destekleyici diğer derslerden de 

seçim yapılarak program oluşturulur. 

Seçilen derslerin içeriği ise çevredeki meslek elemanlarının, okuldaki 

koordinatör öğretmenlerin ve alan öğretmenlerinin kararı ile bölgesel düzeyde mesleğin 

yeterliklerini ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayan modüllerden seçilerek oluşturulur.   

Seçilen derslerin ders saatleri,   derslerin altındaki modüllerin süresine ve içeriğine göre 

belirlenir. 

İşletme Yönetimi; Ekonomik gelişmeler ve faaliyet alanları ile ilgili bilgilerin 

verildiği derstir. 

Genel Muhasebe 2; Tek düzen muhasebe sistemine göre ticari işlemlerin 

muhasebe defterlerine kayıt edilmesi, dönem sonu işlemlerinin yapılması ve temel mali 

tabloları düzenlemesi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.  

Tablo 2.10 
Genel Muhasebe 2 Dersinin Modülleri 

 

Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler 

Bilânço Bilânço düzenlemek 

Yevmiye Defteri Yevmiye defteri tutmak 

Envanter İşlemleri Envanter işlemleri yapmak 

Gelir Tablosu Gelir tablosu düzenlemek 
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Bilgisayarlı Muhasebe; Muhasebe paket programları kullanılarak, ön 

muhasebe ve genel muhasebe işlemlerinin yapılması ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Tablo 2.11 
Bilgisayarlı Muhasebe Dersinin Modülleri 

 
Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler 

Program Yüklemek Paket programı yüklemek ve çalıştırmak 

Cari Hesap Cari hesap işlemleri yapmak 

Çek Senet Çek senet takibi yapmak 

Ön Muhasebe Ön muhasebe işlemleri yapmak 

Muhasebe Muhasebe işlemleri yapmak 

Entegrasyon Entegrasyon işlemleri yapmak 

 

Şirketler Muhasebesi; Türk Ticaret Kanununda yer alan şirketler ve 

özellikleri, şirketlerin kuruluş işlemleri,  şirket işlemlerindeki değişiklikler ve şirketlerin 

kapanış işlemleriyle ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Tablo 2.12 
Şirketler Muhasebesi Dersinin Modülleri  

 
Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler 

Şahıs Şirketleri Şahıs şirketi işlemleri yapmak 

Sermaye Şirketleri Sermaye şirketi işlemleri yapmak 

Şirket Kapanış İşlemleri Şirket kapanış işlemleri yapmak 

Kooperatifler Kooperatif işlemleri yapmak 

 

Maliyet Muhasebesi; Üretilen mal ve hizmetlerin maliyetinin hesaplanması ve 

kaydedilmesi ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. 

Tablo 2.13 
Maliyet Muhasebesi Dersinin Modülleri  

 
Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler 

Ürün ve Hizmet Maliyeti Ürün ve hizmet maliyetini hesaplamak 

Maliyet Kayıtları Maliyet kayıtları yapmak 
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İnşaat Muhasebesi; İnşaat işletmelerinin sınıflandırılması, bu işletmelerde 

kullanılan belgeler ve ilgili muhasebe kayıtları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Tablo 2.14 
İnşaat Muhasebesi Dersinin Modülleri 

 
Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler 

İnşaat İşletmeleri İnşaat işletmelerini belirlemek 

İnşaat Kayıtları İnşaat kayıtları yapmak 

 

Dış Ticaret İşlemleri; Dış ticaret işlemlerine izin veren kurum ve kuruluşlar 

ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Dış Ticarette Teslim ve Ödeme; Dış ticarette teslim ve ödeme ile ilgili 

bilgilerin verildiği derstir. 

Dış Ticaret Mevzuatı; Dış ticaret mevzuatı ile ilgili ithalat, ihracat, sigorta, 

gümrük ve kambiyo işlemleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.  

Dış Ticaret Muhasebesi; Dış ticaret muhasebesi ile ilgili konuların verildiği 

derstir. 

Tablo 2.15 
Dış Ticaret Muhasebesi Dersinin Modülleri 

 
Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler 

Mali Tablolar Mali tabloları düzenlemek 

Dış Ticaret Muhasebe Sistemi Muhasebe sistemini oluşturmak 

İthalat Kayıtları İthalat işlemlerini kaydetmek 

İhracat Kayıtları İhracat işlemlerini kaydetmek 

Dış Ticaret Finansmanı Dış ticaret finansmanı sağlamak 

 

Bütçeleme; Bütçe ve vergi ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. 

Banka İşlemleri; Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili banka kuruluşu, mevduat, 

kambiyo, hizmet ve sigorta işlemleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 
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Sermaye Piyasası; Sermaye piyasası faaliyetleri ve piyasada faaliyet gösteren 

finansal kuruluşlar ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. 

Finansal Yatırım; Finansal yatırım alanları ve araçları ile ilgili gerekli 

bilgilerin verildiği derstir. 

Sermaye Piyasası Kayıtları; Sermaye piyasasında faaliyet gösteren finansal 

kurumların analizi, muhasebe kayıtları ve bunların raporlanması ile ilgili bilgilerin 

verildiği derstir. 

Tablo 2.16 
Sermaye Piyasası Kayıtları Dersinin Modülleri 

 
Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler 

Şirket Analizi Şirket analizi yapmak 

Finansal Kurumlar Muhasebesi Muhasebe kayıtları yapmak 

Finansal Tablo ve Raporlar Tablo ve raporları düzenlemek 

 

İşletmelerde Beceri Eğitimi; Her okul, İşletmelerde Beceri Eğitimi dersinin 

içeriğini, ağırlıklı olarak dala ait modüller olmak üzere, bölgesel özellikler ve sektörün 

beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Dersin içeriği; sektör temsilcileri, 

okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile planlanarak 

uygulanır. 

2.7.1.4 Seçmeli Dersleri 

Seçmeli dersler; öğrencilerin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim 

programlarına hazırlık amacıyla seçtikleri derslerdir.  

Okul yönetimlerince yüksek öğretime devam edecek öğrencilere gerekli 

rehberlik ve yönlendirme yapılarak bu öğrencilere seçmeli derslerin yapılan 

açıklamalara göre verilmesi, farklı yükseköğretim programlarını tercih edebilecek 

öğrencileri de değerlendirmek amacıyla yükseköğretim programlarına hangi puan 

türünde öğrenci alınacak ise, LYS’ de bu puan türünün ağırlıklarını oluşturan derslere 

göre, seçmeli derslerin verilmesi sağlanacaktır. 
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Okulun imkânları, öğrencilerin ilgi ve istekleri ile çevrenin ihtiyaç ve 

özelliklerine göre okutulacak seçmeli derslerde uygulanacak program, esas program göz 

önüne alınarak zümre öğretmenlerince belirlenir.  
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3. TİCARET MESLEK LİSELERİNDE MUHASEBE EĞİTİMİNE 

YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI 

 

3.1. Araştırmanın Konusu 

Ortaöğretim kurumlarında, özellikle Ticaret Meslek Liselerinde verilen 

muhasebe eğitimi ile bu eğitimde karşılaşılan sorunların incelenmesidir. Muhasebe 

derslerinin öğretim yöntemleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin derslere bakış açıları, 

beklentileri, derslerin içeriğinin amaca hizmet edip etmediği, derslerin istenilen amaca 

uygun biçimde uygulanabilmesi için gerekli olan fiziki koşulların neler olduğu tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

Ticaret Meslek liseleri, ortaöğretim seviyesinde eğitim veren, yüksek öğretime 

ilgili alanlarda öğrenci hazırlayan ve ticaret hayatına da ara eleman yetiştiren eğitim 

kurumlardır. Öğrencilere, sektörlerin ihtiyacı doğrultusunda yeteneklerine uygun alanlar 

bulmak, eğitim gördükleri alanlara uygun işletmelerde beceri eğitimi sağlamak, onları 

gelecekteki işleri konusunda sadece dersteki teorik bilgilerle eğitmekle kalmayıp, 

gerçekçi bir şekilde hayatın şartlarına hazırlamak Ticaret Meslek Liselerinin en temel 

görevidir.   

3.2. Araştırmanın Önemi 

Mesleki eğitim, çok yönlü kalkınmanın temel amaçlarından birisidir. İnsan 

kaynağının kalkınma amaçları ile uyumlu olarak eğitilmesi, ülkemizin küresel rekabet 

gücünün artmasına anlamlı katkı yapacaktır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle emek 

piyasasının taleplerine uygun olarak yetiştirilmiş iş gücünün istihdamının arttırılmasına 

ve kalkınmanın hızlandırılmasına, Türkiye’nin küresel pazarda rekabet gücünün 

yükseltilmesine anlamlı katkıları olacaktır. 

Ortaöğretimin amacı; öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, birey ve 

toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve 

kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, kabiliyet 
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ve yetenekleri doğrultusunda, hem yükseköğretime hem de mesleğe veya geleceğe ve iş 

alanlarına hazırlamaktır. İlköğretimi tamamlayan her öğrenci ortaöğretime devam etme 

ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, kabiliyet ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma 

hakkına sahiptir. Mesleki ve teknik eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş 

çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, 

beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır. 

Günümüzde teknolojideki hızlı değişim ile birlikte ortaya çıkan yeni bilimsel 

ve teknik alanlar, nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı her geçen gün artırmakta ve 

çağdaş teknolojileri içeren kaliteli bir mesleki eğitimi zorunluluk haline getirmektedir. 

Mesleki ve teknik eğitimin güncelliğini koruyabilmesi, değişime zamanında etkili cevap 

verebilmesine bağlıdır. İşteki değişmeler, mesleki eğitimin amaçlarında, içeriğinde, 

izlenen öğrenme-öğretme stratejilerinde, kullanılan araç ve gereçlerde, öğretmen 

yeterliliklerinde değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. Mesleki eğitim dinamik bir 

özellik gösterir. Bu nedenle, mesleki eğitimin güncel ihtiyaçlara cevap verebilmesi 

gerekmektedir. Mesleki ve teknik eğitim sisteminin, işteki gelişmeleri sürekli izlemesi, 

bu değişmelerin mesleki eğitime etkilerini analiz etmesi, yorumlaması ve değişikliklere 

cevap verecek düzenlemeleri gerçekleştirmesi şarttır.  

Bir toplumun en önemli varlığı insan kaynağıdır. Bu nedenle günümüzde tüm 

toplumlar işgücüne ve insan kaynaklarına yatırım yapma yarışındadırlar. Gelişmiş 

ülkeler arasında yer almak, onlarla bütünleşmek isteyen Türkiye’nin elindeki en önemli 

kaynak, genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olan insan gücüdür. Avrupa Birliğine 

giriş sürecinde, ülkemizin sahip olduğu bu genç ve dinamik insan gücü potansiyeli, 

diğer ülkelerle rekabet edebilme avantajı sağlayacak en önemli kaynaktır. Ancak bu 

genç nüfusun mesleki eğitimi ve istihdam edilebilirliği çok önemlidir. Bilim ve 

teknolojideki gelişmeler tüm ülkelerde insan kaynaklarında aranılan nitelikleri de 

etkilemektedir. 

Yaşadığımız yüzyılda tüm çalışanların teknolojiyi anlayabilecek kadar temel 

becerilere sahip olmaları, ekip halinde çalışabilmeleri, değişikliklere kolayca uyum 

sağlayabilmeleri, bilgiyi yorumlayan, kullanan ve yeni teknolojiler üreten insan 

olmaları, karar verme ve problem çözebilmeleri, yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeleri, 
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kaliteli ürün ve hizmet üretiminde sorumluluk alabilmeleri beklenmektedir. Değişken 

şartlara uyum sağlayabilen, sorun gideren, çevresi ile iyi iletişim kurabilen, ekip 

çalışması yapabilen, mesleğinin gerektirdiği teknik becerilere sahip, yetişmiş mesleki ve 

teknik insan gücü, kalkınmanın itici gücüdür. Bu tür yeterlilikleri eğitim kurumlarının 

tek başına geliştirmeleri ise mümkün görünmemektedir. Bunun yolu, temeli iyi atılmış 

okul-işletme işbirliğinden geçmektedir. İyi bir okul-işletme işbirliği ise iş hayatının 

talepleri ve beklentileri doğrultusunda ülkemizdeki mesleki-teknik ortaöğretimi yeniden 

şekillendirmekten geçmektedir.107  

Türkiye’de vasıflı muhasebe elemanlarına ihtiyaç vardır. Böyle ilgi gören bir 

alanın da önemi büyük olmaktadır. Muhasebe, sadece ticari kuruluşların değil, devlet 

kuruluşlarının, derneklerin, vakıfların,  vb. yerlerin de işlemlerini takip ettiğinden, her 

bir kuruluş için önemli bir bölümdür. Muhasebe sistemi olmayan bir kuruluş hakkında 

ne işletme sahipleri, ne işletme ortakları, ne işletme çalışanları, ne devlet ve ne de 

üçüncü kişiler bilgi sahibi olamazlar.  

3.3. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, ortaöğretim kurumlarında verilen muhasebe eğitimi ile ilgili 

inceleme ve araştırmalar yapılması, verilen muhasebe eğitiminin istenen düzeyde olup 

olmadığının tespit edilmesi ve karşılaşılan sorunların incelenmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca; Ticaret Meslek Lisesi’nde okuyan öğrencilerin demografik yapısının 

belirlenmesi (cinsiyetleri, kardeş sayıları, anne ve babanın eğitim durumu, ailesinin 

ortalama aylık geliri, vb.) ve Ticaret Meslek Lisesi’ni seçme nedenlerinin tespiti 

amaçlanmıştır.  

3.4. Problem Cümlesi 

Özellikle, Ticaret Meslek Liselerinde verilen muhasebe eğitimi, öğrencilerin 

mesleki açıdan yetişmeleri için yeterli midir?  Muhasebe eğitiminde karşılaşılan 

sorunlar nelerdir? 

                                                 
107 Her İşi Ben Yaparım Devri Kapandı, http://www.yerkoygazetesi.com/index.php/yerel-haberler/1163 - 
ben-her-isi-yaparim-devri-kapandi.html       (22.03.2009) 
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3.5. Alt Problemler   

1. Ticaret Meslek Lisesi’nde okuyan öğrencilerinin demografik yapısı 

nasıldır?  

2. Ticaret Meslek Liselerinde verilen muhasebe eğitimi hakkındaki 

düşünceleri nasıldır? 

3. Verilen muhasebe eğitimi sonucunda öğrencilerde beklenen davranış 

değişikliği sağlanmakta mıdır? 

4. Okulda alınan muhasebe eğitimi iş hayatının gereksinim duyduğu 

muhasebe bilgi ve beceri düzeyine uygun mudur? 

5. Öğrenciler Ticaret Meslek Lisesi okumaktan mutlu mudurlar?  

6. Muhasebe eğitimi veren meslek dersi öğretmenlerinin muhasebe 

eğitimine bakış açıları nasıldır? 

7. Öğrencilerin muhasebe eğitimi konusundaki görüşleri cinsiyetlerine 

göre değişiklik göstermekte midir?  

8. Öğretmenlerin muhasebe eğitimi konusundaki görüşleri cinsiyetlerine 

göre değişiklik göstermekte midir? 

3.6. Araştırmanın Sınırlılıkları 

1. Araştırma, 2009/2010 öğretim yılında İstanbul ili Anadolu yakasında 

bulunan Ticaret Meslek Lisesi muhasebe öğretmenleri ile 12. sınıf 

öğrencilerini kapsamaktadır. 

2. Araştırma, Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Finansman Alanı muhasebe 

öğretmenleri ile bu alanda öğrenim gören öğrenciler ile sınırlı 

tutulmuştur. 

3. Araştırma verileri anket soruları ile sınırlıdır. 
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3.7. Sayıltılar 

Ankete katılanların istekli oldukları, verilen cevapların doğruyu yansıttığı, 

ankete katılanların tüm evreni temsil ettiği varsayılmıştır. 

3.8. Araştırma Yöntemleri 

Bu araştırmada, Ticaret Meslek Liselerinde muhasebe eğitimine yönelik olarak 

alan taraması kullanılmıştır. Alan tarama; bir konu hakkında daha önce yapılan 

yayınları araştırarak önceden bulunan bilgilerin ortaya çıkarılma sürecidir. 

Öğrencilerin muhasebe eğitimlerini 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 

kullanılmıştır. Anket tekniğinde, İstanbul Anadolu yakası Ticaret Meslek Lisesi 

öğrencileri ile muhasebe ve finansman alanı meslek dersleri öğretmenlerine uygulanan 

anket sonucu elde edilen veriler kullanılmıştır. 

3.9. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Türkiye’de bulunan Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri ile 

muhasebe ve finansman alanı meslek dersi öğretmenleridir. Ancak bu öğrencilerin ve 

öğretmenlerin tamamına zaman ve maliyet açısından ulaşmak mümkün değildir. 

Örnekleme yoluyla araştırma yapılmıştır.  

Araştırmanın örneklemini İstanbul Anadolu yakasında bulunan 11 Ticaret 

Meslek Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı’nda eğitim gören son sınıf öğrencileri ile 

Muhasebe ve Finansman Alanı meslek dersleri öğretmenleri oluşturmaktadır.  
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 Araştırmaya katılan Ticaret Meslek Liseleri tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 3.1 
Öğrenci Anketinin Uygulandığı Okullar ve Öğrenci Sayıları 

 

Sıra No Okullar Öğrenci Sayısı 
1 Beykoz Anadoluhisarı Ticaret Meslek Lisesi 56 

2 Kadıköy Ticaret Meslek Lisesi 63 

3 Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Meslek Lisesi 47 

4 Kartal Ticaret Meslek Lisesi  60 

5 Pendik Ticaret Meslek Lisesi 63 

6 Ümraniye Ticaret Meslek Lisesi 69 

7 Ümraniye 75.Yıl Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi 51 
8 Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi 111 

9 Ataşehir Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi 56 
10 Ataşehir Esatpaşa Ticaret Meslek Lisesi 61 
11 Maltepe Ticaret Meslek Lisesi 53 

 TOPLAM 690 

 
 

Tablo 3.2 
Öğretmen Anketinin Uygulandığı Okullar ve Öğretmen Sayıları 

 

Sıra No Okullar 
Öğretmen 

Sayısı 
1 Beykoz Anadoluhisarı Ticaret Meslek Lisesi 9 

2 Kadıköy Ticaret Meslek Lisesi 7 

3 Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Meslek Lisesi 6 

4 Kartal Ticaret Meslek Lisesi  6 

5 Pendik Ticaret Meslek Lisesi 7 

6 Ümraniye Ticaret Meslek Lisesi 7 

7 Ümraniye 75.Yıl Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi 7 

8 Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi 8 

9 Ataşehir Remzi Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi 7 

10 Ataşehir Esatpaşa Ticaret Meslek Lisesi 6 

11 Maltepe Ticaret Meslek Lisesi 6 
 TOPLAM 76 
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3.10. Anket Bulguları ve Yorumları 
 
  
3.10.1. Öğrencilere Ait Bulgular ve Yorumları 
 
 

— Cinsiyete İlişkin Bulgular 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %54,6’sını kız, %45,4’ünü ise erkek 

öğrencilerin oluşturduğu gözlenmiştir. (Tablo 3.3) 

 
Tablo 3.3 

Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 
 

Cinsiyet Sayı Yüzde 

Kız 377 54,6 

Erkek 313 45,4 

Toplam 690 100,00 
 
 

Ticaret Meslek Liselerine kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha çok ilgi 

gösterdikleri söylenebilir.  

 
— Ailede Yaşayan Birey Sayısına İlişkin Bulgular 

 
Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin %12,5’inde 2–3, %68,2’sinde 4–5, 

%19,4’ünde ise 6 ve daha fazla birey bulunmaktadır. (Tablo 3.4) 

Tablo 3.4 
Öğrencilerin Ailede Yaşayan Fert Sayısına Göre Dağılımı 

 
 

Ailede Yaşayan Fert 
 

Sayı 
 

Yüzde 

2–3 Kişi 86 12,5 

4–5 Kişi 471 68,2 

6 Ve Üstü 133 19,3 

Toplam 690 100,00 
 

Ticaret Meslek Lisesi’nde okuyan öğrencilerin ailelerinin kalabalık aile 

olmadığı, anne, baba ve onların evlenmemiş çocuklarından oluşan çekirdek aile 

olduğunu söyleyebiliriz. 
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— Ailelerinin Aylık Net Gelirine İlişkin Bulgular 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin aylık net gelirlerine ilişkin dağılım 

Tablo 3.5’te gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin   %23,3’lük bir bölümünün 

ailelerinin aylık net gelirinin 800 TL ve daha az ve %11,7’sinin ailelerinin aylık net 

gelirinin ise 1 501 TL”nin üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin 

%45,4’ünün ailelerinin aylık net geliri 801–1 200 TL arası, %19,6’nın ailelerinin aylık 

net geliri ise 1 201–1 500 TL arasıdır.  

Tablo 3.5 
Ailelerin Aylık Net Gelirlerine Göre Dağılımı 

 
 

Ailenin Aylık Net Geliri Sayı 
 

Yüzde % 

800 TL ve Daha Az 161 23,3 

801–1 200 TL Arası 313 45,4 

1 201–1 500 TL Arası 135 19,6 

1 501 TL ve Üstü 81 11,7 

Toplam 690 100,00 

 
 

Tablo 3.5 incelendiğinde ailelerin büyük bir kısmının aylık net geliri, alt gelir 

grubunda yer almaktadır. Bu okulları, alt gelir grubunda yer alan ailelerin tercih ettiğini 

söyleyebiliriz. Ailelerin, çocuklarının kısa yoldan meslek sahibi olmaları ve aile 

bütçesine katkı sağlamaları amacının bir göstergesi olarak Ticaret Meslek Lisesi’ni 

tercih ettikleri anlaşılmaktadır.  

