Üniversite Öğrencilerinin Muhasebe Meslek Etiğine Bakış Açılarının İncelenmesi:
OKÜ Öğrencileri Örneği (Investigation of Viewpoints to Accounting Professional Ethics
of University Students: OKU Students Case)1
Cançağ GÜLMEZa
Mustafa KILLIb
Bülent ÖZc
a Yüksek Lisans Öğrencisi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, SBE, cancag@gmail.com
b Yrd.Doç.Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İİBF, mkilli@osmaniye.edu.tr
c Doç.Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İİBF, bulentoz@osmaniye.edu.tr

Anahtar Kelimeler
Muhasebe Meslek Etiği,
Muhasebe Eğitimi,
Öğrenci Görüşleri.
Jel Sınıflandırması
M40.

Keywords
Accounting Professional
Ethics, Accounting
Education, Student
Vewpoints.
Jel Classification
M40.

Özet
Bu çalışma ön lisans ve lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan üniversite
öğrencilerinin meslek etiği algılamaları ve meslek etiğine bakış açılarının
incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi merkez kampüsünde öğrenim gören ve çeşitli
muhasebe derslerini alan Osmaniye Meslek Yüksekokulu (İşletme ve
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı) ön lisans öğrencileri ile
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri,
İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik
bölümü) lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında veri
toplama yöntemi olarak anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümü
demografik değişkenlerle ilgili sorulardan oluşurken ikinci bölümü
muhasebe meslek etiği ile ilgili yargılardan oluşmaktadır. Anket verileri
SPSS 18 programı kullanılarak test edilmiştir. Araştırma bulgularına göre,
meslek etiği ve etik ilkelere bağlılık konusunda bayan öğrencilerin erkek
öğrencilere göre daha duyarlı olduğu, meslek etiği dersinin ilgili bölüm
müfredatlarında yer almasının faydalı olacağı, etik eğitimi ile etik ilkelere
bağlılığın artacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract
This study was conducted to examine opinions about professional ethics
perceptions and ethical viewpoints of accounting studying students in the
undergraduate and associate degree programs. The universe of study
consist of students of studying various accounting courses in associate
degree programs (Business and Accountancy and Taxation) of Osmaniye
Vocational School
and
undergraduate programs (Business
Administration, Management Information Systems, Economics, Political
Science and Public Administration with International Trade and
Logistics) of Economics and Administrative Sciences Faculty in the main
campus of Osmaniye Korkut Ata University. The survey was conducted
within the scope of study as data collection methods. The survey data was
tested using SPSS 18 program. According to the findings of study, girl
students are more susceptible than male students about in commitment
to ethical principles and professional ethics, would be useful to take place
in the curriculum of professional ethics lessons, would be increase in the
commitment to ethical principles with ethics education was concluded.
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