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Ö              z Günümüzde ekonomik, sosyal, kültürel ve 
teknolojik çevrelerde meydana gelen gelişmeler, 
bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmıştır. 

Bilgi çağı olarak adlandırılan bu süreçte bilgi, en önemli 
güç kaynağı olmuştur.İşletmenin faaliyet sonuçları ile ilgili 
bütün bilgiler genel olarak muhasebeden elde edilmektedir. 
Bu bağlamda muhasebe mesleği de işletmelerin hesapsal 
faaliyetlerini ve muhasebe işlerini yasalara, kurallara uygun 
olarak tarafsızlık içinde ve güvenilir bir şekilde yerine getiren 
meslektir. Muhasebe meslek mensupları ise bu sistemin 
en önemli unsurudur. Bu noktada muhasebe mesleğine 
nitelikli meslek mensuplarının yetiştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır.

Ekonominin ara eleman ihtiyacını karşılamak için 
tasarlanan ön lisans programları, muhasebe sektörüne önemli 
katkılarda bulunmaktadır. Ancak ön lisans programlarında 
yetiştirilen meslek mensuplarının günümüzün şartlarına 
uygun olması gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, muhasebe mesleği için ön 
lisans düzeyinde meslek mensuplarının yetiştirilmesinde,  
verilen eğitimin seviyesinin ölçülmesi ve bu eğitimin 
muhasebe meslek mensuplarının beklentilerini karşılayıp 
karşılamadığının belirlenmesidir. 
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A              BSTRACT     Economic, social, cultural and 
technologic developments accelerate the transition 
period to information society. Information is the 

most important power source in this period. The results of 
companies’ operations are provided by accounting. In this 
context accounting is a job which supplies the information 
about companies’ operations in a legal way. Accounting 
employees are very important factors in this system. 
Therefore, it is very important to raise qualified staffs for 
accounting job.

Associate degree programs which are intended to 
cover the employment necessity of accounting sector, 
contributes to the accounting sector. However, the students 
must be brought up according the conditions of day.

The purpose of this study is to determine the state 
of the level of education in associate degree programs and 
identify whether it meets the expectations of accountants.  
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1. GİRİŞ 

Muhasebe mesleği, hem ekonomik yaşamdaki rolü hem de devlet-toplum ilişkisindeki yeri 
ile büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’de ilk olarak 1989 yılında 3568 Sayılı yasa ile meslek statüsüne 
kavuşan muhasebecilikte, özellikle sürekli olarak yenilenen mevzuat ile eğitim faaliyetleri de 
çeşitli düzenlemelere kavuşturulmuştur. Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler ve yasal 
düzenlemeler muhasebe eğitiminde de yeniliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 
Dolayısıyla işletmelerin beklentilerini de karşılayacak şekilde meslek mensuplarının eğitiminin 
büyük önemi bulunmaktadır ve ilgili eğitim kurumlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. 

Türkiye’de muhasebe mesleğini yürütenler, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli 
mali müşavir olarak adlandırılmaktadır ve yasa ile bu meslek mensuplarının taşıması gereken 
nitelikler belirlenmiştir. Çalışma kapsamında incelediğimiz gibi ön lisans mezunu kişiler de 
yasada belirtilen staj sürelerini ve diğer ölçütleri karşılamaları ile serbest muhasebecilik mesleğini 
yürütebilmektedir. Bu kapsamda sürekli olarak gelişen ve yenilenen mesleki düzenlemelerin 
verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için, ön lisans mezunlarına yönelik eğitimin de etkin bir 
şekilde sürdürülmesi ve sorunların giderilmesi gerekmektedir. 

Orta öğretim ve lisans seviyesinde eğitimin dışında kalan ve mesleğin gerektirdiği 
bilgileri daha çok pratik düzeyde vermeyi amaçlayan ön lisans programlarında sürdürülen 
muhasebe eğitimleri genel olarak mesleğin ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 
sürdürülmektedir. Ancak bu meslek yüksekokullarının sayılarının sürekli olarak artış göstermesi 
ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar, bu okullarda sürdürülen eğitimin kalitesini 
doğrudan etkilemektedir. Çalışma kapsamında da öncelikle muhasebe mesleğinde eğitim ve 
eğitimin önemi üzerinde durulmuş, ardından Türkiye’de ön lisans düzeyinde muhasebe eğitimi 
ve sorunları değerlendirilmiştir. Son olarak ise muhasebe meslek mensuplarının ön lisans 
düzeyinde muhasebe eğitiminden beklentileri incelenmiştir. 

2. MUHASEBE MESLEĞİNDE EĞİTİM VE EĞİTİMİN ÖNEMİ

Günümüz dünyasında işletmelerin faaliyet gösterdikleri çevrede çok önemli değişiklikler 
yaşanmakta ve yaşanmaya devam etmektedir. İşletmelerin yaşadığı bu değişimlere neden olan 
değişim unsurları teknoloji, küreselleşme ve pazarın yatırım odaklı almasıdır. Bu unsurların 
sonucunda artan rekabet ortamı ve ucuz bilginin ortaya çıkması, yeni endüstriler, karmaşıklaşan 
piyasa işlemleri ve finansal raporlamada değişiklik durumlarını gündeme getirmiştir.