— Öğrencilerin Babalarının Mesleği İle İlgili Bulgular 
 

Öğrencilerin babalarının mesleğine yönelik yapılan araştırmada %66,8’inin işçi, 

%7,4’ünün memur, %10,3’nün işveren olduğu gözlenmiştir. %15,5’i ise babasının ya 

emekli ya da işsiz olduğunu belirtmiştir. (Tablo 3.6) 
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Tablo 3.6 

Öğrencilerin Babalarının Mesleklerinin Dağılımı 
 

Meslek       Sayı Yüzde % 

İşçi  461 66,80 

Memur 51 7,40 

İşveren 71 10,30 

Çalışmıyor (İşsiz) 107 15,50 

Toplam 690 100,00 

 
Öğrencilerin babalarının mesleğinin büyük oranda işçi olduğu tespit edilmiştir. 

— Öğrencilerin Babalarının Öğrenim Durumu İle İlgili Bulgular 
 
 Öğrencilerin babalarının öğrenim durumuna yönelik yapılan araştırmada 

%59,9’unun ilkokul, %25,2’sinin ortaokul, %16,4’ünün lise mezunu, %3,3’ünün ise 

üniversite mezunu olduğu gözlenmiştir. %0,2’si ise babasının okur-yazar olmadığını 

belirtmiştir. (Tablo 3.7) 

 

Tablo 3.7 
Öğrencilerin Babalarının Öğrenim Durumu Dağılımı 

 
Öğrenim Durumu Sayı Yüzde % 

İlkokul  379 54,90 

Ortaokul 174 25,20 

Lise 113 16,40 

Üniversite 23 3,30 

Okur-Yazar Değil 1 0,20 

Toplam 690 100,00 

 

Öğrencilerin babasının eğitim durumu incelendiğinde % 80.10’unun ilkokul ve 

ortaokul mezunu olduğu tespit edilmiştir.  

 
— Öğrencilerin Annelerinin Mesleği İle İlgili Bulgular 

 
Öğrencilerin annelerinin mesleğine yönelik yapılan araştırmada %13,6’sının işçi, 

%0,9’unun memur, %1,3’ünün işveren olduğu gözlenmiştir. %84,20’si ise annesinin ya 

emekli ya da işsiz olduğunu belirtmiştir. (Tablo 3.8) 
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Tablo 3.8 
Öğrencilerin Annelerinin Mesleğinin Dağılımı 

 

Meslek Sayı 
 

Yüzde % 

İşçi  94 13,60 

Memur 6 0,90 

İşveren 9 1,30 

Çalışmıyor (İşsiz) 581 84,20 

Toplam 690 100,00 

 
Öğrencilerin anne mesleğine bakıldığında % 84.20 gibi büyük bir oranda 

çalışmayan (ev hanımı - işsiz) oldukları görülmüştür.   

— Öğrencilerin Annelerinin Öğrenim Durumu İle İlgili Bulgular 
 

Öğrencilerin annelerinin öğrenim durumuna yönelik yapılan araştırmada 

%67,1’unun ilkokul, %15,2’sinin ortaokul, %9,0’unun lise, %1,0’inin ise üniversite 

mezunu olduğu gözlenmiştir. %7,7’si ise annesinin okur-yazar olmadığını belirtmiştir. 

(Tablo 3.9) 

Tablo 3.9 
Öğrencilerin Annelerinin Öğrenim Durumu Dağılımı 

 
 

Öğrenim Durumu Sayı Yüzde % 

İlkokul  463 67,10 

Ortaokul 105 15,20 

Lise 62 9,00 

Üniversite 7 1,00 

Okur-Yazar Değil 53 7,70 

Toplam 690 100,00 

 

Öğrencilerin annesinin eğitim durumu incelendiğinde % 82.30’unun ilkokul ve 

ortaokul mezunu olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında okur-yazar olmayan annelerin 

de olduğu görülmektedir.  

 Anne veya babası üniversite mezunu olan öğrenci sayısı çok azdır. (Tablo 3.7–

3.9) 
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Elde edilen sonuçlarla, Ticaret Meslek Liselerini tercih eden öğrencilerin aile 

yapılarıyla ilgili önemli veriler elde edilmiştir. 

 
— Ticaret Meslek Lisesi’nin Seçiminde Etkilenilen Kişilere İlişkin Bulgular 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %45,36’sı kendi isteği, %38,84’ü ailesinin 

isteği, %3,04’ü öğretmenlerinin yönlendirmesi, %9,13’ü arkadaşlarının ektisi ile 

%3,63’ü ise diğer nedenlerden dolayı bu okulu seçtiklerini belirtmişlerdir. Başka okula 

yazılamama ve mecburiyet, diğer nedenler arasında belirtilmiştir. (Tablo 3.10) 

Tablo 3.10 
 Öğrencilerin Ticaret Meslek Lisesi’ni Kimlerden Etkilenerek 

 Seçtiğinin Dağılımı 
 

 

Ticaret Meslek Lisesi’nin Seçiliş Şekli Sayı Yüzde % 

Ailem  268 38,84 

Kendi İsteğim İle 313 45,36 

Arkadaşlarımdan Etkilendim 63 9,13 

Öğretmenlerimin Yönlendirmesi İle 21 3,04 

Diğer 25 3,63 

Toplam 690 100,00 

 
Öğrencilerin, bu okulları tercih ederken çevrenin etkili olmadığı, büyük oranda 

kendisinin ve ailesinin isteği ile gerçekleştiği, özellikle ilköğretimde bu okullara 

yönlendirmenin fazla yapılmadığı sonucu çıkarılabilir. 

 
— Ticaret Meslek Lisesi’nin Seçilmesi Nedenine İlişkin Bulgular 

 
Araştırmaya katılan öğrencilerin Ticaret Meslek Lisesi’ni seçme nedenine ilişkin 

dağılım Tablo 3.11’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin % 47,83’ü okulu 

bitirdiğinde rahat iş bulabileceğini, %19,85’i çevresindeki kişilerin Ticaret Meslek 

Lisesi’ne gitmesini istediğini, %27,25’i bu okulu bitirip üniversiteye devam etmek 

istediğini belirtmişlerdir. %5,07’si ise diğer nedenlerle Ticaret Meslek Lisesi’ni 

seçtiklerini belirtmiştir. Genel liseye gitmek istenilmemesi, evinin okula yakın olması, 

muhasebe işlemlerinin sevilmesi diğer nedenler arasında belirtilmiştir. 
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Tablo 3.11 
Öğrencilerin Ticaret Meslek Lisesi’ni Seçme Nedenine İlişkin Dağılım 

 
 

Ticaret Meslek Lisesi’ni Seçme Nedeni Sayı 
 

Yüzde % 

Çevremdeki Kişilerin Ticaret Meslek 
Lisesi’ne Gitmemi İstemesi 
 

137 19,85 

Okulu Bitirdiğimde Rahat İş Bulabileceğim 
İçin 
 

330 47,83 

Bu Okulu Bitirip Üniversiteye Devam 
Etmek İçin 
 

188 27,25 

Diğer   
 

35   5,07 

Toplam 690 100,00 

 
Ailelerin gelir durumları ile ilişkili olarak öğrencilerin yarıya yakın bir kısmının 

kısa vadede iş hayatına geçerek aile bütçesine gelir sağlamayı amaçladıklarını 

söyleyebiliriz. 

— Sınıf Büyüklüğünün Öğrenci Sayısına Göre Yeterliliğine İlişkin Bulgular 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okulda eğitim-öğretim yapılan alanların öğrenci 

sayısına göre yeterliliğine ilişkin dağılımı Tablo 3.12’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre 

öğrencilerin %59,71’i eğitim-öğretim yapılan alanların yeterli olduğunu, %29,28’i 

kısmen yeterli olduğunu, %11,01’i ise yeterli olmadığını belirtmiştir.  

Tablo 3.12 
Sınıf Büyüklüğünün Öğrenci Sayısına Göre Yeterliliğinin Dağılımı 

 

Sınıf Büyüklüğü Sayı Yüzde % 
Yeterli 
 

412 59,71 

Kısmen Yeterli 
 

202 29,28 

Yetersiz 
 

76 11,01 

Toplam 690 100,00 

 

Bu sonuç, eğitim-öğretim ortamlarının fiziki kapasitesinin öğrencilere göre 

yeterli olduğunu göstermektedir. 

 
— Ders Araç ve Gereçlerinin Derse Getirilmesine İlişkin Bulgular 

 
Araştırmaya katılan öğrencilerin ders araç ve gereçlerini (ders kitabı, modül, 

defter, kalem, silgi, …vb) tam olarak derse getirmelerine ilişkin dağılım Tablo 3.13’de 
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gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin %80,29’u ders araç ve gereçlerini tam 

olarak derse getirdiklerini, %19,71’i ise tam olarak getirmediklerini belirtmiştir.  

Tablo 3.13 
Ders Araç ve Gereçlerinin Derse Getirilmesine Göre Dağılımı 

 

Ders Araç ve Gereçlerini ( Ders Kitabı, 
Modül, Defter, Kalem, Silgi, …vb) Tam 

Olarak Derse Getiriyor musunuz? 
Sayı Yüzde % 

Evet 
 

554 80,29 

Hayır 
 

136 19,71 

Toplam 690 100,00 
 
 

Bu sonuç, öğrencilerin ders araç ve gereçlerini derslerde hazır bulundurduklarını 

göstermektedir. 

 
— Alan, Dal ve Beceri Eğitimi Yapılan İşletmenin Seçiminde Alınan 
Rehberlik Hizmetlerinin Yeterliliğine İlişkin Bulgular 

  
Araştırmaya katılan öğrencilerin alan, dal ve beceri eğitimi yapılan işletmenin 

seçiminde aldıkları rehberlik hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin dağılım Tablo 3.14’de 

gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin %32,61’i alınan rehberlik hizmetlerinin 

yeterli olduğunu, %35,65’i kısmen yeterli olduğunu, %31,74’ü ise yetersiz olduğunu 

belirtmiştir. 

Tablo 3.14 
Alan, Dal ve Beceri Eğitimi Yapılan İşletmenin Seçiminde  

Alınan Rehberlik Hizmetlerinin Yeterliliğine Göre Dağılımı 
 

Alan, Dal ve Beceri Eğitimi Gördüğünüz 
İşletmelerin Seçiminde Aldığınız 

Rehberlik Hizmetleri Yeterli midir? 

 

Sayı 
 

Yüzde % 

Yeterli 
 

225 32,61 
Kısmen Yeterli 
 

246 35,65 
Yetersiz 219 31,74 

Toplam 690 100,00 

 

Bu sonuç, öğrencilerin alan/dal seçimi ve işletmelerde beceri eğitimi ile ilgili 

yeterli rehberlik hizmetlerinin verilmediğini göstermektedir. 
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— Muhasebe Eğitimi İçin Belirlenen Ders Saatlerinin Yeterliliğine İlişkin 
Bulgular 

  
Araştırmaya katılan öğrencilerin muhasebe eğitimi için belirlenen ders 

yeterliliğine ilişkin dağılım Tablo 3.15’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin 

%55,80’i muhasebe eğitimi için belirlenen ders saatlerinin yeterli olduğunu, %29,99’u 

kısmen yeterli olduğunu, %15,21’i ise yetersiz olduğunu belirtmiştir. 

Tablo 3.15 
Muhasebe Eğitimi İçin Belirlenen Ders Saatlerinin Yeterliliğine Göre Dağılım 

 

Okulunuzda Eğitimini Aldığınız 
Muhasebe Derslerinin Ders Saatlerini 

Yeterli Buluyor musunuz? 
Sayı Yüzde % 

Yeterli 
 

385 55,80 
Kısmen Yeterli 
 

200         28,99 

Yetersiz 105 15,21 

Toplam 690 100,00 
 
 

Bu sonuç, muhasebe derslerinin ders saatlerinin yeterli olduğunu göstermektedir. 

 
— Muhasebe Araç ve Gereçlerinin Yeterliliğine İlişkin Bulgular 

  
Araştırmaya katılan öğrencilerin muhasebe eğitimi için kullanılan ders araç ve 

gereçlerinin (modül, basılı evrak, bilgisayar donanımı, … vb) yeterliliğine ilişkin 

dağılım Tablo 3.16’da gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin %31,45’i muhasebe 

eğitimi için kullanılan ders araç ve gereçlerinin yeterli olduğunu, %40,72’si kısmen 

yeterli olduğunu, %27,83’ü ise yetersiz olduğunu belirtmiştir.  

Tablo 3.16 
Muhasebe Araç ve Gereçlerinin Yeterliliğine İlişkin Dağılım 

 

Okulunuzun Muhasebe Araç Ve 
Gereçleri (Modül, Basılı Evrak, 

Bilgisayar Donanımı, … vb) Muhasebe 
Eğitimini Karşılamaya Yeterli midir? 

 
Sayı 

 
Yüzde % 

Yeterli 
 

217 31,45 

Kısmen Yeterli 
 

281 40,72 

Yetersiz 192 27,83 

Toplam 690 100,00 
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Bu sonuçlar, okullarda bulunan eğitim-öğretim araçlarının kısmen yeterli 

olduğunu göstermektedir. Ancak küçümsenemeyecek orandaki öğrenciler de eğitim-

öğretim araçlarının yetersiz olduğu görüşüne sahiptirler. 

— Muhasebe Ders Kitaplarındaki (Modüller) Bilgilerin Yeterliliğine 

İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin muhasebe ders kitaplarındaki (parça) bilgilerin 

yeterliliğine ilişkin dağılım Tablo 3.17’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin 

%44,49’u muhasebe ders kitaplarındaki (modül) bilgilerin kısmen yeterli olduğunu, 

%29,42’si yeterli olduğunu, %26,09’u ise yetersiz olduğunu belirtmiştir.  

Tablo 3.17 
Muhasebe Ders Kitaplarındaki (Modüller) Bilgilerin  

Yeterliliğine İlişkin Dağılım 
 

Muhasebe Ders Kitaplarındaki 
(Modüller) Bilgilerin Sizlere Faydası Ne 

Ölçüdedir? 

 

Sayı 
 

Yüzde % 

Yeterli 
 

203 29,42 

Kısmen Yeterli 
 

307 44,49 

Yetersiz 180 26,09 

Toplam 690 100,00 

 

Bu sonuçlar, muhasebe ders kitaplarındaki (modül) bilgilerin kısmen yeterli 

olduğunu göstermektedir. Ancak küçümsenemeyecek orandaki öğrenciler de yetersiz 

olduğu görüşüne sahiptirler. Ders kitaplarını oluşturan modüller teknolojik gelişmelere 

paralel olarak her yıl eğitim öğretim başlamadan güncellenmelidir. 

 
— Muhasebe Ders Kitaplarındaki (Modüllerdeki) Bilgilerin Öğrenci 

Seviyesine Uygunluğuna İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin muhasebe ders kitaplarındaki (modüllerdeki) 

bilgilerin öğrenci seviyesine uygunluğuna ilişkin dağılım Tablo 3.18’de gösterilmiştir. 

Bu tabloya göre öğrencilerin %67,68’İ muhasebe ders kitaplarındaki (modül) bilgilerin 

seviyelerine uygun olduğunu, %20,29’u yetersiz olduğunu, %12,03’ü ise fazla olduğunu 

belirtmiştir.  
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Tablo 3.18 
Muhasebe Ders Kitaplarındaki (Modüllerdeki) Bilgilerin  

Öğrenci Seviyesine Uygunluğuna Göre Dağılım 
 

Muhasebe Ders Kitaplarındaki 
(Modüllerdeki) Bilgilerin Seviyenize 

Uygunluğu Nedir? 
 

Sayı 
 

Yüzde % 

Fazla 
 

83 12,03 

Seviyemize Uygun 
 

467 67,68 

Yetersiz 140 20,29 

Toplam 690 100,00 
 

Bu sonuç, muhasebe ders kitaplarındaki (modüllerdeki) bilgilerin öğrencilerin 

seviyelerine uygun olarak hazırlandığını göstermektedir. 

 
— Programlarda Yer Alan Meslek Derslerinin Sayıca Yeterlilik 

Durumuna İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin programlarda yer alan meslek derslerinin sayıca 

yeterlilik durumuna ilişkin dağılım Tablo 3.19’da gösterilmiştir. Bu tabloya göre 

öğrencilerin %44,64’ü programlarda yer alan meslek derslerinin sayıca yeterli 

olduğunu, %11,16’sı ders sayısının azaltılması gerektiğini, %12,17’si ders sayısının 

artırılması gerektiğini, %12,90’ı bazı derslerin birleştirilmesi, %19,13’ü ise bazı 

derslerin değiştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.  

Tablo 3.19 
Programlarda Yer Alan Meslek Derslerinin Sayıca  

Yeterlilik Durumuna Göre Dağılım 
 

Programlarda Yer Alan Meslek 
Derslerinin Sayıca Yeterlilik Durumu 

Nedir? 

 
Sayı 

 
Yüzde % 

Sayıca Fazla, Azaltılmalı 
 

77 11,16 

Sayıca Yeterli 
 

308 44,64 

Sayıca Az, Artırılmalı 
 

84 12,17 

Bazı Dersler Birleştirilmeli 
 

89 12,90 

Bazı Dersler Değiştirilmeli 
 

132 19,13 
 

Toplam 690 
 

100,00 
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Bu sonuç, programlarda yer alan meslek derslerinin sayısının muhasebe eğitimi 

açısından yeterli olduğunu göstermektedir. Ancak derslerin değiştirilmesi ve 

birleştirilmesi ile ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu da göstermektedir. 

 
— Okuldaki Muhasebe Eğitimi İle Muhasebe İşlemlerinin Yapılabilirlik 

Düzeyine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okulda alınan muhasebe eğitimi sonucu 

muhasebe işlemlerinin (belge düzenleme, defterlere kayıt… vb) yapılabilirlik düzeyine 

ilişkin dağılım Tablo 3.20’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin %35,36’sı 

okulda alınan muhasebe eğitimi ile muhasebe işlemlerini (belge düzenleme, defterlere 

kayıt… vb) yapabilecek düzeyde, %47,97’si kısmen yapabilecek düzeyde olduklarını 

belirtmişlerdir. %16,67’si ise kendilerini yeterli görmemektedir.  

Tablo 3.20 
Okuldaki Muhasebe Eğitimi İle Muhasebe İşlemlerinin 

 Yapılabilirlik Düzeyine Göre Dağılım 
 

Okulunuzda Aldığınız Muhasebe Eğitimi 
Sonucu Kendinizi Muhasebe İşlemleri (Belge 

Düzenleme, Defterlere Kayıt… vb) 
Yapabilecek Seviyede Görüyor musunuz? 

 
Sayı 

 
Yüzde % 

Evet 
 

244 35,36 

Kısmen 
 

331 47,97 

Hayır 
 

115 16,67 
 

Toplam 
 

690 
 

100,00 
 
 

Bu sonuç, öğrencilerin okulda aldığı muhasebe eğitimi sonucu ticari belgeleri 

düzenlemede ve ticari defterlere kayıt yapabilmede bir takım eksikliklerinin 

bulunduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin muhasebe uygulamalarına ağırlık 

vermeleri gerektiğini söyleyebiliriz.   

 
— Muhasebe Derslerinin İşlenmesinde Hangi Yöntemin Ne Sıklıkla 

Kullanılmasına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin muhasebe derslerinin işlenmesinde hangi 

yöntemin ne sıklıkla kullanıldığına ilişkin dağılım Tablo 3.21’de gösterilmiştir.  
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Tablo 3.21 
Muhasebe Derslerinin İşlenmesinde Hangi Yöntemin Ne Sıklıkla Kullanılmasına Göre Dağılım 

 

Muhasebe Dersleri İşlenirken Aşağıdaki Yöntemlerden Hangisi Ne Sıklıkla Kullanılıyor? 

Kullanılan Yöntem Sıklık Düzeyi Sayı Yüzde % 

Her Zaman 422 61,16 

Bazen 246 35,65 1 

 
 
Anlatım 
 
 Hiçbir Zaman 22 3,19 

Her Zaman 370 53,62 

Bazen 286 41,45 2 
Anlatım - Soru - Cevap-Problem Çözme 
 

Hiçbir Zaman 34 4,93 

Her Zaman 253 36,67 

Bazen 363 52,61 3 
Anlatım – Uygulama (Defter Ve Belgeler 
Üzerinde)          
 

Hiçbir Zaman 74 10,72 

  
 
Toplam 690 

 
100 

 
 

Bu tablonun 1. kısmına göre muhasebe derslerinin %61,16’sı her zaman, 

%35,65’i bazen anlatım şeklinde geçtiğini, %3,19’u ise hiçbir zaman anlatılmadığını 

belirtmiştir. 

Bu tablonun 2. kısmına göre muhasebe derslerinin %53,62’si her zaman, 

%41,45’i bazen anlatım, soru-cevap ve problem çözme şeklinde geçtiğini, %4,93’ü ise 

hiçbir zaman anlatım, soru-cevap ve problem çözme şeklinde olmadığını belirtmiştir.   

Bu tablonun 3. kısmına göre muhasebe derslerinin %36,67’si her zaman, 

%52,61’i bazen anlatım ve uygulama (defter ve belgeler üzerinde) şeklinde geçtiğini, 

%10,72’si ise hiçbir zaman anlatım-uygulama (defter ve belgeler üzerinde) şeklinde 

geçmediğini belirtmiştir.  

Bu sonuçlar, muhasebe derslerinin daha çok anlatım, soru-cevap ve problem 

çözümü şeklinde geçtiğini, uygulamanın daha az yapıldığını göstermektedir. 

 
 



 84 

— Bilgisayarlı Muhasebe Derslerinin İşlenmesinde Hangi Yöntemin Ne 

Sıklıkla Kullanılmasına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe derslerinin işlenmesinde 

hangi yöntemin ne sıklıkla kullanıldığına ilişkin dağılım Tablo 3.22’de gösterilmiştir.  

