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Globalleşen dünya ve gün geçtikçe bilgi teknolojilerinin hayatın her alanına özellikle iş
alanlarına dâhil olması iş süreçlerinin değişimine, gelişimine olanak sağlamıştır. Teknolojik
olanakların artması ve değişimlerin muhasebe alanına yansıması öğrenme süreç ve
tekniklerinin değişimi, bilgi teknolojilerinin bu alanda daha etkili olarak kullanılmasını zorunlu
kılmıştır. Muhasebe alanının güncel durumlara göre ihtiyaç duyduğu teknolojinin kullanımı ile
geçmişteki klasik ve geleneksel yöntemlerin karşılaştırılması, öğrencilerin değişen koşullara
karşı düşüncelerini etkilemektedir. Muhasebe; yöneticilerin karar alma ve kontrol
fonksiyonlarına yardımcı olmasının yanı sıra geleceğin planlanması için gerekli bilgileri bu
sistem sayesinde oluşturmaktadır. Bu sistem bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi, verilerin
kayda alınması ve raporlanması ile kısa zamanda çok hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilir hale
gelmesi, süreci olumlu yönde etkilemiştir. Muhasebe dünyasının ihtiyaç duyduğu hem güncel
bilgilerle donatılmış hem de o alandaki teknolojiye hâkim meslek elemanlarının yetiştirilmesi
adına geleneksel eğitim yöntemlerinin teknoloji kullanımı ile desteklenmesi ve pekiştirilmesi
gerekmektedir. Çalışmada muhasebe eğitimi alan üniversite öğrencilerinin teknolojiye
yatkınlıkları ve bu alana bakış açıları test edilmiştir. Çalışmamız Fırat Üniversitesi ve İnönü
Üniversitesi İ.İ.B.F öğrencileri üzerinde yüz yüze anket uygulaması ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışma sonuçları istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek sunulmaya çalışılmıştır.

ABSTRACT
Globalizing world and day-to-day integration of information technologies in all areas of life, especially in business areas has
allowed the development and development of business processes. The increase of technological opportunities and the changes
in the accounting field, the change of learning, processes and techniques necessitated the use of information technologies more
effectively in this field. The comparison of traditional and traditional methods with the use of the technology required by the
current situation in the field of accounting affects the students' thoughts against changing conditions. Accounting; In addition
to assisting the decision-making and control functions of managers, this system also provides the necessary information for
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future planning. The rapid development of information technologies, the recording and reporting of data, and the fact that the
data can be made very quickly and effectively in a short period of time have affected the process positively. Traditional
education methods need to be supported and reinforced with the use of technology in order to educate the professionals who
are equipped with up-to-date information and who have the technology in this field. In this study, university students' tendency
to technology and their perspectives have been tested. Our study was carried out with face-to-face questionnaire on Fırat
University and İnönü University İ.İ.B.F students. The results of the study were evaluated by using statistical methods.

1. GİRİŞ
Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, işletmelerin yapıları, üretim de izlenen
süreçler ve pazarlama stratejileri gibi birçok unsurda da değişiklik meyana getirmiştir. Yaşanan bu
değişimler sonucunda da etkilenen en önemli alanlardan birisi işletmenin beyni olarak bahsedilen
muhasebe fonksiyonu olmuştur. Teknolojik gelişmeler yaşanmadan önce işletme ile ilgili kararlar
alınırken muhasebe fonksiyonunda, bilgilere ulaşılması çok fazla emek ve vakit istiyordu. Teknolojinin
gelişmesiyle birlikte ise, istenilen bilgiye ulaşmak çok daha hızlı ve kolay hale gelmiştir. Böylelikle de
karar alıcılara istedikleri bilgiler tam zamanında kolaylıkla sunulmaktadır.