İş dünyasında yaşanan değişimler, işletmelerin en önemli varlığı olan insan gücünün 
değerini artmakta ve muhasebe meslek mensuplarının da rollerinin değişmesi ve yeniden 
belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İşletme fonksiyonlarının bir bütün olarak belirtilen bu 
değişim sürecinden etkilenmesinin yanı sıra, yetişmiş insan gücü ve bilgisine dayanan muhasebe 
fonksiyonu da bu değişimin etkilerinin en fazla olarak yaşandığı alanlardan birisidir (Gençtürk 
vd., 2003: 211). Genel olarak muhasebe eğitiminin en önemli özelliklerinden biri, muhasebede 
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uygulama ve temel mantığın kanunlarla belirlenen standart ve kurallara dayanmasıdır. Özellikle 
Türkiye’de bu uygulamalara yön veren kanunlar da sürekli bir değişim içerisindedir. Bu nedenle 
bu değişimlerin de öğrencilere aktarılması önemli bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır 
(Çukacı vd., 2006: 147). 

Muhasebe eğitiminin küresel düzeyde yapılması; bilgiye en kısa sürede ulaşabilen, 
ulaştığı bilgiyi üretime yansıtabilen ve değişimin gerçekleşmesinde kullanabilen, değişen dünya 
koşullarına her an uyum sağlayabilen, bilinmeyeni bulup onu dünya insanlarının ihtiyaçlarına 
sunabilen, riske girebilen, karar verdiğinde kararına sahip çıkabilen, sorun değil çözüm üreten, 
soru sormaktan, cevap vermekten, düşüncelerini söylemekten çekinmeyen, dinleme becerisi 
gelişmiş insan gücünün yetiştirilmesine bağlıdır (Demir, 2012: 114).

Muhasebe mesleği günümüz iş hayatında önemli bir yere sahip olan ve toplumsal bir kurum 
olarak ifade edilen bir meslektir. Dolayısıyla bu meslek, değişen günümüz koşullarına bilgiye en 
hızlı uyum sağlamak zorunda olan mesleklerdendir.  Özellikle son zamanlarda yaşanan iktisadi 
gelişmelere paralel olarak en değerli ürün haline gelen bilgi, karar vericilere değer kazandırmak 
amacı ile kullanılabilmektedir. Her alanda olduğu gibi, bu durumun muhasebe alanında da 
gerçekleşmesi, muhasebe mesleğinin en önemli çıktısı olarak kabul edilmektedir. Görevi ve 
niteliği ne olursa olsun, sorumluluk alanları göz önüne alındığında birbirinden farklı bilgi 
kullanıcıları için bilgi üreten bu mesleği icra edenlerin, söz konusu bu süreci gerçekleştirebilmesi 
için belirli bir birikime ve eğitime sahip olması gerekmektedir. 

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde küreselleşme hareketlerinin bir sonucu olarak 
başta teknoloji ve ekonomi olmak üzere toplumun bütün katmanlarında yaşanan hızlı değişim 
göz önünde bulundurularak kullanıcılara faydalı, güvenilir, anlamlı, tarafsız ve tutarlı bilgiyi 
üretebilmek için muhasebe meslek mensuplarının bu değişimlere uyum sağlaması gerekir. 
Söz konusu uyumun sağlanabilmesi ise temeli sağlam ve süreklilik taşıyan bir eğitime bağlıdır 
(Biyan, 2012: 107).

Eğitimin, iş hayatı için zorunlu temel bilgiler içermesi ve yaşamla bağdaşabilir, kullanılabilir 
ve güncel olması muhasebe eğitiminin, günün değişen ve gelişen koşullarına paralel ve piyasa 
koşullarının gerektirdiği özellikleri kazandırıcı olmasını gerektirmektedir (Tugay ve Ömürbek, 
2014: 55).

Günümüzde tüm disiplinlerde süreç bilgiyi yönetme üzerine kuruludur. Bu ortamda 
muhasebe meslek mensupları bilgiyi yönetmenin yanı sıra bilgiyi analiz etme becerisine 
de sahip kişiler olmalıdır. Çünkü bilginin analiz edilmesi ve yönetilmesi, zihinsel, sosyal ve 
ekonomik becerilerin kazandırılması ile ilişkilidir (Ataman, 2007: 3). Bu ilişkinin temelini 
ise eğitim oluşturmaktadır. Muhasebe eğitiminde genel olarak beş önemli faktörün olduğu 
değerlendirilmektedir. Söz konusu faktörler aşağıdaki gibidir (Erol ve Erkan, 2008: 287): 
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- Ders programlarının tasarımı
- Ders için uygun materyal seçimi/kullanımı
- Materyallerin beceri ile sunulması
- Pedagojik yöntemlerin uygunluğu ve değerlendirme araçları kullanımı
- Öğrencilere yol gösterme ve danışmanlık etme konusunda özen gösterilmesidir. 