Tablo 3.22 
Bilgisayarlı Muhasebe Derslerinin İşlenmesinde Hangi Yöntemin Ne Sıklıkla Kullanılmasına Göre 

Dağılım 

Bilgisayarlı Muhasebe Dersleri İşlenirken Aşağıdaki Yöntemlerden Hangisi Ne Sıklıkla 
Kullanılıyor? 

Kullanılan Yöntem Sıklık Düzeyi Sayı Yüzde % 

Her Zaman 372 53,91 

Bazen 268 38,84 1 Anlatım 
 
 Hiçbir Zaman 50 7,25 

Her Zaman 289 41,88 

Bazen 340 49,28 2 
Anlatım   -   Soru-Cevap 
 

Hiçbir Zaman 61 8,84 

Her Zaman 307 44,49 

Bazen 302 43,77 3 
Anlatım –   Soru-Cevap   -  Laboratuar 
Uygulama           
 

Hiçbir Zaman 81 11,74 

  
Toplam 

690 
 

100 
 
 
 

Bu tablonun 1. kısmına göre bilgisayarlı muhasebe derslerinin %53,91’i her 

zaman, %38,84’ü bazen anlatım şeklinde geçtiğini, %7,25’i ise hiçbir zaman 

anlatılmadığını belirtmiştir. 

Bu tablonun 2. kısmına göre bilgisayarlı muhasebe derslerinin %41,88’i her 

zaman, %49,28’i bazen anlatım, soru-cevap şeklinde geçtiğini, %8,84’ü ise hiçbir 

zaman anlatım, soru-cevap şeklinde olmadığını belirtmiştir.   

Bu tablonun 3. kısmına göre bilgisayarlı muhasebe derslerinin %44,49’u her 

zaman, %43,77’si bazen anlatım, soru-cevap, laboratuarda uygulama şeklinde geçtiğini, 

%11,74’ü ise hiçbir zaman anlatım, soru-cevap, laboratuarda uygulama şeklinde 

geçmediğini belirtmektedir.  
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Bu sonuçlar, bilgisayarlı muhasebenin yeteri kadar anlatıldığını ve uygulamanın 

yapıldığını, ancak konularla ilgili yeteri kadar soru sorularak konuların tekrarının 

sağlanmadığını göstermektedir. 

 
— Muhasebe Öğretmenlerinin Derse Hazırlık, Tutum ve Davranışlarına 
İlişkin Bulgular 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin muhasebe öğretmenlerinin derse hazırlık, tutum 

ve davranışlarına ilişkin dağılım Tablo 3.23’de gösterilmiştir.  
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Tablo 3.23 

Muhasebe Öğretmenlerinin Derse Hazırlık, Tutum ve Davranışlarına Göre Dağılımı 
 

Muhasebe Öğretmenlerinin Derse Hazırlık, Tutum Ve Davranışları 

Tutum Ve Davranışlar Sıklık Düzeyi Sayı Yüzde% 

Her Zaman 540 78,26 

Bazen 140 20,29 1 
Ders Araç Ve Gereçleri Yanındadır. 
 
 
 Hiçbir Zaman 10 1,45 

Her Zaman 473 68,55 

Bazen 194 28,12 2 

 
Konuya Hazırlanarak Gelir. 
 
 Hiçbir Zaman 23 3,33 

Her Zaman 313 45,36 

Bazen 325 47,10 3 

İşlenecek Konunun Mesleki Hayattaki Önemini 
Belirtir                      
        
 Hiçbir Zaman 52 7,54 

Her Zaman 396 57,39 

Bazen 253 36,67 4 
Önemli Konulara Yeterince Zaman Ayırır. 
 

Hiçbir Zaman 41 5,94 

Her Zaman 344 49,85 

Bazen 294 42,61 5 
Öğrencilere Soru Sorarak Derse Katılımlarını 
Sağlar.                          
 Hiçbir Zaman 52 7,54 

Her Zaman 365 52,90 

Bazen 285 41,30 6 
Önceki Konularla Bağlantı Kurarak Yeni 
Konuya Giriş Yapar.             
 

Hiçbir Zaman 40 5,80 

Her Zaman 291 42,18 

Bazen 305 44,20 7 

 
Dersin Sonunda Öğrencilerin Konuyu Öğrenip 
Öğrenmediğini Kontrol Eder        
 
 

Hiçbir Zaman 94 13,62 

Her Zaman 272 39,42 

Bazen 329 47,68 8 

 
Konunun Özelliğine Göre Gerekli Ticari 
Belgeler Üzerinde Uygulama Yaptırır.    
 
 

Hiçbir Zaman 89 12,90 

Her Zaman 312 45,22 

Bazen 296 42,90 9 
Sabırlı Ve Anlayışlıdır.            
 

Hiçbir Zaman 82 11,88 

Her Zaman 291 42,17 

Bazen 316 45,80 10 
Muhasebe İşlemlerindeki Güncel Değişiklikler 
İle İlgili Bilgi Verir 
 

Hiçbir Zaman 83 12,03 
  

Toplam 690 100 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin %78,26’sı muhasebe öğretmenlerinin derslere 

girerken ders araç gereçlerinin her zaman yanında olduğunu, %20,29’u bazen yanında 

olduğunu, %1,45’i ise hiçbir zaman yanında olmadığını belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %68,55’i her zaman, %28,12’si bazen 

muhasebe öğretmenlerinin konulara hazırlanarak geldiğini, %3,33’ü ise hiçbir zaman 

hazırlanarak gelmediğini belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %45,36’sı her zaman, %47,10’u bazen 

muhasebe öğretmenlerinin işlenecek konunun mesleki hayattaki önemi üzerinde 

durduğunu, %7,54’ü ise hiçbir zaman bu konulara değinmediğini belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %57,39’u her zaman, %36,67’si bazen 

muhasebe öğretmenlerinin önemli konulara yeterince zaman ayırdığını, %5,94’ü ise 

hiçbir zaman yeterince zaman ayırmadığını belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %49,85’i her zaman, %42,61’i bazen muhasebe 

öğretmenlerinin öğrencilere soru sorarak derse katılımlarını sağladığını, %7,54’ü ise 

hiçbir zaman öğrencilerin derse katılımlarının sağlanması için soru sormadığını 

belirtmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %52,90’ı her zaman, %41,30’u bazen 

muhasebe öğretmenlerinin önceki konularla bağlantı kurarak, %5,80’i ise önceki 

konularla bağlantı kurulmadan yeni konuya giriş yaptığını belirtmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %42,18’i her zaman, %44,20’si bazen 

muhasebe öğretmenlerinin dersin sonunda konunun öğrenilip öğrenilmediğini kontrol 

ettiğini, %5,80’ni ise hiçbir zaman kontrol etmediğini belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %39,42’i her zaman, %47,68’i bazen muhasebe 

öğretmenlerinin ticari belgeler üzerinde uygulama yaptırdığını, %12,90’ı ise hiçbir 

zaman uygulama yaptırmadığını belirtmiştir. 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin %45,22’si her zaman, %42,90’ı bazen 

muhasebe öğretmenlerinin sabırlı ve anlayışlı olduğunu, %11,88’i ise hiçbir zaman 

sabırlı ve anlayışlı olmadığını belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %42,17’si her zaman, %45,80’i bazen 

muhasebe öğretmenlerinin muhasebe işlemlerindeki güncel değişikliklerle ilgili bilgi 

verdiğini , %12,03’ü ise hiçbir zaman güncel değişikliklerle ilgili bilgi vermediğini 

belirtmiştir. 

Bu sonuçlar, muhasebe öğretmenlerinin; derslere girerken ders araç gereçlerinin 

her zaman yanında olduğunu, konulara hazırlanarak geldiğini, önemli konulara 

yeterince zaman ayırdığını, öğrencilere soru sorarak derse katılımlarını sağladığını, 

önceki konularla bağlantı kurarak yeni konuya giriş yaptığını göstermektedir. Diğer 

yandan öğretmenlerinin, anlatılan konuların öğrenilip öğrenilmediğinin, işlenecek 

konunun mesleki hayattaki öneminin, ticari belgeler üzerinde yapılan uygulamaların 

üzerinde yeterince durmadığını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin öğretmenlerinden 

sabırlı ve anlayışlı olmalarını istediklerini söyleyebiliriz.  

— Sayısal Dersleri (muhasebe, matematik, …vb) Anlama ve Yapabilme 

Yeterliliğine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sayısal dersleri (muhasebe, matematik, …vb) 

anlama ve yapabilme yeterliliğine ilişkin dağılım Tablo3.24’de gösterilmiştir. Bu 

tabloya göre sayısal dersleri anlama ve yapabilmede öğrencilerin %28,41’i yeterli, 

%50,87’si kısmen yeterli, %20,72’si ise yetersiz olduğunu belirtmiştir.  

Tablo 3.24 
Sayısal Dersleri (muhasebe, matematik, …vb) Anlama ve  

Yapabilme Yeterliliğine Göre Dağılım 
 

Sayısal Dersleri (Muhasebe, Matematik, 
…vb) Anlama ve Yapabilme 

Yeterliliğiniz Nedir? 

 
Sayı 

 
Yüzde % 

Yeterli 
 

196 28,41 

Kısmen Yeterli 
 

351 50,87 

Yetersiz 143 20,72 

Toplam 690 100,00 
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Bu sonuç, öğrencilerin sayısal derslerde başarısız olduklarını göstermektedir. Bu 

başarısızlığın altında, öğrencilerin bu dersleri sevmediği, sayısal derslere nasıl 

çalışılacağını bilmediği ve sayısal dersler için gerekli alt yapılarının olmadığı gibi 

nedenler söylenebilir.  

 
— Ticaret Meslek Lisesi’nin Tekrar Tercih Edilmesine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin “Liseye yeniden başlama imkânınız olsaydı 

Ticaret Meslek Lisesi’ni tercih eder miydiniz?” sorusuna ilişkin dağılım Tablo 3.25’de 

gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin %52,90’ı evet, %47,10’u ise hayır olarak 

belirtmiştir.  

Tablo 3.25 
Ticaret Meslek Lisesi’nin Tekrar  
Tercih Edilmesine Göre Dağılımı 

Liseye Yeniden Başlama İmkânınız 
Olsaydı Ticaret Meslek Lisesi’ni Tercih 

Eder miydiniz? 

 
Sayı 

 
Yüzde % 

Evet 
 

365 52,90 

Hayır 
 

325 47,10 

Toplam 690 100,00 
 
 

Bu sonuç, Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerinin okullarına severek geldiklerini 

göstermektedir. Ancak okula istemeyerek gelen öğrencilerin oranı da 

küçümsenemeyecek kadar yüksektir. 

— Muhasebe Derslerinin Sevilmesine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %66,52’si muhasebe derslerini sevdiğini,  

%33,48’i ise sevmediğini belirtmiştir (Tablo 3.26). Muhasebe derslerinin sevilmeme 

nedenleri arasında; çok sıkıcı ve karışık olduğu, öğrencilerin ilgi alanına girmediği, 

konuların çok zor anlaşıldığı, sayısal dersleri anlamadıkları, öğretmenlerin yeteri kadar 

dersin üzerinde durmadıkları, muhasebe derslerinin blok ve arka arkaya gelmesi, 

anlatılan konuların güncel olmaması gibi nedenler belirtilmiştir. 
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Tablo 3.26 
Muhasebe Derslerinin Sevilmesine  

Göre Dağılımı 

Muhasebe Derslerini Seviyor musunuz? 
 

Sayı 
 

Yüzde % 

Evet 
 

459 66,52 

Hayır 
 

231 33,48 

Toplam 690 100,00 
 
 

Bu sonuç, öğrencilerin muhasebe derslerini sevdiklerini göstermektedir.  

— Yüksek Öğrenim Yapılması İle İlgili Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin lise eğitiminden sonra yüksek öğrenime devam 

etmeleri ve hangi alanda eğitim almak istedikleri ile ilgili dağılım Tablo 3.27’de 

gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin %15,65’i yüksek öğrenim yapmak 

istemediğini, %38,70’i muhasebe ile ilgili, %45,65’i de diğer bir alanda yüksek öğrenim 

yapmak istediğini belirtmiştir.  

Tablo 3.27 
Yüksek Öğrenim Yapılmasına Göre Dağılımı 

 

Yüksek Öğrenimde Hangi Alanda Eğitim 
Almayı Düşünüyorsunuz? 

 

Sayı 
 

Yüzde % 

Yüksek Öğrenim Yapmak İstemiyorum 
 

108 15,65 

Muhasebe 
 

267 38,70 

Diğer 
 

315 45,65 

Toplam 690 100,00 
 
 

Bu sonuca göre, öğrencilerin büyük bir kısmı yüksek öğrenim yapmak 

istemektedir. Ancak yüksek öğrenimde sadece muhasebe alanında değil, bunun 

dışındaki alanlarda da eğitim yapmak istediklerini göstermektedir.  

 
— Beceri Eğitimi Yapılan İşyerlerinin Türüne İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin beceri eğitimi yaptıkları işyeri türü ile ilgili 

dağılım Tablo 3.28’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin %55,65’i muhasebe 

bürosu dışında kalan özel sektörde, %20,29’u kamu sektöründe, %24,06’sı da muhasebe 

bürosunda beceri eğitimi yaptıklarını belirtmiştir.  
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Tablo 3.28 
Beceri Eğitimi Yapılan İşyerlerinin Türüne Göre Dağılımı 

 
Beceri Eğitimi Yaptığınız İşyerinin Türü 

Nedir? 
 

Sayı 
 

Yüzde % 

Özel Sektör (Muhasebe Bürosu Hariç) 
 

384 55,65 

Kamu Sektörü 
 

140 20,29 

Muhasebe Bürosu 
 

166 24,06 

Toplam 690 100,00 
 
 

Öğrenciler beceri eğitimlerini, daha çok muhasebe bürosu dışında kalan özel 

işletmelerde yapmaktadır.  

— Beceri Eğitimi Yapılan İşyerinin Bulunuş Şekline İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin beceri eğitimi yaptıkları işyerini nasıl 

bulduklarına ilişkin dağılım Tablo 3.29’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin 

%36,52’si okul,  %11,16’sı arkadaşları, %30,29’u ailesi aracılığı ile %20,44’ü kendisi 

araştırarak, %1,59’u da diğer yollarla beceri eğitimi yaptıkları işyerlerini bulduklarını 

belirtmiştir.  

Tablo 3.29 
Beceri Eğitimi Yapılan İşyerinin Bulunuş Şekline Göre Dağılımı 

 
Beceri Eğitimi Yaptığınız İşyerini Ne 

Şekilde Buldunuz? 
 

Sayı 
 

Yüzde % 

Okul Aracılığı İle 
 

252 36,52 

Kendim Araştırarak 
 

141 20,44 

Arkadaşlarım Aracılığı İle 
 

77 11,16 

Ailem 
 

209 30,29 

Diğer  
 

11 1,59 

Toplam 690 100,00 
 
 

Ankete verilen cevaplara göre, işletmelerde beceri eğitimi yapılan yerin 

bulunmasında çoğunlukla okuldan yararlanıldığı (%36,52) saptanmıştır. Ancak 

öğrencinin, ailesinin ve arkadaş çevresinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Okulların 

işletmelerde beceri eğitimi yapılacak işletmenin seçiminde daha etkin rol oynaması 

gerekir.    
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— Okulda Alınan Mesleki Eğitimin Beceri Eğitimine Hazırlamadaki 

Yeterliliğine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okuldaki mesleki eğitimin beceri eğitimine 

hazırlamadaki yeterliliğine ilişkin dağılım Tablo 3.30’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre 

öğrencilerin %53,48’i okuldaki mesleki eğitimin kısmen yeterli olduğunu, %23,91’i 

yeterli olduğunu, %22,61’i ise yeterli olmadığını belirtmiştir.  

Tablo 3.30 
İşletmelerde Beceri Eğitimine Hazırlamada Okulda Alınan  

Mesleki Eğitimin Yeterliliğine Göre Dağılımı 

Okulda Aldığınız Mesleki Eğitimin 
Beceri Eğitimine Hazırlamadaki 

Yeterliliği Nedir? 

 
Sayı 

 
Yüzde % 

Yeterli 
 

165 23,91 
Kısmen Yeterli 
 

369 53,48 

Yeterli Değil 
 

156 22,61 

Toplam 690 100,00 
 
 

Anketteki sonuçlar, okulda verilen mesleki eğitim ile işletmelerde yapılan beceri 

eğitimi arasında bir bütünlüğün olmadığını, eğitimlerin birbirini desteklemediğini büyük 

oranda ortaya koymaktadır.   

— Beceri Eğitiminin Yapıldığı İşyerinin Meslekte Yetişilmesi Açısından 

Yeterliliğine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin beceri eğitiminin yapıldığı işyerinin meslekte 

yetişilmesi açısından yeterliliğine ilişkin dağılım Tablo 3.31’de gösterilmiştir. Bu 

tabloya göre öğrencilerin %40,44’ü işletmelerdeki beceri eğitiminin kısmen yeterli 

olduğunu, %36,81’i yeterli olduğunu, %22,75’i ise yeterli olmadığını belirtmiştir.  

Tablo 3.31 
Beceri Eğitiminin Yapıldığı İşyerinin Meslekte Yetişilmesi  

Açısından Yeterliliğine Göre Dağılımı 
Beceri Eğitimi Aldığınız İşyerinin 

Meslekte Yetişmeniz Açısından 
Yeterliliği Nedir? 

 

Sayı 
 

Yüzde % 

Yeterli 
 

254 36,81 
Kısmen Yeterli 
 

279 40,44 

Yeterli Değil 
 

157 22,75 

Toplam 690 100,00 
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Anket sonuçlarına göre, işletmelerde yapılan beceri eğitimi yeterli değildir. 

Öğrencilerin iş ve meslek hayatına hazırlanmasında önemli yeri olan işletmelerde beceri 

eğitiminin gözden geçirilmesi gerekir.  

 
— Koordinatör Öğretmenlerin, Beceri Eğitimi İle İlgili Okulda ve 

İşyerinde Öğrencilerle İlgilenme Yeterliliğine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin koordinatör öğretmenlerin, beceri eğitimi ile 

ilgili okulda ve işyerinde öğrencilerle ilgilenme yeterliliğine ilişkin bulgular Tablo 

3.32’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin %38,84’ü koordinatör 

öğretmenlerin, beceri eğitimi ile ilgili okulda ve işyerinde öğrencilerle ilgisinin yeterli 

olduğunu, %34,49’u kısmen yeterli olduğunu, %26,67’si ise yeterli olmadığını 

belirtmiştir.  

Tablo 3.32 
Koordinatör Öğretmenlerin, Beceri Eğitimi İle İlgili  

Okulda ve İşyerinde Öğrencilerle İlgilenme Yeterliliğine Göre Dağılımı 
 

Koordinatör Öğretmenlerinizin, Beceri 
Eğitiminiz İle İlgili, Okulda ve İşyerinde 

Sizinle İlgilenme Yeterliliği Nedir? 

 

Sayı 
 

Yüzde % 

Yeterli 
 

268 38,84 

Kısmen Yeterli 
 

238 34,49 

Yeterli Değil 
 

184 26,67 
 

Toplam 690 100,00 

 
 

Anket sonuçları, koordinatör öğretmenlerin sorumlu oldukları öğrencilerle ve 

onların çalıştığı işyerleri ile tam olarak ilgilenmediklerini ortaya koymaktadır. Gerekli 

denetimlerin yapılmaması çeşitli sorunları ortaya çıkarabilir. Öğrenci devamsızlık 

yapabilir, işyerine gitmediği halde gidiyormuş gibi gösterebilir. Başka açıdan bakılır ise 

ücretini alamıyor olabilir ve çalışmaması gereken zamanlarda çalışmaya zorlanabilir. 

 
— Beceri Eğitiminde Yapılan İşlere İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin beceri eğitiminde yaptıkları işlere ilişkin 

bulgular Tablo 3.33’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin %40,60’ı ön 

muhasebe işlemleri (belge düzenleme … vs), %18,79’u ticari defterlere kayıt işlemleri, 
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%19,94’ü işyeri dışındaki işlemleri, %20,67’si de diğer işlemleri yaptığını belirtmiştir. 

Fotokopi ve faks çekme, personel işlemleri yapma, danışmanlık,  kredi kartı satışı, 

telefonlara bakma, diğer işçilerle paketleme yapma, getir-götür işleri diğer yapılan işler 

olarak belirtilmiştir. 

Tablo 3.33 
İşletmelerde Beceri Eğitiminde Yapılan İşlere Göre Dağılım 

 

Beceri Eğitimi Sırasında Hangi İşleri 
Yapıyorsunuz? (Birden Fazla Seçenek 

İşaretleyebilirsiniz) 

 
Sayı 

 
Yüzde % 

Ön Muhasebe İşlemleri (Belge Düzenleme) 
 

389 40,60 

Ticari Defterlere Kayıt 
 

180 18,79 

İşyerinin Dışında Yapılması Gereken 
İşlemler 
 

191 19,94 

Diğer 198 20,67 

Toplam 958 100,00 

 
 

Anketin bu sorusunda denetlere birden fazla seçenek işaretleyebilecekleri 

söylenmiştir. Anket sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi 

sırasında daha çok ön muhasebe işlemlerinde çalıştıkları anlaşılmaktadır. İşletmelere 

öğretim dönemlerinin başında verilen yıllık eğitim plânının uygulanması gerekir. Bu 

planların uygulanmadığı işletmelerde beceri eğitimi yapan öğrenciler mesleki eğitimin 

amacına uygun olarak yetişmemektedirler. 

