
 

 

 

 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 

MUHASEBE ENSTİTÜSÜ 

TOPLANTI NOTLARI  
EĞİTİMDE VAK’A METODU 

21 EKİM 2015 – DİVAN CITY HOTEL - ISTANBUL 

Muhasebe Enstitüsü olarak sadece muhasebe alanında değil, 
işletmecilikle ilgili tüm alanlarda Vak’aların geliştirilmesinde 
Türkiye’nin öncü kuruluşu olmayı hedefliyoruz.  

Bu doğrultuda, 21 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da Divan City 
Hotel’den iş dünyasından ve akademik hayattan katılımcıların 
katkılarıyla “Eğitimde Vak’a Metodu” başlıklı bir toplantı 
gerçekleştirdik. Bu raporda toplantının bir özetini ve fotoğrafları 
bulacaksınız. 
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1) Katılımcılar hakkında 
 

21 Ekim 2015 tarihli toplantımıza akademisyen ve iş dünyasından toplam 28 kişi katıldı. 
Düzenlenen toplantıya İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı mensubu 
akademisyenler, tanınmış işletmelerde gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında görev yapmış ya da 

yapmakta olan yöneticiler ve muhasebe meslek mensupları katıldılar. 
 

Katılımcıların isimleri ve halen ya da yakın geçmişte görev aldıkları kuruluşlar aşağıdaki listede 
görülebilir: 

 
İsim  Şirket Adı 

1 AHMET KADAK HYUNDAI 
2 AHMET TÜREL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
3 ALİ KAMİL UZUN DELOITTE 
4 ASLI TÜREL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
5 AYÇA SÜER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
6 AYSAN SİNANLIOĞLU DOĞUŞ HOLDİNG 
7 BAKİ AKSU BEYKOJ LOJİSTİK Y.O. 
8 BURHAN SARIOĞLU İTİMAT 
9 ÇETİN YALÇIN TNT 
10 FATİH YILMAZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
11 FİKRET SEBİLCİOĞLU CEREBRA 
12 GÖKSEL YÜCEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
13 GÜLNAZ GÜLER SMMM Serbest 
14 HARUN AYCİBİN BORUSAN 
15 KEREM SARIOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
16 KUBİLAY GÜNGÖRÜR TNT 
17 KUĞU ALPER DELOITTE 
18 METİN ASLAN SERBEST 
19 NALAN YAKAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
20 NAZLI KEPÇE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
21 NECDET ÖZTOK SHARP 
22 OKAN YASAN FORD 
23 ORHAN UZUNER ŞİŞECAM 
24 ÖMER SUNAR TOYOTA 
25 ÖZGÜR ESEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
26 RECEP PEKDEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
27 TAYLAN ALTINTAŞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
28 YAKUP SELVİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
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2) Toplantıdan notlar 
 

Toplantı, programa uygun şekilde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Göksel Yücel’in açılış konuşmasıyla başladı. Profesör Yücel konuşmasına 
katılımcılara katılımları için teşekkür ederek başladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinin kısa 

tarihçesinden ve bünyesinde doğrudan bir fakülteye bağlı iki enstitü bulunduğundan bahsetti. 
Türkiye’de üniversiteler bünyesinde kurulu enstitülerin doğrudan rektörlüklere bağlı olarak 

yapılandığını, bu nedenle İşletme İktisadı Enstitüsü ve Muhasebe Enstitüsünün, İşletme 
Fakültesine bağlı enstitüler olarak konumlarının farklı olduğunu açıkladı. 