Muhasebenin hizmet amacı ve işlevleri açısından muhasebeci,  kavramsal anlayış ve 
analitik ustalığa sahip kişi olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla günümüzdeki gelişmeler ve 
bu gelişmelerin gereksinimlerini karşılayacak muhasebe meslek mensuplarının yetiştirilmesinin 
temeli eğitimdir. Eğitim, kalitesi arttırılmak suretiyle, muhasebecilerin içinde çalıştığı çevresel 
koşulları görebilme, sorunları belirleme ve bunlara çözüm bulabilme becerilerinin kazandırılması 
açısından çok önemlidir.

Muhasebe eğitiminin amacı; öğrencinin iş hayatına başladığında, işletme kararlarına 
faydalı verilerin tespit edilmesi, sınanması, kaydedilmesi, doğruluğunun incelenmesi, açıklamalı 
raporlanması ve bu raporlardan elde edilen sonuçların karar almada kullanılması konusunda 
bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin kullanılması için bireyin yeteneğinin geliştirilmesidir (Gökçen, 
1998: 43). Kısacası muhasebe eğitimindeki asıl amaç, muhasebe meslek mensubu adayı kişiye 
mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlarının kazandırılmasıdır (Zaif ve Ayanoğlu: 2007: 
136).

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere etkin ve verimli bir muhasebe eğitiminin 
temel unsurları teori ve uygulama aşamalarıdır. Muhasebenin hem teori hem de uygulama 
yönü ile işletme kararlarında etkin rol oynaması, muhasebe eğitimi alan bir öğrencinin, eğitim 
sırasında aldığı temel bilgileri dış dünya ile ilişkilendirebilmesi büyük önem taşımaktadır.

3. TÜRKİYE’DE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE (MESLEK YÜKSEKOKULLARI) 
MUHASEBE EĞİTİMİ VE SORUNLARI

Ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokulları, genel olarak ara eleman ihtiyacını 
karşılamak üzere kurulan eğitim kurumlarıdır. Bu alandaki muhasebe eğitimi özellikle 
işletmelerin ön muhasebe elemanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olup, bu eğitimi alan bireyler 
eğitimlerine örgün veya yaygın eğitim yolları ile devam edip kariyer gelişimlerini ilerletme 
şansına da sahiptir (Özdemir, 2010: 15).

Orta öğretimdeki muhasebe eğitimi dışında Türkiye’de muhasebe eğitimi, yoğun olarak 
üniversitelerin meslek yüksek okullarının işletmecilik ve muhasebe bölümlerinde verilmektedir. 
Muhasebe alanında eğitim ve öğretim yapan meslek yüksekokullarında dersler zorunlu ve 
seçmeli dersler olarak iki grup okutulmaktadır. Meslek yüksekokullarında eğitim süresi iki yıl; 
yarıyıl olarak dört yarıyıl eğitim verilmektedir.
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Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 14.08.2002 
tarihinde imzalanan protokol gereğince, ilk olarak 2002–2003 eğitim döneminde başlamak üzere 
ticaret liselerinden meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş hakkı tanınmış; ancak bu gelişme 
ile eğitim kalitesinin azalması başta olmak üzere birçok sorun ortaya çıkmıştır (Gençoğlu ve 
İşseveroğlu, 2010: 30).

Yüksek eğitimde ön lisans eğitimi veren yüksek okulların sayıları sürekli olarak artış 
eğilimindedir ve artan öğrenci sayısının yeni kaynak ihtiyacı ortaya çıkarması nedeniyle, bu 
okullarda eğitimde nitelik sorunu ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla eğitimde kalitenin 
sürdürülebilmesi büyük öneme sahiptir ve artan ihtiyaca paralel olarak eğitim programlarının 
ihtiyaca göre yenilenmesi, eğitmen ve donanım eksikliklerinin giderilmesi ve eğitime ayrılan 
kaynakların daha etkin kullanımı ihtiyacı devam etmektedir (Gençoğlu ve İşseveroğlu, 2010: 
29).

Türkiye’de meslek yüksekokullarının en önemli sorunu öğrenci niteliği ve kaynak 
sorunudur. Ortaöğrenimini tamamlayarak meslek yüksekokuluna gelen öğrencilerin niteliği 
eğitim niteliğini belirleyen en önemli faktördür. Ülkemizde bu eğitim kurumlarını tercihi 
özendirme amacı taşıyan sınavsız geçiş düzenlemesi hedeflerine ulaşamamış ve mevcut 
eğitim kalitesini olumsuz etkilemiştir (Karasioğlu, 2011: 89). Bununla bağlantılı olarak meslek 
yüksekokullarının daha iyi tanıtılabilmesi için öncelikle toplumun ve öğrenci kaynağının bu 
okullara bakış açılarının değiştirilmesine çalışılması gerekmektedir. Meslek yüksekokulları 
lisans eğitimi veren fakültelerin gölgesinde kalmış bir eğitim kurumu niteliğindedir ve “sınavsız 
geçiş projesinin” hayata geçirilmesi ile birlikte de, meslek yüksekokulları üniversite sınavını 
kazanamamış, vasat öğrencilerin okudukları öğretim kurumları olarak görülmeye başlanmıştır 
(Karasioğlu, 2011: 89). 