 
— Beceri Eğitimi Yapılan İşyerinde Usta Öğreticinin Bilgi ve Becerisinin, 

Muhasebe Eğitimi Verebilme Yeterliliğine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin beceri eğitimi yapılan işyerindeki usta 

öğreticinin bilgi ve becerisinin, muhasebe eğitimi verebilme yeterliliğine ilişkin 

bulgular Tablo 3.34’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin %47,68’i usta 

öğreticinin bilgi ve becerisinin, muhasebe eğitimi verebilmede yeterli olduğunu, 

%32,75’i kısmen yeterli olduğunu, %19,57’si ise yeterli olmadığını belirtmiştir.  
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Tablo 3.34 
Beceri Eğitimi Yapılan İşyerindeki Usta Öğreticinin Bilgi ve Becerisinin,  

Muhasebe Eğitimi Verebilme Yeterliliğine Göre Dağılımı 
 

Beceri Eğitimi Gördüğünüz İşyerindeki 
Usta Öğreticinin Bilgi ve Becerisinin, Size 
Muhasebe Eğitimi Verebilme Yeterliliği 

Nedir? 

 
Sayı 

 
Yüzde % 

Yeterli 
 

329 47,68 

Kısmen Yeterli 
 

226 32,75 

Yeterli Değil 135 19,57 

Toplam 690 100,00 
 
 

Anket sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin yarıya yakın kısmı işletmelerde 

beceri eğitiminden sorumlu usta öğreticilerin bilgi ve becerisinin, muhasebe eğitimi 

vermede yeterli olduğunu belirtmiştir. Ancak kısmen yeterli ve yetersiz olarak 

görenlerin oranı da yüksektir. 

— Mesleki Eğitimin Bu Şekliyle Devam Etmesinin, Okul ve Mesleki Eğitim 

Açısından Problem Olmasına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin mesleki eğitimin bu şekliyle (2 gün okul, 3 gün 

işletmelerde beceri eğitimi) devam etmesinin, okul ve mesleki eğitim açısından problem 

olmasına ilişkin bulgular Tablo 3.35’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin 

%64,64’i mesleki eğitimin bu şekliyle devam etmesinin, okul ve mesleki eğitim 

açısından problem olmadığını, %26,09’u genellikle problem olduğunu, %9,27’si ise her 

zaman problem olduğunu belirtmiştir.  

Tablo 3.35 
Mesleki Eğitimin Bu Şekliyle Devam Etmesinin,  

Okul ve Mesleki Eğitim Açısından Problem Olmasına Göre Dağılımı 
 

Mesleki Eğitimin Bu Şekliyle (2 Gün 
Okul, 3 Gün İşletmelerde Beceri Eğitimi) 
Devam Etmesi, Okul ve Mesleki Eğitim 

Açısından Problem Oluyor mu? 

 
Sayı 

 
Yüzde % 

Problem Olmuyor 
 

446 64,64 

Genellikle Problem Oluyor  
 

180 26,09 

Her Zaman Problem Oluyor 
 

64 9,27 

Toplam 690 100,00 
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 Öğrencilerin büyük bir kısmı işletmelerde beceri eğitimi uygulamasının 

şeklinde sıkıntı yaşamamaktadır. 

— Okuldaki Derslerin ve Beceri Eğitiminin Daha Verimli Olması İçin 
Mesleki Eğitimin (Beceri Eğitimi) Yapılmasına İlişkin Bulgular 
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin okuldaki derslerin ve işletmelerde beceri 

eğitiminin daha verimli olması için mesleki eğitimin (beceri eğitimi) nasıl yapılması ile 

ilgili bulgular Tablo 3.36’da gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrencilerin %57,68’i 

mesleki eğitimin bu şekliyle (2 gün okul, 3 gün işletmelerde beceri eğitimi) devam 

etmesi, %31,88’i son sınıfın (4.sınıf) tamamında, %10,44’ü ise diğer zamanlarda (hafta 

içi iki gün, eğitim dönemlerinin birinde ya da sadece yaz tatilinde) işletmelerde beceri 

eğitimi yapılması gerektiğini belirtmiştir.  

Tablo 3.36 
Okuldaki Derslerin ve Beceri Eğitiminin Daha Verimli Olması İçin  

Mesleki Eğitimin (Beceri Eğitimi) Yapılmasına İlişkin Dağılım 
 

Okuldaki Derslerin ve Beceri Eğitiminin 
Daha Verimli Olması İçin Mesleki 

Eğitim (Beceri Eğitimi) Nasıl Olmalıdır? 

 

Sayı 
 

Yüzde % 

Bu Şekliyle Devam Etmelidir. (2 Gün Okul, 
3 Gün İşletmelerde Beceri Eğitimi) 

398 57,68 

Son Sınıf (4.Sınıf), Tamamen Beceri 
Eğitimine Ayrılmalıdır. 
 

220 31,88 

Diğer Zamanlarda İşletmelerde Beceri 
Eğitimi Yapılmalıdır. 

72 10,44 

Toplam 690 100,00 

 
 

Çıkan sonuç göz önüne alındığında öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%57.68) 

halen uygulanan son sınıfta 2 gün okul, 3 gün işyerinde beceri eğitimini istedikleri 

anlaşılmaktadır.  Burada göz ardı edilmemesi gereken bir durum vardır. Öğrencilerin 

1/3’i son sınıfın tamamen beceri eğitimine ayrılmasını istemesidir. Öğrenciler son 

sınıfta okul ve işyeri arasında sıkışmaktadır. Beceri eğitimi sırasında okul derslerinin 

olmaması öğrencinin beceri eğitimine adaptasyonu açısından yararlı olacaktır. Diğer 

açıdan son sınıflarla yaşanan okula uyum problemi de ortadan kalkacaktır. 
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— Öğrencilerin, İşletmelerdeki Beceri Eğitimi İle Mesleki Bilgi ve 

Becerilerindeki Değişikliğe İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin beceri eğitimi yaptıkları işyerlerinde, mesleki 

bilgi ve becerilerindeki değişiklikle ilgili bulgular Tablo 3.37’de gösterilmiştir. Bu 

tabloya göre öğrencilerin %41,59’u işletmelerdeki beceri eğitimi ile mesleki bilgi ve 

becerilerinde yeteri kadar, %48,55’i kısmen artış olduğunu, %9,86’sı ise hiç artış 

olmadığını belirtmiştir.  

Tablo 3.37 
Öğrencilerin, İşletmelerdeki Beceri Eğitimi İle  

Mesleki Bilgi ve Becerilerindeki Değişikliğe Göre Dağılım 
 

Beceri Eğitimi Yaptığınız İşyerinde, 
Mesleki Bilgi ve Becerinizdeki Değişiklik 

Nasıldır? 

 
Sayı 

 
Yüzde % 

Yeteri Kadar Artmıştır 
 

287 41,59 

Kısmen Artmıştır 
 

335 48,55 

Hiç Artış Olmamıştır 
 

68 9,86 

Toplam 690 100,00 
 
 
 

Anket sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin işletmelerde yapılan beceri eğitimi 

sonucu beklentilerinin tam olarak gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. İşletmelerdeki 

beceri eğitim, işletmeye uygun yıllık plana göre yapılmadığı sürece beceri eğitiminden 

beklenen başarı sağlanamayacaktır. Bu programın aksatılması ile öğrencilerin 

öğrenmesi gereken konular tam olarak verilemeyecek ve bilgi ve becerilerinde 

eksiklikler olacaktır.  

 

— İşletmelerde Yapılan Beceri Eğitiminin Eğitim Açısından Karşılaşılan 

Sorunlarına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin işletmelerde yapılan beceri eğitimi süresince 

eğitim açısından karşılaştıkları sorunlara ilişkin bulgular Tablo 3.38’de gösterilmiştir. 

Bu tabloya göre öğrencilerin %37,83’ü gereken beceri eğitiminin kazandırılamadığını, 

%34,21’i beceri eğitiminin formalitede kaldığını, %20,85’i usta öğretici eksikliğinin 

olduğunu, %7,11’i ise belirtilen sorunların dışında sorunlar olduğunu belirtmiştir.  
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Diğer sorun olarak öğrenciler; okul bilgileri ile işyeri bilgilerinin uyuşmadığını, 

muhasebe dışı işlemlerin yaptırıldığını, yeteri kadar ilginin olmadığını ve getir-götür 

işlerinin yaptırıldığını belirtmişlerdir. 

Tablo 3.38 
İşletmelerde Yapılan Beceri Eğitiminin, Eğitim Açısından  

Karşılaşılan Sorunlarına Göre Dağılım 
 

İşletmelerde Yapılan Beceri Eğitiminin 
Eğitim Açısından Karşılaşılan Sorunları 

Nelerdir?  

 

Sayı 
 

Yüzde % 

Gereken Beceri Eğitimi Kazandırılamıyor 303 37,83 

Beceri Eğitimi Yapılan Yerlerde Usta 
Öğretici Eksikliği Var 
 

167 20,85 

Beceri Eğitimi Formalitede Kalıyor 274 34,21 

Diğer 57 7,11 

Toplam 801 100,00 

 
 
 

Anketin bu sorusunda denetlere birden fazla seçenek işaretleyebilecekleri 

söylenmiştir. Anket sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin büyük çoğunluğu (%72,04) 

işletmelerde beceri eğitiminin istenen düzeyde olmadığını, beceri eğitiminin daha çok 

formalitede kaldığını ve bunun sonucunda da gerekli bilgi ve becerilerin 

kazandırılamadığını söylemektedir. 

 
Tablo 3.39 

Öğrencilerin “Ticaret Meslek Lisesi’ni Kimlerden Etkilenerek Seçtiniz?” 
Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 

 Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları. 
 

Ticaret Meslek Lisesi’ni kimlerden 
etkilenerek seçtiniz? N X Ss t df P 

Erkek  313 2,03 ,957 3,875 688 ,000 

Kız 377 1,75 ,936    
 
 

Tablo 3.39 incelendiğinde “Ticaret Meslek Lisesi’ni kimlerden etkilenerek 

seçtiniz?” sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek 

için yapılan t- testi sonucuna göre p 0,000<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 
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bulunmuştur. Elde edilen sonuç incelendiğinde; erkek öğrenciler kendi isteği ile kız 

öğrenciler ise ailesinin isteği ile Ticaret Meslek Lisesi’ni tercih ettiklerini 

bildirmişlerdir. 

Erkek öğrencilerin verdikleri cevapların ortalaması 2.03, kız öğrencilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.75 çıkmıştır. Ölçeğimizde; 1=Ailem, 2=Kendi 

isteğim ile, 3=Arkadaşlarımdan etkilendim, 4=Öğretmenlerimin yönlendirmesi ile, 

5=Diğer cevaplarını temsil etmektedir.  

 

Tablo 3.40 
Öğrencilerin “Ticaret Meslek Lisesi’ni Seçmenizin Nedeni Nedir?”   
Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını  

Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları. 
 

Ticaret Meslek Lisesi’ni 
seçmenizin nedeni 

nedir? 
N X Ss t df P 

Erkek  313 2,16 ,836 -,466 688 ,642 

Kız 377 2,19 ,775    
 
 

Tablo 3.40 incelendiğinde “Ticaret Meslek Lisesi’ni seçmenizin nedeni nedir?” 

sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan 

t- testi sonucuna göre p 0,642>0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde 

edilen sonuç incelendiğinde; erkek öğrenciler ile kız öğrenciler okulu bitirdiğinde rahat 

iş bulabileceği için Ticaret Meslek Lisesi’ni tercih ettiklerini bildirmişlerdir. 

Erkek öğrencilerin verdikleri cevapların ortalaması 2.16, kız öğrencilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 2.19 çıkmıştır. Ölçeğimizde; 1=Çevremdeki 

kişilerin Ticaret meslek Lisesi’ne gitmemi istemesi, 2=Okulu bitirdiğimde rahat iş 

bulabileceğim için, 3=Bu okulu bitirip üniversiteye devam etmek için, 4=Diğer 

cevaplarını temsil etmektedir.  
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 Tablo 3.41  
Öğrencilerin “Alan, Dal ve Beceri Eğitim Gördüğünüz İşletmelerin  

Seçiminde Aldığınız Rehberlik Hizmetleri Yeterli midir?”  Sorusuna Cinsiyet  
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 

Alan, dal ve beceri eğitim 
gördüğünüz işletmelerin seçiminde 

aldığınız rehberlik hizmetleri 
yeterli midir? 

N X Ss t df P 

Erkek  313 1,96 ,785 -,979 688 ,328 

Kız 377 2,02 ,817    
 
 

Tablo 3.41 incelendiğinde “Alan, dal ve beceri eğitim gördüğünüz işletmelerin 

seçiminde aldığınız rehberlik hizmetleri yeterli midir?” sorusuna cinsiyet değişkenine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi sonucuna göre p 

0,328>0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen sonuç 

incelendiğinde; erkek öğrenciler ile kız öğrenciler, alınan rehberlik hizmetinin kısmen 

yeterli olduğunu bildirmişlerdir. 

Erkek öğrencilerin verdikleri cevapların ortalaması 1.96, kız öğrencilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 2.02 çıkmıştır. Ölçeğimizde; 1=Yeterli, 2=Kısmen 

Yeterli, 3= Yetersiz cevaplarını temsil etmektedir.  

 
 

Tablo 3.42 
Öğrencilerin “Sayısal Dersleri (Muhasebe, Matematik, …vb) Anlama ve Yapabilme  

Yeterliliğiniz Nedir?”  Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp  
Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 

Sayısal dersleri (muhasebe, 
matematik, …vb)  anlama ve 

yapabilme yeterliliğiniz nedir? 
N X Ss t df P 

Erkek  313 1,88 ,699 -1,422 688 ,155 

Kız 377 1,96 ,694    
 
 

Tablo 3.42 incelendiğinde “Sayısal dersleri (muhasebe, matematik, …vb) 

anlama ve yapabilme yeterliliğiniz nedir?” sorusuna cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi sonucuna göre p 0,155>0,05 

düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen sonuç incelendiğinde; erkek 
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öğrenciler ile kız öğrenciler sayısal dersleri anlama ve yapabilmede kısmen yeterli 

olduklarını bildirmişlerdir. 

Erkek öğrencilerin verdikleri cevapların ortalaması 1.88, kız öğrencilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.96 çıkmıştır. Ölçeğimizde; 1=Yeterli, 2=Kısmen 

Yeterli, 3= Yetersiz cevaplarını temsil etmektedir.  

 
 

Tablo 3.43 
Öğrencilerin “Liseye Yeniden Başlama İmkânınız Olsaydı Ticaret Meslek Lisesi’ni  

Tercih Eder miydiniz?” Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını  
Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 
Liseye yeniden başlama imkânınız 
olsaydı, Ticaret Meslek Lisesi’ni 

tercih eder miydiniz?  
N X Ss t df P 

Erkek  313 1,43 ,496 -1,906 688 ,057 

Kız 377 1,50 ,501    

 

Tablo 3.43 incelendiğinde “Liseye yeniden başlama imkânınız olsaydı Ticaret 

Meslek Lisesi’ni tercih eder miydiniz?” sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi sonucuna göre p 0,057>0,05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak, elde edilen sonuç incelendiğinde; erkek 

öğrenciler ile kız öğrencilerin yarıya yakın bir bölümü, liseye yeniden başlama imkânı 

olsaydı Ticaret Meslek Lisesi’ni tekrar tercih etmeyeceklerini bildirmişlerdir.  

Erkek öğrencilerin verdikleri cevapların ortalaması 1.43, kız öğrencilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.50 çıkmıştır. Ölçeğimizde; 1=Evet, 2=Hayır 

cevaplarını temsil etmektedir.  

 
Tablo 3.44 

Öğrencilerin “Muhasebe Derslerini Seviyor musunuz?” Sorusuna  
Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Test Etmek İçin  

Yapılan t-  Testi Sonuçları 
 

Muhasebe derslerini 
seviyor musunuz? N X Ss t df P 

Erkek  313 1,34 ,473 -1,906 688 0,057 

Kız 377 1,33 ,472    
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Tablo 3.44 incelendiğinde “Muhasebe derslerini seviyor musunuz?” sorusuna 

cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi 

sonucuna göre p 0,057>0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen 

sonuç incelendiğinde; erkek öğrenciler ile kız öğrenciler muhasebe derslerini 

sevdiklerini bildirmişlerdir.  

Erkek öğrencilerin verdikleri cevapların ortalaması 1.34, kız öğrencilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.33 çıkmıştır. Ölçeğimizde; 1=Evet, 2=Hayır 

cevaplarını temsil etmektedir.  

 
 

Tablo 3.45 
Öğrencilerin “Okulda Aldığınız Mesleki Eğitimin Beceri Eğitimine Hazırlamadaki 

 Yeterliliği Nedir?” Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını  
Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 

“Okulda aldığınız mesleki eğitimin 
beceri eğitimine hazırlamadaki 

yeterliliği nedir?” 
N X Ss t df P 

Erkek  313 1,92 ,675 -2,238 688 0,026 

Kız 377 2,04 ,685    

 

Tablo 3.45 incelendiğinde “Okulda aldığınız mesleki eğitimin beceri eğitimine 

hazırlamadaki yeterliliği nedir?” sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi sonucuna göre p 0,026<0,05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Elde edilen sonuç incelendiğinde; erkek öğrenciler 

okulda aldıkları mesleki eğitimin beceri eğitimine hazırlamada kısmen yeterli, kız 

öğrenciler ise yeterli olduğunu bildirmişlerdir. 

Erkek öğrencilerin verdikleri cevapların ortalaması 1.92, kız öğrencilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 2.04 çıkmıştır. Ölçeğimizde; 1=Yeterli, 2=Kısmen 

Yeterli, 3= Yetersiz cevaplarını temsil etmektedir.  
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Tablo 3.46 
Öğrencilerin “Beceri Eğitimi Yaptığınız İşyerinin Meslekte Yetişmeniz Açısından  

Yeterliliği Nedir?” Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını  
Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 
Beceri eğitimi yaptığınız işyerinin 

meslekte yetişmeniz açısından 
yeterliliği nedir? 

N X Ss t df P 

Erkek  313 1,81 ,762 -1,714 688 0,087 

Kız 377 1,90 ,755    
 

Tablo 3.46 incelendiğinde “Beceri eğitimi yaptığınız işyerinin meslekte 

yetişmeniz açısından yeterliliği nedir?” sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi sonucuna göre p 0,087>0,05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen sonuç incelendiğinde; erkek öğrenciler 

ile kız öğrenciler beceri eğitimi yaptıkları işyerinin meslekte yetişme açısından kısmen 

yeterli veya yeterli olduğunu bildirmişlerdir.  

Erkek öğrencilerin verdikleri cevapların ortalaması 1.81, kız öğrencilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.90 çıkmıştır. Ölçeğimizde; 1=Yeterli, 2=Kısmen 

Yeterli, 3= Yetersiz cevaplarını temsil etmektedir.  

 
Tablo 3.47 

Öğrencilerin “Beceri Eğitimi Gördüğünüz İşyerindeki Usta Öğreticinin  
Bilgi ve Becerisinin, Size Muhasebe Eğitimi Verebilme Yeterliliği Nedir?”  

Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını  
Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 
Beceri eğitimi gördüğünüz 

işyerindeki usta öğreticinin bilgi ve 
becerisinin, size muhasebe eğitimi 

verebilme yeterliliği nedir? 
N X Ss t df P 

Erkek  313 1,63 ,740 -2,791 688 0,05 

Kız 377 1,79 ,789    
 

Tablo 3.47 incelendiğinde “Beceri eğitimi gördüğünüz işyerindeki usta 

öğreticinin bilgi ve becerisinin, size muhasebe eğitimi verebilme yeterliliği nedir?” 

sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan 

t- testi sonucuna göre p 0,05<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Elde 

edilen sonuç incelendiğinde; erkek öğrenciler beceri eğitimi gördükleri işyerindeki usta 
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öğreticinin bilgi ve becerisinin, muhasebe eğitimi verebilmede yeterli, kız öğrenciler ise 

kısmen yeterli olduğunu bildirmişlerdir. 

Erkek öğrencilerin verdikleri cevapların ortalaması 1.63, kız öğrencilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.79 çıkmıştır. Ölçeğimizde; 1=Yeterli, 2=Kısmen 

Yeterli, 3= Yetersiz cevaplarını temsil etmektedir.  

 

Tablo 3.48 
Öğrencilerin “Beceri Eğitimi Yaptığınız İşyerinde, Mesleki Bilgi ve Becerinizdeki  

Değişiklik Nasıldır?” Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp  
Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 

Beceri eğitimi yaptığınız 
işyerinde, mesleki bilgi ve 

becerinizdeki değişiklik nasıldır? 
N X Ss t df P 

Erkek  313 1,62 ,640 -2,463 688 0,014 

Kız 377 1,74 ,642    
 

Tablo 3.48 incelendiğinde “Beceri eğitimi yaptığınız işyerinde, mesleki bilgi ve 

becerinizdeki değişiklik nasıldır?” sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi sonucuna göre p 0,014<0,05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Elde edilen sonuç incelendiğinde; erkek öğrenciler 

beceri eğitimi yaptıkları işyerinde, mesleki bilgi ve becerilerinde yeteri kadar artış, kız 

öğrenciler ise kısmen artış olduğunu bildirmişlerdir. 