 
Göksel Yücel açılış konuşmasına şu sözlerle devam etti: 

 
“İşletme İktisadı Enstitüsü, Türkiye’de lisansüstü düzeyde işletmecilik eğitiminin yıllar 

boyu sembolü olmuştur. Bu kurum 1954 yılında Harvard Üniversitesi ve Ford Vakfı’nın 
katkılarıyla o zamanlar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 

Muhasebe Enstitüsü daha sonra 1971 yılında kurulmuştur. İşletme İktisadı Enstitüsü 
kuruluşunda Harvard Üniversitesi’nin katkılarının bulunması nedeniyle ilk günden 

itibaren ingilizce case method olarak adlandırılan vak’a metodunu uygulamıştır. Bu 
metod gerçek hayattan alınan örnekler üzerine tartışmaya dayalı bir işletmecilik 
eğitimidir. İşletme İktisadı Enstitüsü bu yönüyle Türkiye’de lisansüstü işletme eğitiminin 

yıllar boyu sembolü olmuştur. Bu başarıda vak’a metodunun kullanılıyor olmasının 
büyük rolü var. Şu an aramızda işletme iktisadında okuyan benim sınıf arkadaşlarım 

var. Ben işletme iktisadı enstitüsünde öğrenciyken vak’a okuyup çalışmaktan nasıl zevk 
aldığımı hatırlıyorum. 

 
Muhasebe Enstitüsü ise daha sonra kurulmuş olmasına rağmen yine çok önemli işler 

yapmış bir kuruluş. Bugün çok gündemde olan muhasebe standartları ile ilgili 1 
numaralı muhasebe standardının çevirisini Muhasebe Enstitüsü dergisinde 1977 yılında 

yayınlamış bir kuruluştur.” 
 

Profesör Yücel’in açılış konuşmasından sonra katılımcılar sıra ile söz alarak kısaca kendilerini 
tanıttılar. Katılımcılardan, vak’a metodunun kullanıldığı eğitimleri İşletme İktisadı Enstitüsü, 

Harvard Business School ve Warwick University gibi kurumlarda alanlar, bu eğitimlerden övgü ile 
bahsettiler. Yöntemin etkin öğrenme açısından önemini vurguladılar. 
 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Recep Pekdemir Vak’a yöntemi hakkında 
konuşmasına, Albert Einstein’ın bilgi ve hayal kurma hakkındaki aşağıdaki sözünü hatırlatarak 

başladı.  
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“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we 
now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there 

ever will be to know and understand.”  
 

Recep Pekdemir sözlerine aşağıdaki şekilde devam etti: 
 

“Biz vak’a yöntemini kullanırken öğrencilerimizin hayal kurabilmesini sağlayabiliyorsak, 

kendilerinin işletme olaylarını yaşayarak ele almasını sağlayabiliyorsak amacımıza 
ulaşmış oluyoruz. Günümüzde eğitim sadece bilgi aktarmaya dayalı bir yaklaşımla 

tamamlanamıyor, beceri geliştirme de bilgi aktarımı kadar önemli. Bunun yanı sıra 
öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi için vak’a yöntemi kullanmak çok faydalı. 

Günümüzün öğrenme çıktıları, geçmişteki sadece bilgi temelline dayalı eğitim 
yaklaşımından farklıdır. Öğrencilerin kritik yapabilmeleri, sorgulama becerilerini 

geliştirebilmeleri gibi hususlar yeni öğrenme çıktıları olarak hedefleniyor. Öğrenme, 
sırasıyla bilginin aktarımı, hatırlama, anlama becerisi, uygulama becerisi, analiz 

değerleme, yaratma becerisini geliştirme adımlarının gerçekleşmesi ile başarılıyor. 
Vak’a yöntemi bu sıralamanın üst basamaklarına ulaşmada etkin bir araç. Öğrenciler 

konferans yöntemindeki pasif konumlarından daha aktif bir konuma taşınıyorlar. Vak’a 
yönteminde öğrenciler aktif olmak zorundalar. 

 
Vak’a yöntemi Sokratik Metod’dan esinleniyor. Sokrates, sadece soru sorar ancak hiç 
cevap vermez, takipçilerinin sorularına hep sorularla cevap verirmiş. M.Ö. 5. yüzyılda 

uygulanan bu metoda dayalı Vak’a Metodu, 1870 yılında Harvard Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde başlıyor. 1920’lerde Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesinde 

uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde Harvard Üniversitesinin tüm bölümlerinde 
vak’a yöntemi uygulanmaktadır. 