Diğer yandan ön lisans düzeyinde eğitime girişin kolaylaşması ve bu eğitim kurumlarının 
sayısının aniden artması öğretim görevlisi sayısının yetersizliğine ve bu doğrultuda düşük 
tecrübeli ve düşük derecede öğretim görevlilerinin istihdamına yol açmıştır. Bu durum eğitimin 
uygulamadan çok teorik düzeyde kalmasına yol açmıştır. Lisans düzeyinde bile yetişmiş ve yeterli 
öğretim elemanı bulamadığı bir dönemde meslek yüksekokullarının daha da ciddi sorunlarla 
karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. 

Küresel bir dünyanın yarattığı etkilerden muhasebe mesleğinin de etkilenmesi ve muhasebe 
mesleğine girişte daha fazla gereksinim duyulan mesleki bilgi ve becerilerden dolayı ön lisans 
düzeyinde verilen muhasebe eğitimi yeterli olmayabilmektedir. Bu doğrultuda muhasebe 
sürecinde yeni metodojilerin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilere olan ihtiyacın arttırılarak 
ihtiyaç duyulan muhasebe hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak sunulması açısından ön 
lisans eğitimden sonra da sürekli bir eğitim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

307

Muhasebe Meslek Mensuplarının Nitelikli Meslek Mensubu Yetiştirilmesine  ...  ı YÜREKLİ,  GÖNEN.

Muhasebe alanında eğitim veren yüksekokullarda okul ortamında aktarılan teorik 
bilgilerle, bu bilgilerin uygulanmaya aktarılması noktasında bazı yetersizlik ve uyumsuzlukların 
ortaya çıktığı ve bu kapsamda muhasebe eğitiminin karmaşık ve sürekli değişen iş ortamının 
gerektirdiği yetenek ve yeterlilikleri kazandırmada başarılı olamadığı da öne sürülmektedir 
(Tugay ve Ömürbek, 2014: 54). Tugay ve Ömürbek (2014) yaptıkları araştırmada meslek yüksek 
okulunda verilen muhasebe derslerinin yeterliliğini değerlendirmişler ve uygulama sonucunda; 
meslek mensuplarının beklentileri ile verilen eğitim arasında farklılıklar olduğu ortaya 
konulmuştur (Tugay ve Ömürbek, 2014: 72). 

Meslek yüksekokullarındaki bir diğer önemli sorun ise, yüksekokul ile işveren arasındaki 
diyalog ve işbirliği eksikliğidir. Bilindiği gibi, meslek yüksekokulları mesleki öğretim veren 
yükseköğretim kurumlarıdır. Bu kurumların kuruluş amacı yardımcı mesleki ve teknik eleman 
konumunda yardımcı görevlerde çalışacak ara elamanlar yetiştirmektir. 

Meslek yüksekokulları uyguladıkları eğitim programının içeriklerini oluştururken 
mutlaka ilgili sektörlerle yakın işbirliği olmalıdırlar. Üniversitelerimizin, ilgili sektör veya 
iş dünyası ile ilişkilerin istenilen düzeyde bulunmaması, mesleki ve teknik eğitimde yaşanan 
sorunlardan biridir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerimizin, iş dünyası ile bazı 
işbirliği protokolleri imzalamalarına ve ortak toplantılar düzenlemelerine rağmen iş dünyası 
ile işbirliğinde yeterli bağlantılar kurulamamıştır. Bu durum, öncelikle işverenin taleplerine 
uygun nitelikte ara elaman yetiştirmede sorunlara yol açmaktadır. Mesleki ve teknik öğretimde 
eğitim programlarının oluşturulmasında, periyodik olarak güncelleştirilmesinde işverenin 
meslek elemanı istihdamında nitelik olarak verdiği önceliklerin iyi bilinmesi gerekmektedir 
(Çamtosun, 2008: 99-100). Bulca ve Erem (2014) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’de 
meslek yüksekokullarında; dört sömestrlik sürenin yeterli gelmemesi,  öğrenim dönemi 
içerisinde yeterli ölçüde pratik uygulamanın yapılmaması ve öğrenim esnasında işyerlerinde 
fiili olarak çalışma olanağının bulunmaması gibi birtakım eksiklikler tespit edilmiştir (Bulca ve 
Erem, 2014: 68).

Görüleceği üzere, özellikle muhasebe alanında eğitim veren meslek yüksekokullarının 
birbirinden farlı sorunları yer almaktadır. Söz konusu bu sorunlar doğal olarak meslek 
mensuplarının nitelikli iş gücü çalıştırma, değişen koşullara uyum sağlama, mevzuat ve güncel 
gelişmeleri izleme gibi beklentilerinin gerçekleşmesini önlemektedir.

4. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÖN LİSANS DÜZEYİNDE MUHASEBE 
EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ

Nitelikli insan yetiştirme zorunluluğu;  iş dünyası içerisinde görev alacak olan Meslek 
Yüksekokulu mezunlarının bu sektörlerin taleplerine cevap verebilecek yeterlilikte donatılması 
gerekmektedir. Yapılan araştırmalar iş dünyasının işgücü ihtiyacının dörtte üçünün ön lisans 
seviyesinde eğitimle yetiştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Gerekli ve yeterli bilgi ve 
beceriye sahip, endüstri, sanayi ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü arttıracak “ara kademe” 
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insan gücünü yetiştirme amacını taşıyan meslek yüksekokullarının bu oranını daha yükseğe 
çıkarmak Türkiye için de kalkınma açısından büyük katkılar sağlayacaktır (Başer, 2010: 46).

Muhasebe meslek mensupları, mesleğe en önemli çalışan yetiştirme kurumlarından 
olan meslek yüksekokullarında günün gereklerine uygun ve değişen mevzuat neticesinde 
yetiştirilmiş çalışanlar beklemektedir. Bu durum eğitim müfredatının hem son gelişmelerle 
şekillendirilmesini hem de uygulamaya yönelik olmasını içermektedir. 

Muhasebe eğitiminin en önemli özelliklerinden biri, muhasebede uygulama ve temel 
mantığın kanunlarla belirlenen standart ve kurallara dayanmasıdır. Özellikle Türkiye’de bu 
uygulamalara yön veren kanunlar da sürekli bir değişim içerisindedir. Bu nedenle bu değişimlerin 
de öğrencilere aktarılmasına ihtiyaç vardır (Çukacı ve Elagöz, 2006: 148). Muhasebe meslek 
mensupları, verilen muhasebe eğitiminin iş hayatında ortaya çıkabilecek sorunların rahatça 
çözüme ulaştırılabilecek düzeyde olmasını istemektedirler. Muhasebe eğitimi ile iş yaşamı 
arasında sağlam bağlantılar kurularak iş yaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısının arttırılması 
beklenmektedir. Muhasebe meslek mensupları, uygulamaya yönelik verilecek eğitimler 
doğrultusunda mesleki yeterlilik belgesine sahip olan işgücü istihdamının yaygınlaştırılmasıyla 
müşterilere daha kaliteli hizmet sunacak çalışanların mesleğe dâhil olmasını hedeflemektedirler. 

Değişen muhasebe uygulamaları ve küresel yapısal gelişmeler müşterilerin, muhasebe 
meslek mensuplarından danışmanlık talebinde bulunmalarına yol açmaktadır. Meslek 
mensupları, işletmenin mali yapısı hakkında bilgi sahibi olma, rapor verme, mali kaynakları 
daha verimli kullanma seçenekleri konularında müşteriler tarafından danışılan kişiler haline 
gelmişlerdir. Bu durumda meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin danışmanlık 
yapacak meslek bilgisine ve yetisine sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. 

Muhasebe mesleğinde gerçekleşen gelişmeler doğrultusunda mesleğin daha rekabetçi bir 
çevre kazanması muhasebe bürolarının hizmet kalitesini ön plana çıkartarak müşteri tatminini 
yüksek seviyede tutan faktörlerin bir araya getirilmesi gerekliliği ortaya çıkarmıştır (Yalkın: 2001: 
145). Bu doğrultuda değişim yoluyla mesleğinde başarılı olmak isteyen ve büyümeyi hedefleyen 
meslek mensupları, mükellefler ile farklı şekillerde iletişim kurmaya, yeni büro anlayışına ve 
kendilerini geliştirmek için meslek sonrası eğitim faaliyetlerine önem vermeleri gerekmektedir. 
Dolayısıyla muhasebe meslek mensupları, iş hayatında yaşam boyu eğitim vizyonuna sahip 
meslek erbabına ihtiyaç duymaktadır. 

5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Çalışmamızda araştırma yöntemi olarak nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda amaç; araştırma öznelerinin bakış açılarını 
yani dünyayı onların gözüyle görme, görüşülen kişilerin bakış açılarını derinsel bir ortaya 
çıkarmadır (Kuş, 2003: 87). 
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Araştırmada yansızlık ilkesine uygun olarak Denizli ilinde hizmet veren meslekte 20 yılını 
doldurmuş mali müşavirler rastgele olarak seçilmiştir. Araştırmaya katılmaya gönüllü 17 mali 
müşavir ile görüşmeler yapılmıştır.

Yarı yapılandırılmış modelde görüşülecek konular önceden belirlenmiştir. Görüşmenin 
akışına göre alt sorular ile yanıtların alınmasına yönelik esneklik sağlanmaktadır. Görüşme 
esnasında katılımcıların yönlendirilmemesine, araştırma ile ilgili görüşlerinin ortaya 
çıkarılmasına dikkat edilmiştir.

Araştırma sonrasında elde edilen veriler soru bazında incelenmiş, her soruya ilişkin 
temalar altında toplanarak değerlendirilmiştir. Tematik analiz ile veriler anlamlarına göre 
organize edilmiştir. Bu yöntem ile dikkatli bir inceleme, kodlama, karşılaştırma ve sınıflandırma 
gerektiren objektif ve sistematik bir süreç boyunca bağımsız olarak temalar veriler içinde 
tanımlanmıştır.

6. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Bu bölümde görüşme sonrası ilgili sorulara göre elde belirlenen temalara yer verilmişi bu 
temalara göre görüşler yorumlanmıştır.

Tablo 1. Genel Muhasebe Eğitimi İle İlgili Önlisans Eğitiminden Beklentilere İlişkin 
Bulgular

Temalar n %
Pratik ve uygulamanın birlikte verilmesi 13 76,47
Defter tutulmasının öğretilmesi 4 23,53
Vergi hukuku açısından önem ve değişen vergi kanunlarının öğretilmesi 2 11,76
Örnek belgelerle anlatım 2 11,76
Muhasebe programlarına hakim yetiştirilmesi 2 11,76
Zorunlu staj uygulamasının olması 2 11,76
Teorik bilginin yetersiz olduğu 1 5,88
Muhasebe standartlarına uygun eğitimin verilmesi 1 5,88
Yapılan işlerin mali boyutu 1 5,88
Meslek mantığına dayalı eğitim 1 5,88
Mali müşavirler odası ve işletmeler arasında muhasebe eğitimi alanında 
işbirliği yapılması 1 5,88

Mali müşavirlerin genel muhasebe eğitimi ile ilgili önlisans eğitimden beklentilerini 
belirlemek amacıyla yapılan araştırmada elde edilen temalar Pratik ve uygulamanın birlikte 
verilmesi, Defter tutulmasının öğretilmesi, Vergi hukuku açısından önem ve değişen vergi 
kanunlarının öğretilmesi, Örnek belgelerle anlatım, Muhasebe programlarına hakim yetiştirilmesi, 
Zorunlu staj uygulamasının olması, Yetersiz olduğu, Muhasebe standartlarına uygun eğitimin 
verilmesi, Yapılan işlerin mali boyutu, Meslek mantığına dayalı eğitim, Mali müşavirler odası 
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ve işletmeler arasında muhasebe eğitimi alanında işbirliği yapılması olarak 11 başlık altında 
toplanmıştır. Mali müşavirler ile yapılan görüşmeler sonucunda mali müşavirlerin Genel 
Muhasebe Eğitimi İle İlgili Önlisans Eğitiminden Beklentilerinin başında %76,47 oranla 
pratik eğitim ile birlikte uygulamanın birlikte verilmesi gerekliliğine dikkat çekmişlerdir. 
Mali müşavirlerin teorik ve uygulamalı eğitimin birbirinin tamamlayıcısı olarak gördükleri ve 
öğrencilerin öğrendiklerini unutmaması için bunun gerekliliğinden bahsettikleri görülmektedir. 
Katılımcı mali müşavirlerden bir görüş aşağıda görülmektedir.

“Muhasebe eğitiminde teorik bilgi ve uygulama birbirinin tamamlayıcısıdır. Muhasebe 
eğitiminin her aşamasında önceden verilen temel bilgiler yeni verilecek bilgiler ile birlikte 
kavranmalı, birbiri ile bütünleşmesi sağlanmalıdır.”(K3)

Bununla birlikte defter tutulmasının öğretilmesi (%23,53), az oranda vergi hukukunun 
öğretilmesi, örnek belgelerle anlatım, muhasebe programlarına hakim yetiştirilme ve zorunlu 
stajın gerekliliğine değindikleri görülmektedir.

Tablo 2. Maliyet Muhasebesi İle İlgili Önlisans Eğitiminden Beklentilere İlişkin 
Bulgular

Temalar n %
Maliyet yöntemlerinin anlatılması 7 41,18
Dersin uygulamalı yapılması 6 35,29
Belge düzeni eğitimi 1 5,88
Ders saatinin arttırılması 1 5,88

Maliyet muhasebesi ile ilgili maliyet yöntemlerinin anlatılması ve uygulamalı eğitim 
görüşünün ağır bastığı saptanmıştır. Bununla ilgili katılımcıların “En azından satışların maliyeti 
verilmeli”, “Üretilen malın maliyetinin bilinmesi” gibi görüşlerin belirtildiği görülmüştür. Maliyet 
muhasebesi eğitimi ile ilgili bazı mali müşavirlerin beklentilere ilişkin görüş belirtmedikleri 
görülmüştür.

Tablo 3. Paket Programlar İle İlgili Önlisans Eğitiminden Beklentilere İlişkin 
Bulgular

Temalar n %
En çok kullanılan iki programın öğretilmesinin yeterli olacağı 10 58,82
Paket program sayısının fazlalığı 1 5,88
Paket programlardaki her işlemin öğretilmesi 1 5,88
Paket program ders saatinin arttırılması 1 5,88

Paket programlar ile ilgili mali müşavirlerin en çok kullanılan programların öğretilmesi 
üzerinde durdukları saptanmıştır.
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Tablo 4. Muhasebede Belge Düzeni İle İlgili Önlisans Eğitiminden Beklentilere 
İlişkin Bulgular

Temalar n %
Sgk, fatura ve beyannamelerin öğretilmesi 6 35,29
Belge düzeninin uygulamalı öğretilmesi 3 17,65
Yasal dayanakları ile beraber öğretilmesi 2 11,76
Düzen, tertip, arşivlemenin öğretilmesi 1 5,88

Muhasebede belge düzeni ile ilgili “SGK, fatura ve beyannamelerin öğretilmesi”nin ön 
planda olması ve bununla birlikte uygulamalı eğitim, yasal dayanakların öğretilmesi konusunda 
paylaşımlar olmuştur.

