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Hizmet Ağırlıklı Önlisans Eğitiminde 
Muhasebe Dersinin Algılanmasına 
Yönelik Bir Araştırma

Özet

İşletmelerin ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik kurulan Meslek Yüksekokul-
larının sorunları, kuruluşlarının üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına 
rağmen devam etmekte ve çözülmeyi beklemektedir. Eğitim kalitesinin istenen se-
viyenin çok altında olması ve sınavsız giriş hakkı nedeniyle rekabetçi ortamın yok 
olması, bu sorunların başında gelmektedir. Bu çalışma ile ön lisans seviyesinde 
hizmet ağırlıklı eğitim veren bir Meslek Yüksekokuluna bağlı programlarda öğrenim 
gören öğrencilerin muhasebe derslerine olan ilgisi, tatmin olma düzeyi ve muhase-
be eğitiminin kalitesine bakış açısı incelenmiştir. İnceleme esnasında cinsiyet, bö-
lüm ve öğretim durumuna (I. öğretim, II. öğretim) göre farklılık gösterip göstermediği 
dikkate alınmıştır. Buna yönelik olarak bir anket hazırlanmış ve sonuçlar “Ki-Kare 
Testi” ile analiz edilmiştir. 
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A Research Base Perception of Accounting 

Course in Service Weighted Two-Year Degree 

Education
Abstract

Although 20 years have already been passed over the establishment of vocational 
high schools founded to satisfy the land reeve of the companies, their problems 
have been continued, and waiting to be resolved.  Education quality is lower than 
desirable level and disappearance of competitive situation because of joining to 
vocational high schools of the students without examinations can be noted as le-
ading problems. Through this study, students’ interest to accounting courses, their 
satisfaction from accounting courses and their point of views to quality of accounting 
education have been investigated at a vocational high school which gives servi-
ce weighted two-year degree education. Sex, programs and formation kinds have 
been chosen as investigation parameters. A questionnaire has been prepared to 
this purpose and results have been analyzed by using “Chi-Square” test. 
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