 
1954 yılında Avrupa’da kurulan 4 enstitüden birisi olan İşletme İktisadı Enstitüsünün 

ülkemizde kurulmasıyla vak’a yöntemi ülkemize taşınmıştır. 
 

Vak’a Metodu bilgi transferinin ve ezberlemenin ötesinde bir yöntemdir. Öğrencileri 
sürekli aktif tutarak gelişim sağlayan, karar alma becerilerini geliştiren bir yöntemdir. 

Aktif öğrenmede pasif öğrenmenin tersine katılımcıların fikir üretmesi, sorular sorması 
söz konusudur.  

 
Vak’a yönteminde vak’a yazanlar, ayrı bir yer alır. İyi yazılmış bir vak’a başarılar getirir. 
Ancak iyi yazılmamış bir vak’a, hem hocası hem de öğrencisi için bir zulüm haline gelir. 

Vak’a eğitiminde biz öğrenciler tarafından yaşamın hayal edilebilmesini sağlarız. Bunu 
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yaparken zaman çizelgesine bağlı kalırız. Planlamaya dönük, uygulamaya dönük ya da 
muhasebede olduğu gibi kontrole dayalı vak’alar söz konusudur. 

 
Vak’a yöntemi birikmeli bir eğitim de sağlar. Öğrenciler dersin ilk aşamalarında 

kullandığı bilgileri sonraki vak’alarda da kullanabilir.  
 

Prof.Dr.Recep Pekdemir, bu sözlerinden sonra bir vak’anın öğrencinin bir işletmeyi gözünde 

canlandırarak öğrenme faaliyeti üzerinde nasıl etkili olduğunu gösteren bir örnek verdi. Bir 
işletmenin kurulması için neler gerektiğini, işletmenin nasıl geliştirildiği, sermayenin anlamı, 

sermaye yetersizliğinde kredi kullanımını vurgulayan, eski adıyla Smokey Valley Cafe, günümüzde 
kullanılan adıyla Lone Pine Cafe vak’asından alıntılar yaparak konuşmasını tamamladı. 

 
Prof.Dr. Göksel Yücel, tekrar söz alarak, bazı vak’aların nasıl eskimediğini gösteren örnekler verdi. 

Prof.Dr. Recep Pekdemir’in de konuşmasının son bölümünde değindiği Vak’anın yaşı olmayan 
vak’alara güzel bir örnek olduğunu belirtti. Söz konusu vak’anın yeni ismiyle yer aldığı kitabın 

2011 yılında yapılan 13. Baskısını katılımcılara gösterdikten sonra, aynı kitabın ilk baskısının 1956 
yılında yapıldığını ve aynı vak’anın farklı bir isimle o kitapta da yer aldığını açıkladı. Bazı vak’alar 

eskiyebilirken bazı temel vak’aların da hiç eskimediğini tekrar vurguladı. 
 

Verilen kahve molasından sonra söz alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi 
Doç.Dr.Kerem Sarıoğlu, bundan bir süre önce Prof.Dr. Göksel Yücel tarafından kendisine 
Muhasebe Enstitüsü Vak’a Koordinatörlüğü görevinin verilmesi ve bundan sonra Anabilim 

dalındaki tüm öğretim üyelerinin katılımıyla, Muhasebe Enstitüsü’nün bir vak’a geliştirme 
merkezi haline getirilmesi ile ilgili yaptıkları plandan kısaca bahsetti. Bu toplantının söz konusu 

adımların ikincisini oluşturduğunu, vak’aların geliştirilmesi ile ilgili olarak düşünülen ilk aşamanın 
ise bundan bir süre önce yine 2015 yılı içerisinde yayınladıkları “Muhasebe Vak’aları 2015” başlıklı 

kitapla gerçekleştiğini belirtti. 
 