Tablo 5. Büroya Stajer Olarak Alınacak Elemanda Aranan Nitelikler

Temalar n %
Temiz giyimli ve bakımlı, temiz olmalı 8 47,06
Araştırmacı ve sorgulayıcı 7 41,18
İsteklilik ve mesleki heyecan sahibi olmak 5 29,41
İş disiplini olan ve sabırlı 4 23,53
Muhasebe paket programları bilen 4 23,53
Dürüstlük 4 23,53
Meslek üzerine keriyer planı olan 2 11,76
Tekdüzen hesap planını bilmeli 2 11,76
Muhasebenin temel prensiplerini bilmeli 2 11,76
Tertip ve düzenli 2 11,76
Kültürlü 1 5,88
Pratiğe dönük uygulamaları bilmesi 1 5,88
Yenilikçi 1 5,88
Analitik zeka sahibi 1 5,88
İletişimi güçlü 1 5,88

Stajerde aranan nitelikler incelendiğinde temiz giyimli ve bakımlı, temiz olması ön 
plana çıkmaktadır. Aynı zamanda mali müşavirler stajerin araştırmacı ve sorgulayıcı olmasını 
istedikleri saptanmıştır. Bununla birlikte “İsteklilik ve mesleki heyecan sahibi olmak”, “İş disiplini 
olan ve sabırlı”, “Muhasebe paket programları bilen”, “Dürüstlük”  aranan diğer niteliklerdir.

Tablo 6. Muhasebe Meslek Mensubu Olmayı Kariyer Hedefi Yapan Öğrencinin Hangi 
Dersleri Almış Olmasının Beklendiği

Temalar n %
Maliyet muhasebesi 9 52,94
Genel muhasebe 9 52,94
Vergi usul kanunu 3 17,65
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Şirketler hukuku 3 17,65
Sosyal Sigorta ve İş kanunu 3 17,65
Excel Word programı 2 11,76
Finansal raporlama 2 11,76
Uygulamalı muhasebe dersleri 1 5,88
İstatistik 1 5,88
Pazarlama 1 5,88
Yabancı dil (son zamanlarda gerekli olmaya başladı) 1 5,88
Teknoloji gelişimini yakından takip etmeli 1 5,88
Borçlar kanunu 1 5,88

Mali müşavirlerin yanlarında çalıştıracakları öğrencilerin hangi dersleri almış olması 
gerektiğine ilişkin görüşler incelendiğinde maliyet muhasebesi ve genel muhasebe dersinin 
belirtildiği saptanmıştır. 

Mali müşavirlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dersi Önlisans Eğitiminde 
yer alması gerekliliğine ilişkin ayrıca sorulan soruya tamamının “gereklidir” yanıtını verdikleri 
görülmüştür.

Denetim dersinin önlisans programında yer alması sorusuna mali müşavirlerin tamamının 
yer alması yönünde görüş belirttikleri görülmüştür. Bu görüşü ifade eden bir örneğe aşağıda yer 
verilmiştir:

“Gerek yapılan hataların tespiti gerekse işlemlerin yasalara uygunluğunun denetimi ve 
Önlisans öğrencilerinin yaptıkları işin önemini kavramaları açısından verilmelidir.”

SPK dersinin ön lisans eğitiminde bulunmasına ilişkin mali müşavirlerin bunu önemli ve 
gerekli görmedikleri saptanmıştır.

“SPK derslerinin Önlisans düzeyinde okutulmasını çok önemli bulmuyorum. Ülkemizde 
SPK’da işlem gören şirket sayısı genel orana kıyasla çok azdır. SPK’ya ilişkin işlemler daha üst 
çalışanlar tarafından yapılabilmektedir.”

Meslek etiği dersinin önlisans programında verilmesine ilişkin tüm katılımcıların ortak 
görüşünün çok gerekli olduğuna yönelik olduğu görülmüştür. Bu görüşü desteklen bir görüşe 
aşağıda yer verilmiştir:

“Onurlu bir yurttaş olarak geçimini emek harcayarak kazanmayı, hakkını aramayı, 
başkalarının haklarına uymayı ilke edinecek bilince sahip olmalıdır. Meslek ahlakına sahip 
olmak için insan olmanın unsurları öğretilmelidir. Toplumu oluşturan ortak değerleri koruma ve 
geliştirme konusunda çaba sarfetmelidir”.
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7. SONUÇ

Muhasebe mesleği dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok gözde mesleklerden biri 
durumundadır. Bununla beraber muhasebe eğitimi veren eğitim kurumlarının mesleğe 
yaklaşımları ile meslek mensuplarının sürece bakışları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
Muhasebe de teorik açıdan her ne kadar geniş bir bilgi sistemine sahip olunsa da öğrencilerin 
bu meleği kavramaları ve adaptasyonu zaman alabilmektedir. Daha geniş bir ifadeyle teoriden 
uygulamaya geçiş zaman almaktadır ve sorunlar oluşturabilmektedir. Muhasebe eğitimi hem 
teorik hem de pratik bilgileri öğrencilere kazandırması gereken bir alandır. Bu nedenle bu alanda 
verilen eğitimlerin, belirli standartlar çerçevesinde sürekli olarak geliştirilmesi gerekmektedir. 