Erkek öğrencilerin verdikleri cevapların ortalaması 1.62, kız öğrencilerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.74 çıkmıştır. Ölçeğimizde 1=Yeteri kadar 

artmıştır, 2=Kısmen artmıştır, 3= Hiç artış olmamıştır cevaplarını temsil etmektedir.  
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3.10.2. Öğretmenlere Ait Bulgular ve Yorumları 
 
 Öğretmenlere uygulanan ankette aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

   — Cinsiyete İlişkin Bulgular 
 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %47,37’sini kadın, %52,63’ünü 

ise erkek öğretmenlerin oluşturduğu gözlenmiştir. (Tablo 3.49) 

Tablo 3.49 
Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 
 

Cinsiyet 
 

Sayı 
 

Yüzde % 

Kadın 36 47,37 

Erkek 40 52,63 

Toplam 76 100,00 
 
 
 
 

— Öğretmenlerin Yaşına İlişkin Bulgular 
 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %15,79’u 20–29 yaş arasında, 

%40,79’u 30–39 yaş arasında, %31,58’i 40–49 yaş arasında, %11’84’ü ise 50 ve daha 

yukarı yaşlarda olduğu gözlenmiştir. (Tablo 3.50) 

Tablo 3.50 
Öğretmenlerin Yaşlarına Göre Dağılımı 

 
 

Yaşınız 
 

Sayı 
 

Yüzde % 

20–29 12 15,79 

30–39 31 40,79 

40–49 24 31,58 

50 ve Üstü 9 11,84 

Toplam 76 100,00 
 
 

Sonuç incelendiğinde, Ticaret Meslek Lisesi öğretmenlerinin 30–50 yaş arasında 

yoğunlaştığı görülmektedir.  
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— Öğretmenlerin Meslek Hayatındaki Hizmet Yılına İlişkin Bulgular 
 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %9,21’i 1–5 yıl arasına, 

%28,95’i 6–10 yıl arasına, %38,16’sı 11–20 yıl arasına, %23,68’i ise 21 yıl ve üzeri 

öğretmenlik mesleğinin içinde oldukları gözlenmiştir. (Tablo 3.51) 

Tablo 3.51 
Öğretmenlerin Meslek Hayatındaki Hizmet Yılına Göre Dağılımı 

 

 

Öğretmenlikte Hizmet Yılınız? 
 

Sayı 
 

Yüzde % 

1–5 yıl 7 9,21 

6–10 yıl 22 28,95 

11–20 yıl 29 38,16 

21 yıl ve üzeri 18 23,68 

Toplam 76 100,00 
 
 

Sonuç incelendiğinde, Ticaret Meslek Lisesi’nde mesleki tecrübesi çok olan 

öğretmenlerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar mesleki açıdan tecrübeli 

öğretmenler bilgi yoğunluğuna sahip iseler de, mesleğe yeni başlamış öğretmenlerin de 

güncel bilgilere sahip olduğu bir gerçektir. Mesleğe yeni başlamış öğretmenlerin, 

mesleki tecrübesi olan öğretmenlerden paylaşacağı çok şey olabildiği gibi, mesleki 

tecrübesi olan öğretmenlerin de genç öğretmenlerden paylaşabileceği bilgiler 

bulunmaktadır.  

 
— Öğretmenlerin Muhasebe Mesleği İle İlgili Değişiklikleri Nasıl Takip 
Ettiklerine İlişkin Bulgular 

 
Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %31,18’i meslek dersleri 

öğretmenlerinden, %37,65’i iletişim araçlarından, %22,94’ü muhasebe mesleğini yapan 

kişilerden,  %8,23’ü ise diğer yollardan muhasebe mesleği ile ilgili değişiklikleri takip 

ettikleri gözlenmiştir. (Tablo 3.52) 
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Tablo 3.52 
Öğretmenlerin Muhasebe Mesleği İle İlgili Değişiklikleri  

Nasıl Takip Ettiklerine Göre Dağılımı 
 

 

Mesleğiniz İle İlgili Değişiklikleri Nasıl 
Takip Edersiniz? 

 
Sayı 

 
Yüzde % 

Meslek Dersleri Öğretmenlerinden 

 
53 31,18 

İletişim Araçlarından 

 
64 37,65 

Muhasebe Mesleğini Yapan Kişilerden 

 
39 22,94 

Diğer (Lütfen Belirtiniz)  

 
14 8,23 

Takip Etmem 
 

- - 

Toplam 170 100,00 
 
 

Anketin bu sorusunda denetlere birden fazla seçenek işaretleyebilecekleri 

söylenmiştir. Anket sonuçları incelendiğinde, öğretmenlerin tamamının muhasebedeki 

güncel değişiklikleri takip ettikleri görülmektedir. Muhasebe eğitiminin doğru ve 

verimli olabilmesi için muhasebedeki değişiklikler çeşitli yayın organlarından takip 

edilmelidir.  

 
— Öğretmenlerin Bitirdikleri Üniversite İle İlgili Bulgular 
  

Öğretmenlerin bitirdikleri üniversiteye yönelik yapılan araştırmada %77,63’ü 

Gazi Üniversitesi, %6,57’si Marmara Üniversitesi, %5,26’sı Uludağ Üniversitesi, 

%2,63’ü Çukurova Üniversitesi, %2,63’ü İstanbul Üniversitesi, %1,32’si 19 Mayıs 

Üniversitesi, %1,32’si Ankara Üniversitesi, %1,32’si Celal Bayar Üniversitesi, 

%1,32’si Atatürk Üniversitesi mezunu olduğu gözlenmiştir. (Tablo 3.53) 
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Tablo 3.53 
Öğretmenlerin Bitirdikleri Üniversitelere Göre Dağılımı 

 

Hangi Üniversiteyi Bitirdiniz? Sayı Yüzde % 

Uludağ Üniversitesi 4 5,26 

Gazi Üniversitesi  
 

59 77,63 

        Mesleki Eğitim Fakültesi      22   

        Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi      27   

        İktisat Fakültesi        4   

        Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu        6   

19 Mayıs Üniversitesi 1 1,32 

Çukurova Üniversitesi 2 2,63 

İstanbul Üniversitesi 2 2,63 

Ankara Üniversitesi 1 1,32 

Marmara Üniversitesi 5 6,57 

Celal Bayar Üniversitesi 1 1,32 

Atatürk Üniversitesi 1 1,32 

Toplam 76 100,00 

 

Sonuç incelendiğinde, muhasebe öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun 

(%77,63) Gazi Üniversitesi’ni bitirdikleri görülmektedir. Ülkemizde bu alanda eğitim 

veren eğitim fakülteleri bu üniversiteye bağlıdır. Özellikle son yapılan değişikliklerle 

Ticaret ve Turizm alanında yapılan atamalarda başka üniversite mezunlarına hak 

tanınmamaktadır.  

 
—Üniversite Eğitiminden Sonra Muhasebe Eğitimlerine Katılım İle İlgili 
Bulgular 
  

Öğretmenlerin %65,79’u üniversiteyi bitirdikten sonra muhasebe ile ilgili hizmet 

içi eğitimlere katıldıklarını, %34,21’i ise katılmadıklarını belirtmiştir. (Tablo 3.54) 
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Tablo 3.54 
Üniversite Eğitiminden Sonra Muhasebe Eğitimlerine  

Katılıma Göre Dağılım 
 
 

Üniversite Eğitiminden Sonra Muhasebe 
İle İlgili Eğitimlere Katıldınız mı? 

 

Sayı 
 

Yüzde % 

Evet  50 65,79 

Hayır 26 34,21 

Toplam 76 100,00 

 
Bu sonuçlara göre, öğretmenler mesleki bilgi becerilerinin gelişmesini sağlamak 

için hizmet içi eğitimlere ilgi göstermektedirler.   

—Üniversite Eğitiminden Sonra Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimlerine Katılım 
İle İlgili Bulgular 
  

Öğretmenlerin %59,21’i üniversiteyi bitirdikten sonra bilgisayarlı muhasebe ile 

ilgili hizmet içi eğitimlere katıldıklarını, %40,79’u ise katılmadıklarını belirtmiştir. 

(Tablo 3.55) 

Tablo 3.55 
Üniversite Eğitiminden Sonra Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimlerine  

Katılıma Göre Dağılım 
 

Üniversite Eğitiminden Sonra Bilgisayarlı 
Muhasebe İle İlgili Eğitimlere Katıldınız mı? 

Sayı Yüzde % 

Evet 45 59,21 

Hayır 31 40,79 

Toplam 76 100,00 

 
Sonuçlar incelendiğinde, öğretmenlerin bilgisayarlı muhasebe kurslarına 

katıldıklarını söyleyebiliriz. Muhasebe derslerine giren öğretmenlerin muhasebe 

işlemlerini bilgisayar üzerinden yapabilmeleri gerekir. Ancak bu derse giren 

öğretmenlerin bir kısmının da bu kurslara katılmadığı görülmektedir.  

— Muhasebe Öğretmenlerinin Derse Hazırlık, Tutum ve Davranışlarına 
İlişkin Bulgular 
 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin derse hazırlık, tutum ve 

davranışlarına ilişkin dağılım Tablo 3.56’da gösterilmiştir.  
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Tablo 3.56 
Muhasebe Öğretmenlerinin Derse Hazırlık, Tutum ve Davranışlarına Göre Dağılımı 

 

Muhasebe Öğretmenlerinin Derse Hazırlık, Tutum Ve Davranışları 

Tutum ve Davranışlar Sıklık Düzeyi Sayı Yüzde% 

Her Zaman 67 88,16 

Bazen 9 11,84 1 

 
 
Ders Araç Ve Gereçleri Yanımdadır. 
 
 

Hiçbir Zaman - 0 

Her Zaman 69 90,79 

Bazen 7 9,21 2 

 
Konuya Hazırlanarak Derse Girerim. 
 
 

Hiçbir Zaman - 0 

Her Zaman 55 72,37 
Bazen 21 27,63 3 

 
İşlenecek Konunun Mesleki Hayattaki Önemini 
Belirtirim.                     Hiçbir Zaman - 0 

Her Zaman 66 86,84 

Bazen 10 13,16 4 
Önemli Konulara Yeterince Zaman Ayırırım 
 Hiçbir Zaman - 0 

Her Zaman 59 77,63 

Bazen 16 21,05 5 
Öğrencilere Soru Sorarak Derse Katılımlarını 
Sağlarım                          
 Hiçbir Zaman 1 1,32 

Her Zaman 57 75,00 

Bazen 19 25,00 6 
Önceki Konularla Bağlantı Kurarak Yeni 
Konuya Giriş Yaparım             
 Hiçbir Zaman - 0 

Her Zaman 49 64,47 

Bazen 27 35,53 7 

 
Dersin Sonunda Öğrencilerin Konuyu Öğrenip 
Öğrenmediğini Kontrol Ederim        
 
 

Hiçbir Zaman - 0 

Her Zaman 45 59,21 

Bazen 30 39,47 8 

 
Konunun Özelliğine Göre Gerekli Ticari 
Belgeler Üzerinde Uygulama Yaptırırım    
 Hiçbir Zaman 1 1,32 

Her Zaman 45 59,21 

Bazen 31 40,79 9 
Sabırlı ve Anlayışlıyım            
 

Hiçbir Zaman - 0 

Her Zaman 50 65,79 

Bazen 25 32,89 10 
Muhasebe İşlemlerindeki Güncel Değişiklikler 
İle İlgili Bilgi Veririm 
 

Hiçbir Zaman 1 1,32 

 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %88,16’sı derslere girerken ders 

araç gereçlerinin her zaman yanında olduğunu, %11,84’ü bazen yanında olduğunu, 

hiçbir öğretmen ders araç ve gereçsiz derse girmediğini belirtmiştir. 
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Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %90,79’u her zaman, %9,21’i 

bazen konulara hazırlanarak derse geldiğini, hiçbir öğretmen konulara hazırlanmadan 

derse girmediğini belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %72,37’si her zaman, %27,63’ü 

bazen işlenecek konunun mesleki hayattaki önemi üzerinde durduğunu belirtmiştir. 

Konuların, mesleki hayattaki önemini belirtmeyen öğretmen bulunmamaktadır. 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %86,84’ü her zaman, %13,16’sı 

bazen önemli konulara yeterince zaman ayırdığını belirtmiştir. Öğretmenlerin tamamı 

önemli konular üzerinde yeterince durduğunu belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %77,63’ü her zaman, %21,05’i 

bazen öğrencilere soru sorarak derse katılımlarını sağladığını, %1,32’si ise hiçbir zaman 

öğrencilerin derse katılımlarının sağlanması için soru sormadığını belirtmektedir. 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %75,00’i her zaman, %25,00’i 

bazen önceki konularla bağlantı kurarak, yeni konuya giriş yaptığını belirtmektedir. 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %64,47’si her zaman, %35,53’ü 

bazen dersin sonunda konunun öğrenilip öğrenilmediğini kontrol ettiğini belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %59,21’i her zaman, %39,47’si 

bazen ticari belgeler üzerinde uygulama yaptırdığını, %1,32’si ise hiçbir zaman 

uygulama yaptırmadığını belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %59,21’i her zaman, %40,79’u 

bazen sabırlı ve anlayışlı olduğunu belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %65,79’u her zaman, %32,89’u 

bazen muhasebe işlemlerindeki güncel değişikliklerle ilgili bilgi verdiğini , %1,32’si ise 

hiçbir zaman güncel değişikliklerle ilgili bilgi vermediğini belirtmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin ders araç ve gereçleri ile derse 

girdikleri, konuya hazırlanarak geldikleri, anlatılacak konunun mesleki hayattaki 
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önemini belirttikleri, önemli konulara yeterince zaman ayırdıkları, öğrencilere soru 

sorarak derse katılımlarını sağladıkları, önceki konularla bağlantı kurarak yeni konuya 

giriş yaptıkları, dersin sonunda öğrencilerin konuyu öğrenip öğrenmediğini kontrol 

ettikleri, konunun özelliğine göre gerekli ticari belgeler üzerinde uygulama 

yaptırdıkları, sabırlı ve anlayışlı oldukları, muhasebe işlemlerindeki güncel değişiklikler 

ile ilgili bilgi verdikleri tespit edilmiştir. Ancak ticari belgeler üzerinde işlem yapılması, 

sabırlı ve anlayışlı olunması ve muhasebe ile ilgili güncel değişiklikler ile ilgili bilgi 

verilmesinin istenen seviyede olmadığını söyleyebiliriz.    

      
— Muhasebe Derslerinin İşlenmesinde Hangi Yöntemin Ne Sıklıkla 

Kullanılmasına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin muhasebe derslerinin işlenmesinde hangi 

yöntemin ne sıklıkla kullanıldığına ilişkin dağılım Tablo 3.57’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 3.57 

Muhasebe Derslerinin İşlenmesinde Hangi Yöntemin 
 Ne Sıklıkla Kullanılmasına Göre Dağılım 

 

Muhasebe Dersleri İşlenirken Aşağıdaki Yöntemlerden Hangisi Ne Sıklıkla Kullanılıyor? 

Kullanılan Yöntem Sıklık Düzeyi Sayı Yüzde % 

Her Zaman 53 69,74 

Bazen 23 30,26 1 
Anlatım 
 
 

Hiçbir Zaman - 0,00 

Her Zaman 53 69,74 

Bazen 22 28,95 2 Anlatım - Soru - Cevap-Problem Çözme 
 

Hiçbir Zaman 1 1,32 

Her Zaman 40 52,63 

Bazen 36 47,37 3 
Anlatım – Uygulama (Defter ve Belgeler 
Üzerinde)          
 

Hiçbir Zaman - 0,00 

 

Bu tablonun 1. kısmına göre %69,74’ü her zaman, %30,26’sı bazen muhasebe 

derslerinin anlatım şeklinde geçtiğini belirtmiştir. 
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Bu tablonun 2. kısmına göre %69,74’ü her zaman, %28,95’i bazen muhasebe 

derslerinin anlatım, soru-cevap ve problem çözme şeklinde geçtiğini, %1,32’si ise hiçbir 

zaman anlatım, soru-cevap ve problem çözme şeklinde olmadığını belirtmiştir.   

Bu tablonun 3. kısmına göre %52,63’ü her zaman, %47,37’si bazen muhasebe 

derslerinin anlatım ve uygulama (defter ve belgeler üzerinde) şeklinde geçtiğini, 

belirtmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre, muhasebe derslerinde anlatım ve problem çözme 

üzerinde yeteri kadar durulmaktadır. Ancak belge düzenleme istenen seviyede değildir.  

 
— Muhasebe Öğretmenlerinin Muhasebe Dersleri İle İlgili Eksikliklerine 

İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %55,06’sı uygulama eksiğinin 

olduğunu, %28,09’u bilgisayarlı muhasebeyi bilmediğini, %1,12’si teorik bilgi, 

%1,12’si diğer konularda eksiğinin olduğunu, %14,61’i ise eksiğinin olmadığını 

belirtmiştir. (Tablo 3.58) 

Tablo 3.58  
Muhasebe Öğretmenlerinin Muhasebe Dersleri  

İle İlgili Eksikliklerine Göre Dağılım 
 

Muhasebe Öğretmeni Olarak Muhasebe Dersleri 
İle İlgili Eksiklikleriniz Nelerdir? 

Sayı Yüzde % 

Eksiğim Yok  13 14,61 

Teorik Bilgi Eksikliği 1 1,12 

Uygulama Eksikliği  
 

49 55,06 

Bilgisayarlı Muhasebeyi Bilmemek 25 28,09 

Diğer   1 1,12 

Toplam 89 100,00 

 
 

Anketin bu sorusunda denetlere birden fazla seçenek işaretleyebilecekleri 

söylenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, öğretmenlerin iş hayatındaki uygulamalar ve 

muhasebe işlemlerinin bilgisayar üzerinden yapılması ile ilgili eksikliklerinin olduğu 

görülmektedir.  
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— Sınıfların Büyüklüğünün Öğrenci Sayısına Göre Yeterliliğine İlişkin 

Bulguları 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin sınıfların büyüklüğünün öğrenci 

sayısına göre %30,26’sı yeterli, %35,53’ü kısmen yeterli, %34,21’i ise yetersiz 

olduğunu belirtmiştir. (Tablo 3.59) 

Tablo 3.59 
Sınıfların Büyüklüğünün Öğrenci Sayısına Göre Dağılımı 

 

Sınıfınızın Büyüklüğü Öğrenci Sayısına Göre 
Nasıldır? 

Sayı Yüzde % 

Yeterli  23 30,26 

Kısmen Yeterli 27 35,53 

Yetersiz 
 

26 34,21 

Toplam 76 100,00 
 
 

Bu sonuç, eğitim-öğretim ortamlarının fiziki kapasitesinin kısmen yeterli hatta 

yetersiz olduğunu belirten öğretmenlerin yoğun olduğunu göstermektedir. Nüfusu 

yoğun olan yerleşim yerlerinde genel liselerin Anadolu Lisesi”ne dönüştürülmesi, 

yerine yeni genel lise açılmaması, Ticaret Lisesi’ne talebin artmasına neden olmuştur. 

Bu okullara yığılmayı önlemek ve vasıflı öğrenci alabilmek için yeni genel liselerin 

açılması ve TML’lere sınavla öğrenci alınması gerekir. 

 
— Okulda Bulunan Muhasebe Araç ve Gereçlerinin Muhasebe Eğitimini 

Karşılamasına İlişkin Bulguları 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin okullarında bulunan muhasebe 

araç ve gereçlerinin (kitap, modül, basılı evrak, bilgisayar donanımı, … vb) muhasebe 

eğitimini karşılamada %26,31’i yeterli, %53,95’i kısmen yeterli, %19,74’ü ise yetersiz 

olduğunu belirtmiştir. (Tablo 3.60) 
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Tablo 3.60 
Okulda Bulunan Muhasebe Araç ve Gereçlerinin  
Muhasebe Eğitimini Karşılamasına Göre Dağılımı 

 

Okulunuzun Muhasebe Araç ve Gereçleri (Kitap, 
Modül, Basılı Evrak, Bilgisayar Donanımı, … vb) 
Muhasebe Eğitimini Karşılamaya Yeterli midir? 

Sayı Yüzde % 

Yeterli  20 26,31 

Kısmen Yeterli 41 53,95 

Yetersiz 
 

15 19,74 

Toplam 76 100,00 
 
 

Sonuçlar incelendiğinde, okullarda bulunan eğitim-öğretim araçlarının kısmen 

yeterli olduğunu göstermektedir. Ancak 1/5 orandaki öğretmenler de eğitim-öğretim 

araçlarının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 

 
— Muhasebe Derslerinin Haftalık Ders Saatlerinin Yeterliliğine İlişkin 

Bulgular 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %75,00’i muhasebe derslerinin 

haftalık ders saatlerinin yeterli olduğunu, %25,00’i ise yeterli olmadığını belirtmiştir. 

(Tablo 3.61) 

Tablo 3.61 
Muhasebe Derslerinin Haftalık Ders Saatlerinin Yeterliliğine Göre Dağılımı 

 

Muhasebe Derslerinin Haftalık Ders Saatlerini 
Yeterli Buluyor musunuz? 

Sayı Yüzde % 

Evet 57 75,00 

Hayır 19 25,00 

Toplam 76 100,00 
 

 Bu sonuçlar, öğretmenlerin muhasebe derslerinin ders saatlerini yeterli 

bulduklarını göstermektedir. Yeni sistemde her ders, modül denilen bölümlerden 

oluşmaktadır. Bir derste, o derse ait bütün modüllerin okutulması gerekmemektedir. 

Okutulacak modüller ve belirlenen modüllere göre de derslerin saati belirleneceğinden 

zümre öğretmenler kurulu ders için en uygun saati tespit etmektedir. Bu da sisteme 

esneklik kazandırmaktadır. 
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— Muhasebe Derslerindeki Konuların Bir Kitap Yerine Birden Fazla 

Kitapta (modülde) Öğrencilere Verilmesi ile Eğitimin Verimliliğinin 

Artmasına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %27,63’ü muhasebe 

derslerindeki konuların bir kitap yerine birden fazla kitapta (modülde) öğrencilere 

verilmesinin eğitimin verimliliğini artıracağını, %42,11’i kısmen artıracağını, %30,26’sı 

ise eğitimin verimliliğini artırmayacağını belirtmiştir. (Tablo 3.62) 

Tablo 3.62 
Muhasebe Derslerindeki Konuların Bir Kitap Yerine Birden  
Fazla Kitapta (modülde) Öğrencilere Verilmesi ile Eğitimin  

Verimliliğinin Artmasına Göre Dağılımı 

Muhasebe Derslerindeki Konuların Bir Kitap 
Yerine Birden Fazla Kitapta (Modülde) Öğrencilere 

Verilmesi, Eğitimin Verimliliğini Artırır mı? 
Sayı Yüzde % 

Evet 21 27,63 

Kısmen Artırır 32 42,11 

Hayır 23 30,26 

Toplam 76 100,00 
 
 

Bu sonuçlar, öğretmenlerin ders kitaplarının modül şeklinde verilmesini 

istemediğini göstermektedir.  