Doç.Dr. Kerem Sarıoğlu sözlerine şöyle devam etti: 
 

“İngilizce “case” sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak kullanılan vak’a kelimesinin 
etimolojik kökeni Latinceye dayanıyor. Hatta Truva savaşının aktarıldığı latince 

eserlerde şehrin düşmesi anlamında kullanılan “cadere” sözcüğü, önce Fransızca’da 
sonrada İngilizce’de hukuk alanında kullanılan bir sözcük olmuş. Harvard Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dekanı 1800’lü yılların sonlarında göreve geldiğinde bir yıl boyunca 
tüm dersleri izleyerek, eğitim metodunun değiştirilmesi kararını alıyor. Harvard 
Üniversitesi’ni diğer üniversitelerde vak’a yönteminin uygulanması ile ilgili ayrıştıran 

husus, üniversitenin tamamında lisans ve lisansüstü düzeyde bu yöntemin kurumsal 
olarak uygulanmış olması.  
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Vak’a yönteminin çok farklı tanımları var. Kimisi bir yüksek zekâ ürünü bir genelleme 

olarak tanımlıyor vak’ayı, kimi bir gerçek hayat hikâyesi diyor. Nasıl tanımlanırsa 
tanımlansın vak’ayı problemden ayıran bir özellik var. Bir problemde sorunun ne olduğu 

açıkça belirtilir. Ancak gerçek hayatta sorunun ne olduğunu belirleme işi de o sorunla 
karşı karşıya kalan kişinin sorumluluğu, işte vak’alar gerçek hayat tecrübelerini, 
sorunun belirlenmesi işini de öğrenciye bırakacak şekilde düzenlenmiş eğitim 

malzemeleri.  
 

Vak’anın belki de en önemli faydası, öğrencilerin gerçek hayatta hata yaptıklarında 
katlanacakları maliyetle karşılaşmadan, güvenli bir sınıf ortamında risk alabilmeleri. 

 
Sarıoğlu, vak’a yönteminin uygulanmasının önündeki güçlüklerden bahsederek konuşmasına 

devam etti. Buna göre, lisans öğretiminde kalabalık sınıflar, toplumumuzun kültürel özelliklerinin 
tartışma kültürünü bir kavga kültürü olarak algılama ve tartışmaya girmekten bu yüzden 

kaçınmaya neden olması zorluklardan bazıları olarak belirtildi. Ayrıca ders anlatma yöntemine 
alışmış öğrencilerin, vak’a yöntemi ile karşılaştıklarında gösterdikleri direnç ve ülkemize has 

olayları içeren vak’aların az sayıda yazılıyor olması sorunlar olarak açıklandı.  
 

Kerem Sarıoğlu, konuşmasının kalan bölümünde tüm bu sorunların çarelerini sıralarken, öğretim 
üyesinin de vak’a tartışmasında her gün yeni bir bilgi öğrenebileceğini, kalabalık sınıflarda vak’a 
tartışma sorununun internet ortamında online tartışma platformları sayesinde günümüzde 

çözülebildiğini belirtti. Kültürel sorunların çözümünde ise vak’a yöntemini, yöntemi kullanmaya 
başlamadan önce öğrencilere iyi bir şekilde açıklamanın önemini vurguladı. Sarıoğlu, tartışmanın 

amacının bir galip gelme davası olmadığının ve çoğu vak’anın tek bir doğru cevabının 
olamayacağının katılımcılara açıklanması gerektiğini belirtti. 

 
Kerem Sarıoğlu, vak’a yönteminin yaygınlaşmasını sağlamak için, işletme yönetimlerini ikna edici 

faaliyetlerde bulunmak gerektiğini, vak’a yarışmaları yapılması, sempozyumlarda vak’a 
oturumları gibi uygulamaların buna katkı sağlayabileceğini belirtti.  