Türk eğitim sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olan meslek yüksekokullarının 
sayılarının yeterli olmaması, fiziki kapasitelerinin kısıtlılığı ve öğretim elemanı sayılarında 
yaşanan sorunlar sunulan eğitimi etkilemektedir. 

 Ayrıca 2002 yılından itibaren başlayan uygulama ile sınavsız geçiş nedeni ile düşen öğrenci 
kalitesi ile önlisans eğitiminde  sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum mezuniyet oranının 
düşüklüğünü de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla toplum genelinde meslek yüksekokulu 
algısı olumlu nitelikte değildir ve mevcut sorunlar ile de birleşince bu okullarda verilen eğitim 
kalitesinin artırılması konusu daha fazla önem kazanmaktadır. Bunlarla beraber meslek 
yüksekokullarının amaçlarına yönelik sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu 
ara insan gücünün standardını uluslararası düzeye çıkarmak amaçlı çalışmalar yürütülse de, 
şu an için bu projelerin genele yayıldığını ve başarılı olduğunu söylemek güçtür. Dolayısıyla 
meslek yüksekokulu muhasebe bölümlerinde yaşanan problemlerin birçoğu genel olarak meslek 
yüksekokullarının genel problemleri ile paralellik göstermektedir. 

Muhasebe eğitiminin amacı öğrendiği teorik bilgiyi kullanabilen yorumlayabilen ve 
son gelişmeler ışığında işine yenilikler katabilen bireyler yetiştirebilmektir. Bu doğrultuda 
günümüzde yetiştirilen muhasebe meslek mensuplarının sadece mevcut bilgiyi üretmekten 
ziyade karar alma, analiz yapma ve yorumlama yetilerine sahip olması gerekmektedir. 
Muhasebe mevzuatında yapılan son düzenlemeler ile beraber muhasebe meslek mensubu 
olabilmek için gerekli nitelikler arttırılmış ve meslekte kalitenin arttırılması hedeflenmiştir. 
Bu noktada ön lisans düzeyinde eğitim veren eğitim kurumlarının yetiştireceği bu özellikteki 
kişiler, mesleğin icrası açısından büyük önem taşımaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının 
ön lisans seviyesinde eğitim veren meslek yüksekokullarından beklentisi bu yetenekte kişilerin 
yetiştirilmesidir. Yeni disipline hemen uyum sağlayabilen, gerekli bilgi donanımına sahip kişiler 
meslek mensuplarının işini önemli derecede kolaylaştırmaktadır.

Küreselleşme ile ortaya çıkan ortamda, muhasebe meslek teorisinde güncelliğin korunması 
sağlanarak ve teoride yer alan mantıksal bağlantılar kurma süreci ile birleştirilerek mesleğe her 
alanda etkin meslek mensuplarının kazandırılması hedeflenmelidir. Ayrıca mesleki eğitimin 
önemli bir öğesi olan muhasebe eğitimi gözden geçirilmesi ve değişim ve dönüşümlere uyumlu 
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hale getirilmesi de büyük öneme sahiptir. Yüksek öğretimde meslek yüksek okullarının verdiği 
muhasebe eğitimleri de uluslararası standartlar göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. 

Genel bir değerlendirme yaptığımızda muhasebe alanında meslek yüksekokullarının 
en temel problemleri okullarda sınavsız geçiş nedeni ile de artan öğrenci sayısı, yeterli derslik 
ve donanım ihtiyacının tam olarak tamamlanmamış olması, öğretim elemanı eksikliği olarak 
sıralanabilecektir. 

Çalışmamızda elde edilen sonuçlara bakıldığında ise muhasebe meslek mensuplarının 
teori ile uygulamanın birlikte verilmesi, muhasebede belge düzeni dersinde ise muhasebe 
bürolarında özellikle kamu ile olan ilişkilerde kullanılan belge, beyanname ve fatura gibi 
belgelerin üzerinde daha ayrıntılı olarak ele alınmasını belirtmektedirler. 

Mevcut meslek mensupları ise bu alanda yetişecek elemanların, ara eleman ihtiyacını 
karşılaması ve güncel gelişmelerden haberdar olmasını beklemektedir. Sonuç olarak meslek 
yüksekokullarında verilen eğitim, meslek mensuplarının ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını 
karşılamaktan uzaktır ve bu alanda kaliteyi hedef alan politikaların hayata geçirilmesine ihtiyaç 
vardır. 
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