 
— Muhasebe Dersleri Modüllerinin İçeriğinin Muhasebe Öğreniminin 

Yeterliğine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %13,16’sı muhasebe dersleri 

modüllerinin içeriğinin muhasebe öğrenimi için yeterli, %50,00’si kısmen yeterli, 

%36,84’ü ise yetersiz olduğunu belirtmiştir. (Tablo 3.63) 

Tablo 3.63 
Muhasebe Dersleri Modüllerinin İçeriğinin  

Muhasebe Öğreniminin Yeterliğine Göre Dağılımı 
 

Muhasebe Derslerinin Modüllerinin İçeriği, 
Muhasebe Öğrenimi İçin Yeterli midir? 

Sayı Yüzde % 

Yeterli 10 13,16 

Kısmen Yeterli 38 50,00 

Yetersiz 28 36,84 

Toplam 76 100,00 
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Bu sonuca göre, modüllerin içeriği öğretmenlerin büyük çoğunluğu tarafından 

yetersiz görülmektedir.  

 
— Muhasebe Derslerinde Ticari Belgeler ve Resmi Defterler Üzerinde 

Uygulama Yaptırılmasına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %36,84’ü muhasebe derslerinde 

ticari belgeler ve resmi defterler üzerinde yeteri kadar uygulama yaptırdığını, %60,53’ü 

kısmen uygulama yaptırdığını, %2,63’ü ise uygulama yaptırmadığını belirtmiştir. 

(Tablo 3.64) 

Tablo 3.64 
Muhasebe Derslerinde Ticari Belgeler ve Resmi  

Defterler Üzerinde Uygulama Yaptırılmasına Göre Dağılımı 
 

Muhasebe Derslerinde Ticari Belgeler ve Resmi 
Defterler Üzerinde Uygulama Yaptırıyor musunuz?

Sayı Yüzde % 

Evet 28 36,84 

Kısmen  46 60,53 

Hayır 2 2,63 

Toplam 76 100,00 

 
 

Bu sonuç, okullarda uygulama gerektiren derslerin uygulamalarının yetersiz 

olduğunu göstermektedir. 

 

— Öğrencilerin Okulda Aldığı Muhasebe Eğitimi Sonucu İş Hayatında 

Çalışabilme Yeterliğine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %7,89’u Öğrencilerin okulda 

aldığı muhasebe eğitimi sonucunda iş hayatında çalışabilecek yeterlikte olduğunu, 

%69,74’ü kısmen bu yeterliğe sahip olduğunu, %22,37’si ise öğrencilerin bu yeterliği 

kazanamadığını belirtmiştir. (Tablo 3.65) 
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Tablo 3.65 
Öğrencilerin Okulda Aldığı Muhasebe Eğitimi Sonucu  
İş Hayatında Çalışabilme Yeterliğine Göre Dağılımı 

 

Öğrencilerin Okulda Aldığı Muhasebe Eğitimi 
Sonucunda, İş Hayatında Çalışabilecek Yeterlikte 

Görüyor musunuz? 
Sayı Yüzde % 

Evet 6 7,89 

Kısmen  53 69,74 

Hayır 17 22,37 

Toplam 76 100,00 

 
 

Bu sonuç, öğrencilere okulda verilen mesleki eğitimin iş hayatına hazırlamada 

yetersiz olduğunu göstermektedir.  

 
— Muhasebe Ders Kitaplarındaki (modüller) Bilgilerin Öğrencilerin 

Seviyesine Uygunluğuna İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %17,11’i muhasebe ders 

kitaplarındaki (modüllerdeki) bilgilerin öğrencilerin seviyesine uygun, %61,84’ü 

kısmen uygun, %21,05’i ise öğrencilerin seviyesine göre yetersiz olduğunu belirtmiştir. 

(Tablo 3.66) 

Tablo 3.66 
Muhasebe Ders Kitaplarındaki (modüller) Bilgilerin  
Öğrencilerin Seviyesine Uygunluğuna Göre Dağılım 

 

Muhasebe Ders Kitaplarındaki (Modüllerdeki) 
Bilgilerin Öğrencilerin Seviyesine Uygunluğu 

Nedir? 
Sayı Yüzde % 

Yeterli 13 17,11 

Kısmen Yeterli 47 61,84 

Yetersiz 16 21,05 

Toplam 76 100,00 

 
 

Bu sonuca göre, dersleri oluşturan modüllerde yer alan bilgiler öğretmenlerin 

büyük çoğunluğu tarafından öğrencilerin seviyesine uygun görülmemektedir. Ders 

kitaplarını oluşturan modüllerin gözden geçirilerek güncellenmesi gerekir. 
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— Programlarda Yer Alan Meslek Derslerinin Sayıca Yeterlilik 

Durumuna İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin programlarda yer alan meslek derslerinin 

sayıca yeterlilik durumuna ilişkin dağılım Tablo3.67’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre 

öğretmenlerin %13,16’sı programlarda yer alan meslek derslerinin sayıca yeterli 

olduğunu, %35,53’ü ders sayısının fazla olduğunu ve azaltılması gerektiğini, %2,63’ü 

ders sayısının az olduğunu ve artırılması gerektiğini, %30,26’sı bazı derslerin 

birleştirilmesi, %18,42’si ise bazı derslerin değiştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.  

Tablo 3.67 
Programlarda Yer Alan Meslek Derslerinin  
Sayıca Yeterlilik Durumuna Göre Dağılım 

 

Programlarda Yer Alan Meslek Derslerinin 
Sayıca Yeterlilik Durumu Nedir? 

Sayı Yüzde % 

Sayıca Fazladır, Azaltılmalı 
 

27 35,53 

Sayıca Yeterli 
 

10 13,16 

Sayıca Azdır, Artırılmalı 
 

2 2,63 

Bazı Dersler Birleştirilmeli 
 

23 30,26 

Bazı Dersler Değiştirilmeli 
 

14 18,42 

Toplam 76 100,00 

 
 

Bu sonuçlara göre, meslek dersleri sayısal olarak fazladır. Öğretmenlerin büyük 

bir kısmına göre (%65,79) ders sayısı azaltılmalı, bunun için bazı dersler birleştirilmeli 

ya da kaldırılmalıdır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.09.2009 Tarih ve 151 

Sayılı kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi 

yeniden düzenlenmiştir. Meslek liselerinde 35 saat, Anadolu meslek liselerinde 40 saat 

olan haftalık ders saati süreleri 5’er saat artırılmıştır. Bu artış meslek derslerinde 

olmamıştır, ancak öğrencinin zaten ağır olan ders yükü biraz daha ağırlaşmıştır.  

— Ticaret Meslek Liselerine Sınavla Öğrenci Alınmasının Muhasebe 

Eğitiminin Verimliliğini Artırmasına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %85,53’ü Ticaret Meslek 

Liselerine sınavla öğrenci alınmasının, muhasebe eğitiminin verimliliğini artıracağını, 
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%14,47’si ise kısmen artıracağını belirtmiştir. Hiçbir öğretmen sınav ile öğrenci 

alınmasının verimliliği olumsuz yönde etkileyeceğini belirtmemiştir. (Tablo 3.68) 

Tablo 3.68 
Ticaret Meslek Liselerine Sınavla Öğrenci Alınmasının 

 Muhasebe Eğitiminin Verimliliğini Artırmasına Göre Dağılımı 
 

Ticaret Meslek Liselerine Sınavla Öğrenci 
Alınması, Muhasebe Eğitiminin Verimliliğini 

Artırır mı? 
Sayı Yüzde % 

Evet 65 85,53 

Kısmen  11 14,47 

Hayır - 0,00 

Toplam 76 100,00 

 
 

Bu sonuç, muhasebe dersi öğretmenlerinin büyük çoğunluğu, bu okullarda 

verilen muhasebe eğitiminden beklenen verimliliğin artması için öğrencilerin sınava 

tabi tutularak alınması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 
— Koordinatör Öğretmenlerin Öğrencilerin Beceri Eğitimleri İle İlgili 

Okulda ve İşyerinde İlgilenme Yeterliliğine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %53,95’i koordinatörlüğünü 

yaptığı öğrencilerin beceri eğitimleri ile ilgili olarak okulda ve işyerinde yeteri kadar 

ilgilendiğini, %44,73’ü kısmen ilgilendiğini, %1,32’si ise yeteri kadar ilgilenemediğini 

belirtmiştir. (Tablo 3.69) 

Tablo 3.69 
Koordinatör Öğretmenlerin Öğrencilerin Beceri Eğitimleri  

İle İlgili Okulda ve İşyerinde İlgilenme Yeterliliğine Göre Dağılımı 
 

Koordinatörlüğünü Yaptığınız Öğrencilerinizin 
Beceri Eğitimleri İle İlgili Olarak Okulda ve 
İşyerinde İlgilenme Yeterliliğiniz Nedir? 

Sayı Yüzde % 

Yeterli 41 53,95 

Kısmen Yeterli 34 44,73 

Yetersiz 1 1,32 

Toplam 76 100,00 
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Bu sonuç, koordinatör öğretmenlerin sorumlu olduğu, işletmelerde beceri 

eğitimi yapan öğrenci grubu ile yeteri kadar ilgilendiğini göstermektedir. Ancak yeteri 

kadar ilgilenemeyen öğretmenlerin oranı da az değildir.  

 
— Öğrencilerin İşletmelerde Yaptığı Beceri Eğitimi Sonunda Mesleki 

Açıdan Kazandıkları Davranış Değişikliğinin Yeterliğine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %11,84’ü öğrencilerin 

işletmelerde yaptığı beceri eğitimi sonunda mesleki açıdan kazandıkları davranış 

değişikliğinin yeterli, %81,58’i kısmen yeterli, %6,58’i ise yetersiz olduğunu 

belirtmiştir. (Tablo 3.70) 

Tablo 3.70 
Öğrencilerin İşletmelerde Yaptığı Beceri Eğitimi Sonunda  

Mesleki Açıdan Kazandıkları Davranış Değişikliğinin  
Yeterliğine Göre Dağılımı 

 

Öğrencilerin İşletmelerde Yaptığı Beceri Eğitimi 
Sonunda Mesleki Açıdan Kazandıkları Davranış 

Değişikliği Yeterli midir? 
Sayı Yüzde % 

Yeterli 9 11,84 

Kısmen Yeterli 62 81,58 

Yetersiz 5 6,58 

Toplam 76 100,00 

 
 

Bu sonuç,  işletmelerdeki beceri eğitimi ile kazandırılan mesleki bilgi ve 

becerilerin yeterli olmadığını ve bir takım aksaklıklar olduğunu göstermektedir.  

— Okuldaki Derslerin ve Beceri Eğitiminin Daha Verimli Olması İçin 

Mesleki Eğitimin (İşletmelerde Beceri Eğitimi) Nasıl Olması Gerektiğine 

İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan muhasebe öğretmenlerinin %40,79’u okuldaki derslerin ve 

beceri eğitiminin daha verimli olması için mesleki eğitimin (işletmelerde beceri eğitimi) 

bu şekliyle (2 gün okul, 3 gün işletmelerde beceri eğitimi) devam etmesi,  %40,79’u son 

sınıfın (4.sınıf) tamamen beceri eğitimine ayrılması, %18,42’si ise diğer zamanlarda 

beceri eğitimi yapılması gerektiğini belirtmiştir. (Tablo 3.71) 
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Tablo 3.71 
Okuldaki Derslerin ve Beceri Eğitiminin Daha Verimli Olması İçin 

 Mesleki Eğitimin (İşletmelerde Beceri Eğitimi)  
Nasıl Olması Gerektiğine Göre Dağılımı 

 

Okuldaki Derslerin ve Beceri Eğitiminin Daha Verimli 
Olması İçin Mesleki Eğitim (Beceri Eğitimi) Nasıl 

Olmalıdır? 
Sayı Yüzde % 

Bu Şekliyle Devam Etmelidir. (2 Gün Okul, 3 Gün 
İşletmelerde Beceri Eğitimi) 
 

31 40,79 

Son Sınıf (4.Sınıf), Tamamen Beceri Eğitimine Ayrılmalıdır. 
 

31 40,79 

Diğer Zamanlarda Beceri Eğitimi Yapılmalıdır.   
 

14 18,42 

Toplam 76 100,00 

 
 

Bu sonuç, halen işletmede beceri eğitiminin yürürlükte olduğu gibi 3 gün 

işletmelerde, 2 gün ise okul/kurumda veya eğitim biriminde teorik eğitim şeklinde 

yapılması ya da 4. sınıfın tamamen beceri eğitimine ayrılması gerektiğini 

göstermektedir.  

 
— İşletmelerde Yapılan Beceri Eğitiminin Eğitim Açısından Karşılaşılan 

Sorunlarına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin işletmelerde yapılan beceri eğitimi süresince 

eğitim açısından karşılaştıkları sorunlara ilişkin bulgular Tablo 3.72’de gösterilmiştir. 

Bu tabloya göre öğretmenlerin %28,43’ü gereken beceri eğitiminin kazandırılamadığını, 

%33,34’ü beceri eğitiminin formalitede kaldığını, %32,35’i usta öğretici eksikliğinin 

olduğunu, %5,88’i ise belirtilen sorunların dışında sorunlar olduğunu belirtmiştir.  

Tablo 3.72 
İşletmelerde Yapılan Beceri Eğitiminin, Eğitim Açısından 

 Karşılaşılan Sorunlarına Göre Dağılım 
 

İşletmelerde Yapılan Beceri Eğitiminin 
Eğitim Açısından Karşılaşılan Sorunları 

Nelerdir? 

 

Sayı 
 

        Yüzde % 

Gereken Beceri Eğitimi Kazandırılamıyor 
 

29 28,43 

Beceri Eğitimi Yapılan Yerlerde Usta 
Öğretici Eksikliği Var 
 

33 32,35 

Beceri Eğitimi Formalitede Kalıyor  
 

34 33,34 

Diğer  
 

6 5,88 

Toplam 102                 100,00 
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Anketin bu sorusunda denetlere birden fazla seçenek işaretleyebilecekleri 

söylenmiştir. Anket sonuçları, beceri eğitiminin formalitede kaldığını, beceri eğitimi 

yapılan yerlerde usta öğretici eksikliğinin bulunduğunu ve gereken beceri eğitiminin 

kazandırılamadığını göstermektedir. 

 

Tablo 3.73 
Öğretmenlerin “Mesleğiniz İle İlgili Değişiklikleri Nasıl Takip Edersiniz?”  

Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını  
Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 
Mesleğiniz ile ilgili 

değişiklikleri nasıl takip 
edersiniz? 

N X Ss t df P 

Erkek  40 1,88 ,563 2,063 74 ,043 

Bayan 36 1,61 ,549    
 

Tablo 3.73 incelendiğinde, “Mesleğiniz ile ilgili değişiklikleri nasıl takip 

edersiniz?” sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek 

için yapılan t- testi sonucuna göre p 0,043<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Elde edilen sonuç incelendiğinde; erkek öğretmenler mesleği ile ilgili 

değişiklikleri daha çok iletişim araçlarından, bayan öğretmenler ise meslek dersi 

öğretmenleri ile iletişim araçlarından takip ettiklerini bildirmişlerdir. 

Erkek öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalaması 1.88, bayan öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.61 çıkmıştır. Ölçeğimizde 1=meslek dersi 

öğretmenlerinden, 2=iletişim araçlarından, 3=muhasebe mesleği yapan kişilerden, 

4=diğer ve 5=takip etmem cevaplarını temsil etmektedir.  

 

Tablo 3.74 
Öğretmenlerin “Üniversite Eğitiminden Sonra Muhasebe İle İlgili Eğitimlere  

Katıldınız mı?” Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp  
Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 
Üniversite eğitiminden sonra 
muhasebe ile ilgili eğitimlere 

katıldınız mı? 
N X Ss t df P 

Erkek  40 1,22 ,423 -2,313 74 ,023 

Bayan 36 1,47 ,506    
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Tablo 3.74 incelendiğinde, “Üniversite eğitiminden sonra muhasebe ile ilgili 

eğitimlere katıldınız mı?” sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi sonucuna göre p 0,023<0,05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Elde edilen sonuç incelendiğinde; erkek 

öğretmenlerin üniversite eğitiminden sonra muhasebe ile ilgili eğitimlere bayan 

öğretmenlere göre daha fazla ilgi gösterdiklerini söyleyebiliriz.  

Erkek öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalaması 1.22, bayan öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.47 çıkmıştır. Ölçeğimizde 1=evet, 2=hayır 

cevaplarını temsil etmektedir.  

 

Tablo 3.75 
Öğretmenlerin “Üniversite Eğitiminden Sonra Bilgisayarlı Muhasebe İle İlgili  

Eğitimlere Katıldınız mı?” Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp  
Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 
Üniversite eğitiminden sonra 
bilgisayarlı muhasebe ile ilgili 

eğitimlere katıldınız mı? 
N X Ss t df P 

Erkek  40 1,42 ,501 ,316 74 ,753 

Bayan 36 1,39 ,494    

 
Tablo 3.75 incelendiğinde, “Üniversite eğitiminden sonra muhasebe ile ilgili 

eğitimlere katıldınız mı?” sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi sonucuna göre p 0,753>0,05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen sonuç incelendiğinde; öğretmenlerin 

üniversite eğitiminden sonra bilgisayarlı muhasebe ile ilgili eğitimlere ilgi 

gösterdiklerini söyleyebiliriz.  

Erkek öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalaması 1.42, bayan öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.39 çıkmıştır. Ölçeğimizde 1=evet, 2=hayır 

cevaplarını temsil etmektedir.  
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Tablo 3.76 
Öğretmenlerin “Muhasebe Derslerinin Haftalık Ders Saatlerini Yeterli  
Buluyor musunuz?” Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp  

Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 
 

Muhasebe derslerinin haftalık 
ders saatlerini yeterli buluyor 

musunuz? 
N X Ss t df P 

Erkek  40 1,15 ,362 -2,159 74 ,034 

Bayan 36 1,36 ,487    
 

Tablo 3.76 incelendiğinde, “Muhasebe Derslerinin Haftalık Ders Saatlerini 

Yeterli Buluyor musunuz?”  sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi sonucuna göre p 0,034<0,05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Elde edilen sonuç incelendiğinde; erkek 

öğretmenlerin muhasebe derslerinin haftalık ders saatlerini bayan öğretmenlere göre 

yeterli bulduklarını söyleyebiliriz.  

Erkek öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalaması 1.15, bayan öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.36 çıkmıştır. Ölçeğimizde 1=evet, 2=hayır 

cevaplarını temsil etmektedir.  

Tablo 3.77 
Öğretmenlerin “Muhasebe Derslerindeki Konuların Bir Kitap Yerine Birden  

Fazla Kitapta (Modülde) Öğrencilere Verilmesi, Eğitimin Verimliliğini  
Artırır mı?” Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp  
Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 
Muhasebe derslerindeki konuların 

bir kitap yerine birden fazla kitapta 
(modülde) öğrencilere verilmesi, 
eğitimin verimliliğini artırır mı? 

N X Ss t df P 

Erkek  40 1,88 ,822 -1,845 74 ,069 

Bayan 36 2,19 ,668    

 
Tablo 3.77 incelendiğinde, “Muhasebe derslerindeki konuların bir kitap yerine 

birden fazla kitapta (modülde) öğrencilere verilmesi, eğitimin verimliliğini artırır mı?” 

sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan 

t- testi sonucuna göre p 0,069>0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde 

edilen sonuç incelendiğinde; muhasebe derslerindeki konuların bir kitap yerine birden 
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fazla kitapta (modülde) öğrencilere verilmesinin eğitimin verimliliğini kısmen 

artıracağını söyleyebiliriz.  

Erkek öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalaması 1.88, bayan öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 2.19 çıkmıştır. Ölçeğimizde 1=evet, 2=Kısmen 

Artırır, 3=Hayır cevaplarını temsil etmektedir.  

Tablo 3.78 
Öğretmenlerin “Muhasebe Derslerinin Modüllerinin İçeriği, Muhasebe Öğrenimi  

İçin Yeterli midir?” Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp  
Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 
Muhasebe derslerinin modüllerinin 

içeriği, muhasebe öğrenimi için 
yeterli midir? 

N X Ss t df P 

Erkek  40 2,18 ,747 -,846 74 ,400 

Bayan 36 2,31 ,577    

 
Tablo 3.78 incelendiğinde, “Muhasebe derslerinin modüllerinin içeriği, 

muhasebe öğrenimi için yeterli midir?” sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi sonucuna göre p 0,400>0,05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  Elde edilen sonuç incelendiğinde; muhasebe 

kitaplarını oluşturan modüllerin içeriğinin, muhasebe öğrenimi için kısmen yeterli 

olduğunu söyleyebiliriz.   

Erkek öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalaması 2.18, bayan öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 2.31 çıkmıştır. Ölçeğimizde 1=Yeterli, 2=Kısmen 

Yeterli, 3=Yetersiz cevaplarını temsil etmektedir.  

Tablo 3.79 
Öğretmenlerin “Muhasebe Derslerinde Ticari Belgeler ve Resmi Defterler  
Üzerinde Uygulama Yaptırıyor musunuz?” Sorusuna Cinsiyet Değişkenine  

Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 
 

Muhasebe derslerinde ticari 
belgeler ve resmi defterler 

üzerinde uygulama yaptırıyor 
musunuz? 