Teknolojinin gelişmesinden sonra muhasebe işini yerine getiren personelin de teknoloji kullanımına
hakim olması bir ihtiyaç halini almıştır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için de daha üniversitedeyken
mesleğe hazırlanan adaylara yeterli düzeyde teknoloji eğitimi verilmesi gerekmektedir. Derslerin
teknoloji ile iç içe verilmesinden sonra ilerleyen aşamalarda da daha özele indirgenerek muhasebe
alanındaki teknolojik eğitime geçilmeye başlanmıştır. Biz de bu bağlamda Fırat Üniversitesi ve İnönü
Üniversitesi’nde muhasebe eğitimi alan öğrencilere anket uygulayarak bu konuya bakış açılarını ve
bunun kendileri üzerindeki etkilerini araştırdık.
Teknoloji ve muhasebe arasındaki ilişkiyi iki farklı açıdan ele alabiliriz. Birincisi, meslek sürdürüldüğü
sırada kullanılan teknolojik gelişmeler, ikincisi ise meslek eğitimi alındığı sırada kullanılan ve eğitimi
alınan teknolojilerdir. Bunların ikisi de birbirleriyle ilişkilidir. Fakat meslek sırasında kullanılan
teknoloji yeterliliği meslek icra edildiği süre boyunca güncel tutulmalı, yenilikler yakalanmalıdır.
Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişim ve değişimler, muhasebe mesleğinde kaydedilen belgelerde ve
birçok şeyde değişiklik meydana getirmiş, literatüre yeni kavramlar eklenmiştir. Teknolojik
gelişmelerden çok önce defterlere el ile muhasebe kaydı yapılırken, teknolojinin gelişmeye başlamasıyla
faturalar el ile bilgisayara girilmeye başlanmıştır. Son zamanlarda ise E-Fatura’ya geçilmesiyle birlikte
kayıt sistemi tamamıyla değişmiştir. Şu an günümüzde muhasebeciler denetim ve finansal raporlar
hazırlamanın yanında vergi danışmanlığı, finansal planlama, stratejik danışmanlık gibi işlerle de
ilgileneceklerdir. Bu sebeple meslek adaylarının da kendilerini bu konularda geliştirmeleri hususunda
ihtiyaç doğmaktadır.
Uluslararası muhasebeciler federasyonu, kamu sektörüne finansal bilgileri güvenilir bir şekilde
sunmakla yükümlü olan muhasebecilerin eğitimlerinin önemli olduğunu belirtmiş ve bu konuya rehber
olacak bir eğitim standardı yayımlamışlardır. Bilgi teknolojileri de yayımlanan bu standartlardan
birisidir. Buna göre muhasebe meslek mensupları, bilgi teknolojilerine genel olarak hakim olmalı,
kontrol edebilmeli ve sistemi yönetebilmelilerdir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Meslek mensubu adayı sayılan üniversite öğrencilerinin üniversitede direkt teknoloji eğitimi
alabilecekleri gibi ders aldıkları öğretim elemanları tarafından da derslerde teknolojiden yararlanarak
öğrenebilirler. Literatürümüzde yer alan muhasebe derslerinde teknoloji kullanımı ile alakalı bazı
çalışmalar incelenmiştir.
Sayın ve diğerleri (2005), “ çalışmasında teknolojik araçlardan yararlanma düzeyi ile derslerdeki başarı
düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı test edilmiş, sadece bir derste anlamlı farklılık olduğu
tespit edilmiştir. Öğretim araçlarına yönelik olarak derslerde teknolojik anlatım araçlarının dersi
anlamayı kolaylaştırması ile derse olan ilgiyi arttırması arasındaki ilişki incelenmiş pozitif ve anlamlı
bir ilişki çıkmıştır.”
Babuçoğlu (2006), “tez çalışmasında derste anlatılan kasa hesabının dönem sonu işlemleri konusu ile
ilgili internet üzerinden kısa anlatımlara yer verilerek kendi başına anlaşılabilir materyal üzerinde
örnek uygulamalar içeren bir sistemi örgün eğitim veren bir kursta derste katılan öğrenciler üzerine
uygulamıştır. Babuçoğlu, öğrencilerin bu çalışmadan genel olarak memnun kaldıklarını bildirmiştir.”