 
Kerem Sarıoğlu sözlerini aşağıdaki şekilde tamamladı: 

 
Peki biz vak’a yönteminin yaygınlaşması için ne yapmak istiyoruz? Öncelikle vak’a 

yazmamız gerek. Bu konuda iş dünyasının, sizlerin katkısını bekliyoruz. Bu amaçla size 
bu toplantının başında takdim edilmiş olan kitabı ilk adım olarak yayınladık. Vak’a 
tartışma oturumları düzenlemek istiyoruz. Bundan başka vak’a videoları hazırlamak 

istiyoruz. Son aşama olarak da daha uzun dönemde Muhasebe Enstitüsünü telif 
haklarını da koruyan bir vak’a merkezi haline gelmesini sağlayacak bir online vak’a 
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platformu oluşturmak amacındayız. Vak’a geliştirilmesi ile ilgili olarak bizim iş 
dünyasından beklentimiz var. Vak’a yazımı konusunda bilgi paylaşımının sağlanması. 

En güzel başlangıç noktası belki de işletmelerin başarı hikâyelerinin yazılması olabilir. 
Bunlar işletmelerin tanıtılması ve işletme kültürünün işletme içindeki sonraki kuşaklara 

aktarılması açısından da faydalı faaliyetler. Bunun işletmelere iyi anlatılması lazım. Bu 
toplantıların ve kitapların iş dünyasına gönderilmesindeki temel amaç,  Türkiye’de 
işletme eğitiminde Türkiye’ye ait vak’aların yazımının artırılmasıdır. Bu sadece 

muhasebe alanında olmak zorunda da değil, bizim hedefimiz vak’a yazmak. 
 

Kerem Sarıoğlu’ndan sonra söz alan Prof.Dr.Göksel Yücel, Muhasebe Vak’aları kitabının 33. 
Sayfasındaki Demir Conta vak’asını katılımcıların okuması için bir miktar süre tanıdı. Daha sonra 

kendi başından geçen vak’adaki olay hakkında açıklamalarda bulunarak, vak’ayı ve arkasında 
geçen hikayeyi katılımcılara aktardı. 

 
Katılımcılar, kendi başlarından geçen farklı olayları ve çıkardıkları dersleri anlatarak değerli 

paylaşımlarda bulundular. 
 

Toplantı katılımcılara, katılım belgelerinin takdim edilmesi ile tamamlandı. İyi dilek ve 
temennilerle toplantı sona erdi. 
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TOPLANTIDAN FOTOĞRAFLAR 
   

 

  

Prof.Dr. Göksel Yücel açılış konuşmasını yaparken   
   
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  Toplantı salonundan genel görüntü 
   

 

  

(Soldan) Doç.Dr. Nalan Yakar, Prof.Dr.Yücel Ercan, Prof.Dr.Yakup Selvi, Prof.Dr. Fatih 
Yılmaz, Prof.Dr. Recep Pekdemir. (Ayakta) Prof.Dr. Göksel Yücel  
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  (Soldan ) Doç.Dr. Ahmet Türel, Dr.Metin Aslan, Orhan Uzuner 
   

 

  

(Soldan) Doç.Dr. Aslı Türel, Gülnaz Güler, Yrd.Doç.Dr. Ayça Süer, 
Mehmet Yılmaztaş, Okan Yasan, Doç.Dr. Nalan Altıntaş, Prof.Dr. Yücel Ercan, Prof.Dr. 
Yakup Selvi,Prof.Dr. Fatih Yılmaz, Prof.Dr. Recep Pekdemir, (ayakta) Prof.Dr. Göksel 
Yücel 

  

   
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  Salondan genel görünüm. 
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(Soldan) Fikret Sebilcioğlu, Yrd.Doç.Dr.Özgür Esen, Kubilay Güngörür   
   
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  (Soldan) Harun Aycibin, Ali Kamil Uzun, Kuğu Alper, Burhan Sarıoğlu, 

Ahmet Kadak, Baki Aksu 
   

 

  

(Soldan) Kubilay Güngörür, Çetin Yalçın, Aysan Sinanlıoğlu   
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  (Soldan) Ömer Sunar, Necdet Öztok 
 

 
Katılımcılar toplu halde (I) 
 

 
                   Katılımcılar toplu halde (II) 
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