N X Ss t df P 

Erkek  40 1,70 ,564 ,727 74 ,469 

Bayan 36 1,61 ,494    

 



 127 

Tablo 3.79 incelendiğinde “Muhasebe derslerinde ticari belgeler ve resmi 

defterler üzerinde uygulama yaptırıyor musunuz?” sorusuna cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi sonucuna göre p 0,469>0,05 

düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  Elde edilen sonuç incelendiğinde; 

öğretmenlerin muhasebe derslerinde ticari belgeler ve resmi defterler üzerinde kısmen 

uygulama yaptıklarını söyleyebiliriz. 

Erkek öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalaması 1.70, bayan öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.61 çıkmıştır. Ölçeğimizde 1=Evet, 2=Kısmen, 

3=Hayır cevaplarını temsil etmektedir.  

 

Tablo 3.80 
Öğretmenlerin “Öğrencilerin Okulda Aldığı Muhasebe Eğitimi Sonucunda, İş Hayatında 

Çalışabilecek Yeterlilikte Görüyor musunuz?” Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre  
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 
Öğrencilerin okulda aldığı 

muhasebe eğitimi sonucunda, iş 
hayatında çalışabilecek yeterlilikte 

görüyor musunuz? 
N X Ss t df P 

Erkek  40 2,12 ,563 -,337 74 ,737 

Bayan 36 2,17 ,507    

 
Tablo 3.80 incelendiğinde, “Öğrencilerin okulda aldığı muhasebe eğitimi 

sonucunda, iş hayatında çalışabilecek yeterlilikte görüyor musunuz?” sorusuna cinsiyet 

değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi sonucuna 

göre p 0,737>0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen sonuç 

incelendiğinde; öğrencilerin okulda aldığı muhasebe eğitimi sonucunda, iş hayatında 

kısmen çalışabilecek yeterlikte olduklarını söyleyebiliriz. 

Erkek öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalaması 2.12, bayan öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 2.17 çıkmıştır. Ölçeğimizde 1=Evet, 2=Kısmen, 

3=Hayır cevaplarını temsil etmektedir.  
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Tablo 3.81 
Öğretmenlerin “Ticaret Meslek Liselerine Sınavla Öğrenci Alınması, Muhasebe Eğitiminin 

Verimliliğini Artırır mı?” Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp 
 Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

Ticaret Meslek Liselerine sınavla 
öğrenci alınması, muhasebe 

eğitiminin verimliliğini artırır 
mı? 

N X Ss t df P 

Erkek  40 1,20 ,405 1,444 74 ,153 

Bayan 36 1,08 ,280    

 
Tablo 3.81 incelendiğinde “Ticaret Meslek Liselerine sınavla öğrenci alınması, 

muhasebe eğitiminin verimliliğini artırır mı?” sorusuna cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi sonucuna göre p 0,153>0,05 

düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerden elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde; Ticaret Meslek Liselerine sınavla öğrenci alınmasının, muhasebe 

eğitiminde verimliliği artıracağını söyleyebiliriz. 

Erkek öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalaması 1.20, bayan öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.08 çıkmıştır. Ölçeğimizde 1=Evet, 2=Kısmen, 

3=Hayır cevaplarını temsil etmektedir.  

Tablo 3.82 
Öğretmenlerin “Koordinatörlüğünü Yaptığınız Öğrencilerinizin Beceri Eğitimleri İle İlgili Olarak 

Okulda ve İşyerinde İlgilenme Yeterliliğiniz Nedir?” Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 

 
Koordinatörlüğünü yaptığınız 

öğrencilerinizin beceri eğitimleri 
ile ilgili olarak okulda ve işyerinde 

ilgilenme yeterliliğiniz nedir? 
N X Ss t df P 

Erkek  40 1,50 ,555 ,455 74 ,650 

Bayan 36 1,44 ,504    

 
Tablo 3.82 incelendiğinde, “Koordinatörlüğünü yaptığınız öğrencilerinizin 

beceri eğitimleri ile ilgili olarak okulda ve işyerinde ilgilenme yeterliliğiniz nedir?” 

sorusuna cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan 

t- testi sonucuna göre p 0,650>0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde 

edilen sonuç incelendiğinde; öğretmenlerin işletmelerde beceri eğitim yapan son sınıflar 

ile yeteri kadar ilgilendiklerini söyleyebiliriz. 
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Erkek öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalaması 1.50, bayan öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.44 çıkmıştır. Ölçeğimizde 1=Yeterli, 2=Kısmen 

Yeterli, 3=Yetersiz cevaplarını temsil etmektedir.  

 
 

Tablo 3.83 
Öğretmenlerin “Öğrencilerin İşletmelerde Yaptığı Beceri Eğitimi Sonunda  

Mesleki Açıdan Kazandıkları Davranış Değişikliği Yeterli midir?” 
 Sorusuna Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını  

Test Etmek İçin Yapılan t-  Testi Sonuçları 
 

Öğrencilerin işletmelerde yaptığı 
beceri eğitimi sonunda mesleki 
açıdan kazandıkları davranış 

değişikliği yeterli midir? 
N X Ss t df P 

Erkek  40 1,95 ,450 ,056 74 ,955 

Bayan 36 1,94 ,410    

 
Tablo 3.83 incelendiğinde, “Öğrencilerin işletmelerde yaptığı beceri eğitimi 

sonunda mesleki açıdan kazandıkları davranış değişikliği yeterli midir?” sorusuna 

cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan t- testi 

sonucuna göre p 0,955>0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen 

sonuç incelendiğinde; öğrencilerin işletmelerde yaptığı beceri eğitimi sonunda mesleki 

açıdan kazandıkları davranış değişikliğinin kısmen yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. 

Erkek öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalaması 1.95, bayan öğretmenlerin 

verdikleri cevapların ortalaması ise 1.94 çıkmıştır. Ölçeğimizde 1=Yeterli, 2=Kısmen 

Yeterli, 3=Yetersiz cevaplarını temsil etmektedir.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 

Bu uygulamada amaç; ortaöğretim kurumlarında muhasebe eğitiminin 

değerlendirilmesidir.  

Bu bölümünde, Ticaret Meslek Liselerinde verilen muhasebe eğitiminin 

değerlendirilmesi amacıyla örneklem kapsamına alınan Ticaret Meslek Liselerindeki 

öğretmen ve öğrencilere uygulanan anketler yardımıyla elde edilen bilgiler 

doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlar açıklanmış ve gerekli görülen öneriler 

belirtilmiştir. 

Bu çalışmaların sonucunda ortaöğretim düzeyinde verilen muhasebe eğitiminin 

yeterliliğinin düzeyi belirlenmiştir.  

—Ticaret Meslek Lisesi’ni öğrencilerin kendilerinin tercih ettiği, ancak ailenin 

de bu seçimde etkili olduğu görülmüştür. Ticaret Meslek Lisesi’nde okuyan kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerden sayıca daha fazla oldukları görülmektedir. 

Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim düzeyi düşüktür. Genelde ilkokul 

mezunudurlar. Anne ve babası üniversite mezunu olan öğrencilerin toplam sayısı 

30’dur. Bu da eğitim düzeyi yüksek ailelerin çocuklarını Ticaret Meslek Liselerine 

göndermediklerini göstermektedir. Öğrencilerin annelerinin çoğunun çalışmamaları ve 

babalarının da genelde işçi ve serbest olarak çalışmaları eğitim düzeyleri ile ilgilidir. 

Buna bağlı olarak gelir düzeyleri de ortalama 801,00 – 1 200,00 TL arasındadır. 

Öğrencilerin ailelerinin gelir seviyesi düşük olması, ebeveynlerden babaların işçi, 

annelerin ise ev hanımı olmaları, çocuklarının bir an önce hayata atılarak aile 

bütçelerine katkıda bulunmalarını istemeleri, çocuklarını TML’leri tercih ettirme de 

etkili olan nedenlerin başında gelmektedir. Daha sağlıklı bir yönlendirmenin 

sağlanabilmesi için öğrenciler, okulların rehberlik servislerinden faydalanmalı, ayrıca 

meslek liselerinden meslek dersi öğretmenleri öğrencileri bilgilendirerek yönlendirmede 

desteklenmelidir. Ayrıca okulların kapanmasına yakın tarihlerde ilköğretim son sınıf 

öğrencilerine Ticaret Meslek lisesi’ni tanıtmak amacı ile geziler düzenlenmeli, 

öğrencilere okulda yapılan eğitim uygulamaları gösterilmeli, yönetici ve öğretmenler 
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okul ve muhasebe mesleği ile ilgili bilgiler vermelidir. Bu sayede mesleği isteyen vasıflı 

öğrencilerin yönlendirilerek, tercihlerini bu yönde kullanması sağlanmalıdır 

— Çalışma sahamız sınırları dâhilinde Anadolu Liselerine duyulan ihtiyaç,  yeni 

binalar yapılmadan mevcut genel liselerin bir kısmının Anadolu Liselerine 

dönüştürülmesiyle karşılanmıştır. Ayrıca yeni genel liselerin açılmaması, öğrencilerin 

gidebileceği okul sayısının daralmasına, bunun doğal bir sonucu olarak da meslek 

liselerine yönelmelerine neden olmuştur. Genel liselere giremeyen öğrencilerin 9.sınıfın 

sonunda genel liselere geçme hakkının olması, TML’lerin 9. sınıflarında aşırı 

yığılmaları tetikleyen bir etken olmuştur. Bu durumun çözülebilmesi için ihtiyaçlar 

doğrultusunda yeni genel liseler ile TML’ler açılarak sınıflardaki öğrenci sayısının ideal 

seviyeye çekilmesi sağlanmalıdır. 

TML’lere çok fazla öğrenci yönelmesinin bir sebebi de ilköğretim okullarında 

sağlıklı bir yönlendirme ve eleme yapılamamasından kaynaklanmaktadır. Mevcut 

sisteme göre bir öğrenci genel liseye kayıt yaptırabilmesi için SBS puanı dikkate 

alınırken TML’lerde diploma notu dikkate alınmakta, çoğu zaman da öğrencilerin açıkta 

kalmamamsı için okul müdürlerine yapılan baskı neticesinde çok başarısız öğrenciler de 

kaydedilmektedirler. İlköğretimde başarısı düşük olan öğrenciler, 9. sınıfta da maalesef 

tembellik alışkanlıklarını devam ettirmekte bunun sonucu olarak da başarısız 

olmaktadırlar. Bunların birçoğu bakanlık tarafından çıkarılan af ve yeni sınav haklarına 

rağmen sınıfta kalmakta, 9.sınıfı tekrar etmektedirler. İki defa sınıf tekrarı yapan 

öğrenciler de örgün öğretimden uzaklaştırıldıklarından TML’lerin 9.sınıfları bu tür 

öğrenciler için eleme sınıf olarak işlev görmektedir. Bu eleme ilköğretimin 8.sınıfında 

yapılmalı, öğrenci raporları buna göre düzenlenmeli ve bu vasıftaki öğrenciler, Mesleki 

Eğitim Merkezlerine yönlendirilerek hizmet sektöründeki ara eleman ihtiyacı pratik 

olarak karşılanmalı, vasıfsız öğrencilerin bu okullara gelmesi engellenmeli, hem de 

öğrencilerin sınıf tekrarı engellenerek zaman ve kaynak israfının önüne geçilmelidir.  

— Bazı mesleklerin yapılması bilginin yanında yetenek de gerektirir. Muhasebe 

mesleği de herkesin yapabileceği basit bir meslek değildir. Bu mesleğin ilk kademe 

eğitiminin verildiği TML’lere alınacak öğrenciler, mutlaka sınava tabi tutulmalıdır.  
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— TML’lerde bulunan 9. sınıf öğrencilerine okul ve okulda bulunan alanlar ile 

alanlara ait dallar hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Meslek Tanıtma Kulübü’nün 

hazırlayacağı programlar çerçevesinde alanları tanıtan filmler izlettirilmeli ve belirli 

dönemlerde meslek dersi öğretmenleri tarafından seminerler düzenlenmelidir. Bu 

faaliyetler egzersiz kapsamına alınarak, bunları yürüten öğretmenlere 6 saat egzersiz 

ücreti ödenerek cazip hale getirilmeli, işlevi artırılmalıdır. 

— Her okulda olduğu gibi Ticaret Meslek Liselerinde de eğitim araç-

gereçlerinde, özellikle de bilgisayar ve donanımı ile modül kitapçıklarının temininde 

sıkıntılar yaşanmaktadır. Okullara gönderilen ödenekler yeterli olmadığından bozulan, 

yıpranan bilgisayar malzemelerinin zamanında tamir ettirilememesi ya da yenisinin 

alınamaması donanımla ilgili sorunları oluşturmaktadır. Modüllerin çoğaltılmasında 

maliyeti daha ucuz olan çözüm yolları tercih edilmektedir. Bu durumda çoğaltılan 

modüller, renksiz, daha çok A5 ebadında olduğundan eğitimde istenilen kalite ve 

verime de ulaşılamamaktadır. Aynı zamanda modüllerin zamanında öğrenciye 

ulaşmaması eğitimin aksamasına ve öğrencilerde motivasyon eksikliğine sebep 

olmaktadır. Öğrenciler, gerek araç gereç ve gerekse modül temininde sorun 

yaşamamalı, temin edilen materyaller belirlenen standartlara uygun olmalıdır. 

Derslikler, laboratuarlar ve diğer birimler belirli standartlarda değişikliklere göre belirli 

aralıklarla güncellenmeli, mesleki eğitim için toplanan mali kaynaklar amacı dışında 

kullanılmamalıdır. Nitelikli öğrencilerin bu okulları tercih etmesini sağlamak için iş 

dünyasının ve meslek örgütlerinin de desteği alınarak bu okullar cazip hale 

getirilmelidir.  

Modüllerin yazılmasında öğretmen tercihi yapılırken bazı eksiklikler göze 

çarpmaktadır. Mesleki açıdan yeterli tecrübesi olmayan TML öğretmenlerinin modül 

yazımında görevlendirilmesi, içeriğin doldurulamamasına yol açmıştır. Bu durumu 

telafi etmek için modüller, her yıl eğitim-öğretim yılının sonunda meslek dersi 

öğretmenlerinin görüşü de alınarak güncellenmelidir. Güncelliğini kaybetmiş ders ve 

modüller kaldırılmalı, konu itibari ile birbirine yakın olan ders ve modüller 

birleştirilerek verimin artırılması sağlanmalıdır.  
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— TML’lerde muhasebe eğitiminin istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir 

(Tablo 3.20, ve 3.65). Derslerin sınıfta tahta başında anlatılarak soru-cevap şeklinde 

öğretildiği, uygulamaya fazla yer verilemediği, öğrenciler tarafından eksiklik olarak 

belirtilmiştir. Bu eksikliği gidermek ve ideal bir muhasebe eğitimini sağlamak amacıyla 

muhasebe ve muhasebeyi tamamlayan dersler uygulamaya yönelik olmalı, bilgiyi 

aktarmaktan çok, öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesine önem verilmelidir. 

Okullarda muhasebe uygulama laboratuarı faaliyete geçirilmeli, muhasebe ve 

muhasebeyi tamamlayan bazı meslek dersleri tam donanımlı muhasebe uygulama 

laboratuarlarında yapılmalıdır. Bilgisayarlı muhasebe dersleri tamamen bilgisayar 

laboratuarında ve uygulamaya yönelik olmalıdır. Laboratuarlar 20 öğrenci ile sınırlı 

tutulmalıdır. Muhasebe dersleri, sadece teorik monografilerin çözüldüğü dersler 

olmaktan çıkarılmalı, mümkünse Genel Muhasebe 1, Genel Muhasebe 2 ve Bilgisayarlı 

Muhasebe derslerine aynı öğretmenlerin girmesi sağlanarak bütünlük sağlanmaktadır. 

— Öğrenciler, muhasebe derslerini sevmelerine rağmen (Tablo 3.26) yarıya 

yakın bir kısmı okudukları okullarından memnun olmadıklarını belirtmiştir (Tablo 

3.25). Öğrenciler mezun olduktan sonra çalışmak yerine üniversiteye gitmeyi 

istemektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu yükseköğretim programına yerleşmek 

istemektedir (Tablo 3.27).   Tamamının muhasebe programını tercih etme hakkı 

bulunmasına rağmen 690 öğrencinin sadece 267’si muhasebe programına geçiş yapmayı 

düşünmektedir. Bu konu ile ilgili kamu ve özel kurumlar kapsamlı bir araştırma 

yapmalıdır.  

— TML öğrencilerinin büyük bir kısmı; kendilerinin, ailelerinin ya da 

arkadaşlarının bulduğu işyerlerinde staj yapmaktadır. Bu durum sakınca doğurmaktadır. 

Öğrenciler işletmeye gitmediği halde gitmiş gibi işlem yaparak kendilerine duyulan 

güveni istismar etmektedir. Bunun önüne geçmek için işyerlerindeki öğrencileri 

denetleyen koordinatör öğretmenler görevlerinde daha titiz davranmalı, ayrıca tüm 

öğrenciler işletmelere okul tarafından yerleştirilerek oluşabilecek bazı olumsuzlukların 

önüne geçilmelidir. Staj yeri bulmakta zorlanan okullar, geçmiş yıllarda staja öğrenci 

kabul eden işletmelerin arşivini yapmalı, mayıs ayında, stajyer öğrenci çalıştıran 

işletmelerin gelecek öğretim yılı için tekrar stajyer öğrenci isteyip istemediklerine dair 
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bilgiler alınarak bu alanda bir havuz oluşturulmalıdır. Ayrıca bölgedeki ve yakın 

ilçelerdeki TML’lerle koordinasyon sağlanarak işletmeye yakın olan öğrenciler bölgeye 

yakın okullardan yönlendirilmelidir.  

Öğrenciler, işletmelerde beceri eğitiminde çoğunlukla ön muhasebe işlemlerinde 

istihdam edilmektedir. İşletmelerde beceri eğitimi açısından yaşanan sorunlarda, 

gereken beceri eğitiminin kazandırılamaması ilk sırayı almaktadır. İkinci sırada beceri 

eğitiminin formalitede kaldığı, üçüncü sırada ise usta öğretici eksikliği gelmektedir. Her 

işletmeye, belirlenmiş bir plan dahilinde işletmenin şart ve imkânlarına göre ayrı ayrı 

hazırlanmış öğretim programları verilmeli, öğrencilere beceri eğitimleri bu plana göre 

yaptırılmalıdır. Koordinatör öğretmenler ve usta öğreticiler yıllık planlar dâhilinde 

öğrencinin gelişimini takip etmelidir. İşletmelerde öğrencilerin iş takip cetvelleri 

olmalıdır. Burada, öğrenciye yaptırılan işler, verilen ücretler ve öğrencinin işletmeye 

gelmediği günler yer almalıdır. Öğrencinin bulduğu staj yerlerinin koşulları etüd 

edilmeli, özellikle muhasebe beceri eğitimine uygun olmayan işletme ve kurumlarda 

muhasebe bölümü öğrencilerinin beceri eğitimi yapmaları engellenmelidir. 

TML’lerde haftanın 2 günü okula gelen son sınıf öğrencileri diğer günler 

okuldan uzak kalmaktadır. Öğrenciler özellikle 2.dönem kendilerini staj yaptıkları 

işyerine ait hissetmekte, öğrencilikle ilgili sorumluluklarını ikinci plana itmektedirler. 

Bu nedenle işyerinden izin alamadığını beyan ederek sınavlara dahi girmeyen öğrenciler 

tespit edilmiştir. Bu durum öğrencilerde lakaytlığa sebebiyet verdiğinden, okuldaki 

disiplinin sağlanmasında zorluklar yaşanmakta ve öğrencilerin daha az başarılı 

olmalarına zemin hazırlamaktadır. Bu olumsuzlukların önüne geçmek için son sınıf 

tamamen işletmelerde beceri eğitimine ayrılmalıdır.  

— Muhasebe ile ilgili bilgilerde meydana gelen değişiklikler, öğretmenler 

tarafından kendi imkânları ile takip edilmektedir. Bilgi akışının daha iyi sağlanabilmesi 

için öğretmen odalarında, şefliklerde internete sürekli bağlı ve çalışır durumda yeteri 

kadar bilgisayar bulundurulmalıdır. Daha önce mezun olan öğretmenler, sık değişen 

kanunları takip etmekte gevşeklik göstermektedirler. Bunu önlemek için muhasebe 

grubu öğretmenleri interaktif sınavlarla ölçmeye tabi tutulmalı, muhasebe grubu 

derslerinin verilmesinde sınavlarda başarılı olan öğretmenlere öncelik tanınarak 
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öğretmenlerin bilgilerini güncel tutmaları sağlanmalıdır.  

 

— Öğretmenlerin bir kısmı (%55), muhasebe de uygulama eksiğinin 

bulunduğunu, bir kısmı da (%28) bilgisayarlı muhasebeyi bilmediğini belirtmiştir. 

Öğretmenler muhasebe ve bilgisayarlı muhasebe ile ilgili hizmet içi eğitimlere %60 

dolayında katılmışlardır. Uygulamayı ve bilgisayarlı muhasebeyi iyi bilen öğretmenler 

tarafından okullarında kurslar açılmalıdır.  Ayrıca MEB’in açmış olduğu hizmet içi 

eğitimlere muhasebe öğretmenleri katılmalı ve katılım teşvik edilmelidir.  Uygulamaya 

yönelik dersler hizmet içi eğitimlere katılan öğretmenlere öncelikli olarak verilmelidir. 

 

 Ankette yer alan muhasebe eğitiminde karşılaşılan diğer sorunlar başlığı 

altında elde edilen bulgular ve öneriler şöyledir; 

1. Özel sektörde stajyerlere önem verilmemekte ve yeteri kadar 

ilgilenilmemektedir. 

2. Yapılan işin öğrenilmesi için yeterli zaman verilmemekte ve konu 

öğretimlerinde öğrenci aşağılanmaktadır. Bir kısım işlerin öğrenci tarafından 

yapılamayacağı konusunda önyargılı davranılmakta ve genellikle de fotokopi ve 

faks çekimi işlemlerinde çalıştırılmaktadır.  

3. Öğrenciler, usta öğreticisi bulunmayan işletmelere gönderilmekte ve bu 

durum beceri eğitiminden beklenen verimi sağlamamaktadır. 

4. Öğrenciler, işyerinde az para ile çok iş yapan kişiler olarak algılanmaktadır. 

5. İşletmelerde beceri eğitiminin ve okul eğitiminin aynı yıl olması birtakım 

sorunları beraberinde getirmektedir.  

6. Laboratuarların fiziki olarak ve araç-gereç yönünden yetersiz olması 

muhasebe programlarının yeteri kadar gösterilmemesine sebep olmaktadır.  

7. Muhasebe-finans eğitiminin yeterliği ve kalitesi sadece derslerin saatleri, 

işlenen konuların kapsamı ve uygulamalarından değil, gelen öğrenci profilinden 

de etkilenmektedir. 
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8. Haftalık ders saatinin fazla olması ve ikili eğitim yapılması sebebiyle belirli 

saatlerden sonra derslerdeki verim düşmektedir. Haftalık ders saatleri azaltılmalı 

ve ikili eğitimden kesinlikle vazgeçilmelidir.  

 

Sonuç olarak, son dönemlerde Ticaret Meslek Liselerine yönelen öğrenci 

niteliğinde ciddi düşmeler yaşanmaktadır. Tabiî ki bu durum,  okuldan piyasaya iş gücü 

arzında da kalite düşüklüğüne yol açmaktadır. İş piyasası ile TML mezunlarının ilişkisi 

iyi değildir. Mesleki eğitimin sorunlarına ciddi çözümler getirilmez ise, bazı yörelerde 

öğrenci sayısında sıkıntılar yaşayan TML’ler, ilerleyen yıllarda öğrenci bulamama 

durumu ile karşı karşıya kalabilir. Muhasebe eğitimine gerekli maddi destek 

verilmelidir. Mesleki eğitim için ayrı üniversite giriş sınav sistemi geliştirilmelidir.   
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EK–2 
 
Değerli Öğrencimiz, 
 
 “Ortaöğretim Kurumlarında Muhasebe Eğitimi ve Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi”  
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. 
 
 

Mustafa İMAMOĞLU 
 

 
1. Cinsiyetiniz? 

a) (  ) Erkek  b) (  ) Kız 
 

2. Aileniz kaç kişiden oluşuyor? 
a) (  ) 2–3  b) (  ) 4–5  c) (  ) 6 ve üstü   
 

3. Ailenizin aylık net gelir durumu 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 
 

4. Babanızın mesleği nedir? 
a) (  ) İşçi  b) (  ) Memur c) (  ) İşveren d) (  ) Çalışmıyor (işsiz) 

 
5. Babanızın öğrenim durumu nedir? 

a) (  ) İlkokul  b) (  ) Ortaokul   c) (  ) Lise 
d) (  ) Üniversite    e) (  ) Okur-yazar değil 
 

6. Annenizin mesleği nedir? 
a) (  ) İşçi  b) (  ) Memur c) (  ) İşveren d) (  ) Çalışmıyor (işsiz) 

 
7. Annenizin öğrenim durumu nedir? 

a) (  ) İlkokul  b) (  ) Ortaokul   c) (  ) Lise 
d) (  ) Üniversite    e) (  ) Okur-yazar değil 

 
8. Ticaret Meslek Lisesini kimlerden etkilenerek seçtiniz? 

a) (  ) Ailem     b) (  ) Kendi isteğim ile 
c) (  ) Arkadaşlarımdan etkilendim  d) (  ) Öğretmenlerimin yönlendirmesi ile 
e) (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz) ………………… 

 
9. Ticaret Meslek Lisesi’ni seçmenizin nedeni nedir? 

a) (  ) Çevremdeki kişilerin Ticaret meslek Lisesi’ne gitmemi istemesi 
b) (  ) Okulu bitirdiğimde rahat iş bulabileceğim için 
c) (  ) Bu okulu bitirip üniversiteye devam etmek için 
d) (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz) ………………………… 
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10. Sınıfınızın büyüklüğü öğrenci sayısına göre nasıldır? 
a) (  ) Yeterli  b) (  ) Kısmen yeterli   c) (  ) Yetersiz
  
  

11. Ders araç ve gereçlerini ( ders kitabı, modül, defter, kalem, silgi, …vb) tam olarak derse 
getiriyor musun? 
a) (  ) Evet   b) (  ) Hayır 
 

12. Alan, dal ve beceri eğitim gördüğünüz işletmelerin seçiminde aldığınız rehberlik hizmetleri 
yeterli midir?   
a) (  ) Yeterli   b) (  ) Kısmen Yeterli  c) (  ) Yetersiz
   

13. Okulunuzda eğitimini aldığınız muhasebe derslerinin ders saatlerini yeterli buluyor musunuz? 
a) (  ) Yeterli   b) (  ) Kısmen Yeterli  c) (  ) Yetersiz
   

14. Okulunuzun muhasebe araç ve gereçleri (modül, basılı evrak, bilgisayar donanımı, … vb) 
muhasebe eğitimini karşılamaya yeterli midir? 
a) (  ) Yeterli   b) (  ) Kısmen Yeterli  c) (  ) Yetersiz
   
 

15. Muhasebe ders kitaplarındaki (Modüller) bilgilerin sizlere faydası ne ölçüdedir? 
a) (  ) Yeterli  b) (  ) Kısmen yeterli  c) (  ) Yetersiz  
  

16. Muhasebe ders kitaplarındaki (modüllerdeki) bilgilerin seviyenize uygunluğu nedir? 
a) (  ) Fazla   b) (  ) Seviyemize uygun  c) (  ) Yetersiz 
  

17. Programlarda yer alan meslek derslerinin sayıca yeterlik durumu nedir? 
a) ( ) Sayıca fazladır, azaltılmalı  b) ( ) Sayıca yeterlidir            
c) ( ) Sayıca azdır, artırılmalıdır  d) ( ) Bazı dersler birleştirilmelidir. 
e) ( ) Bazı Dersler Değiştirilmeli  

 
18. Okulunuzda aldığınız muhasebe eğitimi sonucu kendinizi muhasebe işlemleri (Belge düzenleme, 

defterlere kayıt… vb) yapabilecek seviyede görüyor musunuz? 
a) (  ) Evet  b) (  ) Kısmen    c) (  ) Hayır 
 

19. Muhasebe dersleri işlenirken aşağıdaki yöntemlerden hangisi ne sıklıkla kullanılıyor? 
Her zaman   Bazen    Hiçbir zaman 

a) Anlatım                 (  ) (  )  (  )   
b) Anlatım - Soru - Cevap - Problem Çözme             (  ) (  )  (  )   
c) Anlatım – Uygulama (Defter ve belgeler üzerinde)            (  ) (  )  (  )  

  
 

20. Bilgisayarlı Muhasebe dersleri işlenirken aşağıdaki yöntemlerden hangisi ne sıklıkla 
kullanılıyor? 

Her zaman   Bazen   Hiçbir zaman 
a) Anlatım                      (  ) (  ) (  )   
b) Anlatım-Soru-Cevap    (  ) (  ) (  )   
c) Anlatım-Soru-Cevap, Laboratuar Uygulaması                            (  ) (  )            (  )  
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21. Muhasebe Öğretmenleriniz derse girerken ve ders esnasında; 

 Her zaman   Bazen   Hiçbir zaman 
a) Ders araç ve gereçleri yanındadır.                     (  )  (  )   (  )   
b) Konuya hazırlanarak gelir.                       (  )  (  )   (  )   
c) İşlenecek konunun mesleki hayattaki önemini belirtir                             (  )  (  )   (  )   
d) Önemli konulara yeterince zaman ayırır.                     (  )  (  )   (  )   
e) Öğrencilere soru sorarak derse katılımlarını sağlar.                                 (  )  (  )   (  )   
f) Önceki konularla bağlantı kurarak yeni konuya giriş yapar.                    (  )   (  )   (  )   
g) Dersin sonunda öğrencilerin konuyu öğrenip öğrenmediğini kontrol eder     (  )  (  )   (  )   
h) Konunun özelliğine göre gerekli ticari belgeler üzerinde uygulama yaptırır. (  )  (  )   (  )   
ı) Sabırlı ve anlayışlıdır.                      (  )  (  )   (  )   
J) Muhasebe işlemlerindeki güncel değişiklikler ile ilgili bilgi verir       (  )  (  )   (  ) 
 
 

22. Sayısal dersleri (Muhasebe, matematik, …vb) anlama ve yapabilme yeterliğiniz nedir? 
a) (  ) Yeterli   b) (  ) Kısmen Yeterli c) (  ) Yeterli değil 
  

 
23.  Liseye yeniden başlama imkânınız olsaydı Ticaret Meslek Lisesini tercih eder miydiniz?  

a) (  ) Evet  b) (  ) Hayır  
 

24. Muhasebe derslerini seviyor musunuz? 
a) (  ) Evet  b) (  ) Hayır (Lütfen nedenini belirtiniz) ……………. 

                                                              
25. Yüksek öğrenimde hangi alanda eğitim almayı düşünüyorsunuz? 

a) (  ) Yüksek öğrenim yapmak istemiyorum b) (  ) Muhasebe c) (  ) Diğer 
 
 

Beceri Eğitimi İle İlgili Bölüm 
 

26. Beceri Eğitimi yaptığınız işyerinin türü nedir? 
a) (  ) Özel Sektör (Muhasebe bürosu hariç)       b) (  ) Kamu sektörü     c) (  ) Muhasebe bürosu 

 
27. Beceri Eğitimi yaptığınız işyerini ne şekilde buldunuz? 

a) (  ) Okul aracılığı ile   b) (  ) Kendim araştırarak 
c) (  ) Arkadaşlarım aracılığı ile  d) (  ) Ailem 
e) (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz) ………………………… 

 
28. Okulda aldığınız mesleki eğitimin beceri eğitimine hazırlamadaki yeterliliği nedir? 

a) (  ) Yeterli   b) (  ) Kısmen Yeterli  c) (  ) Yeterli değil
   

29. Beceri eğitimi aldığınız işyerinin meslekte yetişmeniz açısından yeterliği nedir? 
a) (  ) Yeterli   b) (  ) Kısmen Yeterli  c) (  ) Yeterli değil 

 
30. Koordinatör öğretmenlerinizin, beceri eğitiminiz ile ilgili olarak okulda ve işyerinde sizinle 

ilgilenme yeterliği nedir? 
a) (  ) Yeteri    b) (  ) Kısmen Yeterli  c) (  ) Yeterli Değil 
   

31. Beceri eğitimi sırasında hangi işleri yapıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
a) (  ) Ön muhasebe işlemleri (belge düzenleme)  b) (  ) Ticari defterlere kayıt 
c) (  ) İşyerinin dışında yapılması gereken işlemler  d) (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

  
32. Beceri eğitimi gördüğünüz işyerindeki usta öğreticinin bilgi ve becerisinin, size muhasebe 

eğitimi verebilme yeterliliği nedir? 
a) (  ) Yeterli   b) (  ) Kısmen Yeterli  c) (  ) Yeterli değil 
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33. Mesleki eğitimin bu şekliyle (2 gün okul, 3 gün işletmelerde beceri eğitimi) devam etmesi, okul 
ve mesleki eğitim açısından problem oluyor mu? 
a) (  ) Problem olmuyor      b) (  ) Genellikle problem oluyor      c) (  ) Her zaman problem oluyor 

 
34. Okuldaki derslerin ve beceri eğitiminin daha verimli olması için mesleki eğitim (beceri eğitimi) 

nasıl olmalıdır? 
a) (  ) Bu şekliyle devam etmelidir. (2 gün okul, 3 gün işletmelerde beceri eğitimi) 
b) (  ) Son sınıf (4.sınıf), tamamen beceri eğitimine ayrılmalıdır. 
c) (  ) Diğer zamanlarda işletmelerde beceri eğitimi yapılmalıdır. (Lütfen belirtiniz) ……  

 
35. Beceri eğitimi yaptığınız işyerinde, mesleki bilgi ve becerinizdeki değişiklik nasıldır? 

a) (  ) Yeteri kadar artmıştır b) (  ) Kısmen artmıştır   c) (  ) Hiç artış olmamıştır 
 

36. İşletmelerde yapılan beceri eğitiminin eğitim açısından karşılaşılan sorunları nelerdir? Birden 
fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 
a) (  ) Gereken beceri eğitimi kazandırılamıyor  
b) (  ) Beceri eğitimi yapılan yerlerde usta öğretici eksikliği var 
c) (  ) Beceri eğitimi formalitede kalıyor  
d) (  ) Diğer (Lütfen Belirtiniz) ……………………………………... 

 
37. Muhasebe eğitiminde karşılaşılan sorunlar ile ilgili görüş ve önerileriniz varsa lütfen belirtiniz. 

………………………………………………………………………………….……… 
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Değerli Meslektaşım, 
 
 Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman 
Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmakta olup, “Ortaöğretim Kurumlarında Muhasebe Eğitimi ve 
Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi” 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. 
 
 

Mustafa İMAMOĞLU 
 

1. Cinsiyetiniz? 
a) (  ) Erkek  b) (  ) Bayan 

 
2. Yaşınız? 

a) (  ) 20–29  b) (  ) 30–39  c) (  ) 40–49 d) (  ) 50 ve üstü
  

3. Öğretmenlikte hizmet yılınız?  
a) (  ) 1–5 yıl b) (  ) 6–10 yıl  c) (  ) 11–20 yıl d) (  ) 21 yıl ve üzeri 
 

4. Mesleğiniz ile ilgili değişiklikleri nasıl takip edersiniz? 
a) (  ) Meslek dersleri öğretmenlerinden  b) (  ) İletişim araçlarından 
c) (  ) Muhasebe mesleğini yapan kişilerden  d) (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz) ……… 
e) (  ) Takip etmem 

 
5. Hangi üniversiteyi bitirdiniz? (Lütfen fakülte ile birlikte yazınız) 

……………………………………………………………………………. 
 

6. Üniversite eğitiminden sonra muhasebe ile ilgili eğitimlere katıldınız mı? 
a) (  ) Evet   b) (  ) Hayır 
 

7. Üniversite eğitiminden sonra bilgisayarlı muhasebe ile ilgili eğitimlere katıldınız mı? 
a) (  ) Evet (Lütfen belirtiniz)         b) (  ) Hayır 

 
8. Derse girerken ve ders anlatırken; 

 Her zaman  Bazen    Hiçbir zaman 
 

a) Ders araç ve gereçleri yanımdadır.                      (  ) (  )  (  )   
b) Konuya hazırlanarak derse girerim                           (  ) (  )  (  )   
c) İşlenecek konunun mesleki hayattaki önemini belirtirim                           (  ) (  )  (  )   
d) Önemli konulara yeterince zaman ayırırım                                (  ) (  )  (  )   
e) Öğrencilere soru sorarak derse katılımlarını sağlarım                                (  ) (  )  (  )   
f) Önceki konularla bağlantı kurarak yeni konuya giriş yaparım                   (  )  (  )  (  )   
g) Dersin sonunda öğrencilerin konuyu öğrenip öğrenmediğini kontrol ederim  (  ) (  )  (  )   
h) Konunun özelliğine göre ticari belgeler üzerinde uygulama yaptırırım        (  ) (  )  (  )   
ı) Sabırlı ve anlayışlıyım                      (  ) (  )  (  )   
J) Muhasebe işlemlerindeki güncel değişiklikler ile ilgili bilgi veririm       (  ) (  )  (  ) 
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9. Muhasebe dersleri işlenirken aşağıdaki yöntemlerden hangisini ne sıklıkla kullanıyorsunuz? 
Her zaman   Bazen    Hiçbir zaman 

 
a) Anlatım                     (  ) (  )  (  )   
b) Anlatım - Soru – Cevap - Problem Çözme                 (  ) (  )  (  )   
c) Anlatım – Uygulama (Defter ve belgeler üzerinde)                   (  ) (  )  (  )  

  
10. Muhasebe öğretmeni olarak muhasebe dersleri ile ilgili eksiklikleriniz nelerdir? 

a) (  ) Eksiğim yok    b) (  ) Teorik bilgi eksikliği 
c) (  ) Uygulama eksikliği   d) (  ) Bilgisayarlı muhasebeyi bilmemek 
e) (  ) Diğer (Lütfen Belirtiniz) ………… 
 

11. Sınıfınızın büyüklüğü öğrenci sayısına göre nasıldır? 
a) (  ) Yeterli  b) (  ) Kısmen yeterli  c) (  ) Yetersiz  
 

12. Okulunuzun muhasebe araç ve gereçleri (kitap, modül, basılı evrak, bilgisayar donanımı, … vb) 
muhasebe eğitimini karşılamaya yeterli midir? 
a) (  ) Yeterli   b) (  ) Kısmen Yeterli c) (  ) Yetersiz 
  

13. Muhasebe derslerinin haftalık ders saatlerini yeterli buluyor musunuz? 
a) (  ) Evet     b) (  ) Hayır 

 
14. Muhasebe derslerindeki konuların bir kitap yerine birden fazla kitapta (modülde) öğrencilere 

verilmesi, eğitimin verimliliğini artırır mı? 
a) (  ) Evet   b) (  ) Kısmen artırır  c) (  ) Hayır 

 
15. Muhasebe derslerinin modüllerinin içeriği, muhasebe öğrenimi için yeterli midir? 

a) (  ) Yeterli  b) (  ) Kısmen Yeterli  c) (  ) Yetersiz 
 

16. Muhasebe derslerinde ticari belgeler ve resmi defterler üzerinde uygulama yaptırıyor musunuz? 
a) (  ) Evet   b) (  ) Kısmen   c) (  ) Hayır 

 
17. Öğrencilerin okulda aldığı muhasebe eğitimi sonucunda, iş hayatında çalışabilecek yeterlikte 

görüyor musunuz? 
a) (  ) Evet   b) (  ) Kısmen   c) (  ) Hayır 
  

18. Muhasebe ders kitaplarındaki (modüllerdeki) bilgilerin öğrencilerin seviyesine uygunluğu nedir? 
a) (  ) Yeterli   b) (  ) Kısmen Yeterli  c) (  ) Yetersiz
  

19. Programlarda yer alan meslek derslerinin sayıca yeterlik durumu nedir? 
a) ( ) Sayıca fazladır, azaltılmalı  b) ( ) Sayıca yeterlidir            
c) ( ) Sayıca azdır, artırılmalıdır  d) ( ) Bazı dersler birleştirilmelidir. 
e) ( ) Bazı Dersler Değiştirilmeli  
 

20. Ticaret Meslek Liselerine sınavla öğrenci alınması, muhasebe eğitiminin verimliliğini artırır mı? 
a) (  ) Evet   b) (  ) Kısmen   c) (  ) Hayır 
 

21. Koordinatörlüğünü yaptığınız öğrencilerinizin beceri eğitimleri ile ilgili olarak okulda ve 
işyerinde ilgilenme yeterliğiniz nedir? 
a) (  ) Yeterli  b) (  ) Kısmen Yeterli            c) (  ) Yetersiz 
 

22. Öğrencilerin işletmelerde yaptığı beceri eğitimi sonunda mesleki açıdan kazandıkları davranış 
değişikliği yeterli midir? 
a) (  ) Yeterli   b) (  ) Kısmen yeterli  c) (  ) Yetersiz 
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23. Okuldaki derslerin ve beceri eğitiminin daha verimli olması için mesleki eğitim (beceri eğitimi) 
nasıl olmalıdır? 
a) (  ) Bu şekliyle devam etmelidir. (2 gün okul, 3 gün işletmelerde beceri eğitimi) 
b) (  ) Son sınıf (4.sınıf), tamamen beceri eğitimine ayrılmalıdır. 
c) (  ) Diğer zamanlarda beceri eğitimi yapılmalıdır. (Lütfen belirtiniz) ………………… 

 
24. İşletmelerde yapılan beceri Eğitiminin, eğitim açısından karşılaşılan sorunları nelerdir? Birden 

fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 
a) (  ) Gereken beceri eğitimi kazandırılamıyor 
b) (  ) Beceri eğitimi yapılan yerlerde usta öğretici eksikliği var 
c) (  ) Beceri eğitimi formalitede kalıyor  
d) (  ) Diğer (Lütfen Belirtiniz) ………………………………... 
 

25. Muhasebe eğitiminde karşılaşılan sorunlar ile ilgili görüş ve önerileriniz varsa lütfen belirtiniz. 
………………………………………………………………………………………………. 
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ÖZGEÇMİŞ 

 
Mustafa İMAMOĞLU, Konya ilinin Beyşehir ilçesinin Esence Kasabası’nda 

doğmuştur. İlkokul eğitimini Esence Kasabası İlkokulu’nda, Ortaokul eğitimini 

Karaman Anafartalar Ortaokulu’nda, Lise eğitimini Karaman Lisesi’nde, Lisans 

eğitimini Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitimi 

Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. İstanbul Üsküdar 

Ticaret Meslek Lisesi’nde Muhasebe Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.    

 

RESUME 

Mustafa İmamoğlu was born in 1966, Esence, Beyşehir, Konya. He started his 

primary education in Esence Primary School, continued in Karaman Secondary School 

and finished Karaman High School. His undergraduate education was in Gazi 

University, Ankara, in the Faculty of Vocational Education, Commerce and Tourism 

Education, Department of Accounting and Finance. He is a teacher of accounting at 

Üsküdar Commerce Vocational High School.        

 
 
 