Toraman ve diğerleri (2008), “bilgi teknolojilerinin meslek mensuplarının eğitimi üzerindeki etkilerini
inceledikleri çalışmalarında, muhasebe ders programları içerisinde yer alan temel konuların
hiçbirisinde, bunların bilgi teknolojilerine etkisi veya ilişkisi gibi konulara değinilmediğini
belirtmişlerdir. Bu durumun bilgi teknolojisi veya sistemlerinin anlaşılmasını olumsuz etkilediğini ifade
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etmişlerdir. Ayrıca muhasebe eğitimi gören öğrencilerin ve meslek mensuplarının bilgi teknolojisi
konusunun önemi konusunda bilinçlendirilmeleri gerektiğini vurgu yapmışlardır.”
Hacırüstemoğlu (2008), “Bilgi Çağında Muhasebe Eğitimi, çalışmasında üniversitelerin muhasebe
eğitiminde elektronik ortamdaki uygulamaların ders programlarına alınması gerektiğinin üzerinde
durmuştur. Ayrıca muhasebe eğitiminin görsel malzemeler destekli powerpoint ortamında sunumları
içermesi gerektiğine vurgu yapan araştırmacı, öğrencinin dikkatini ayakta tutacak interaktif bir ortam
yaratarak bilgi teknolojilerinin kullanıldığı eğitim modelinin tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Ayrıca web siteleri ve web kütüphaneleri yardımı ile öğrencilere sürekli öğrenme alışkanlık ve becerisi
kazandırılması, ders araç gereçlerinin dijital ortama taşınması ve muhasebe ile ilgili kurum ve
kuruluşların muhasebedeki gelişmeleri ücretsiz dijital platformlardan sunması gerektiğini ifade
etmiştir.”
Coşkun (2008), “çalışmasında muhasebe eğitiminde geleneksel yöntemlerin kullanımının öneminin
devam ettiğini vurgulamakla birlikte, öğretme tekniklerinde değişikliğe ve teknoloji kullanımı gibi yeni
yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Muhasebe derslerinde tepegöz veya yansı kullanılması,
bilgisayarın ve hazır paket programlarının yaygın olarak kullanılması, ders araç gereçlerinin ve
materyallerinin dijital ortama taşınması gibi konuların önemine işaret etmiştir. Ayrıca muhasebe
eğitiminde örgün eğitimde verilen derslere yardımcı olmak amacıyla dersin web sayfasının
hazırlanmasının öğrenmeye katkı sağlayan bir unsur olduğunu da ifade etmiştir.”
Çankaya ve Dinç (2009), “bilgi teknolojileri ile desteklenen muhasebe derslerinin öğrenciler üzerindeki
etkilerini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada, KTÜ-İİBF İktisat bölümünde genel muhasebe dersi
alan 600 öğrenciyi tek ve çift numaralılar olmak üzere 2 gruba ayırmıştır. Tek numaralı öğrenci grubuna
klasik usulde ders anlatılırken, çift numaralı öğrenci grubuna powerpoint gibi multimedya araçları
kullanılarak ders anlatılmıştır. Yazarlar, akademik performans açısından, powerpoint sunumu ile ders
gören öğrencilerin, klasik usulde ders gören öğrencilere göre daha başarılı olduğunu belirtmişlerdir.
Ayrıca, powerpoint sunumu ile ders gören öğrencilerin, klasik ders gören öğrencilere göre derse olan
ilgilerinin nispeten fazla olduğu ve powerpoint sunumu ile ders gören öğrencilerin, dersin daha ilgi
çekici daha eğlenceli daha dinlendirici ve daha yararlı hale geldiğini düşündüklerini ortaya
koymuşlardır. Çalışmada, powerpoint sunumu ile ders gören öğrencilerinin yargılarının, klasik ders
gören öğrencilere göre daha olumlu olduğu belirtilmiştir.”
Tekşen ve diğerleri (2010), “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlı MYO’nda öğrenim gören muhasebe
öğrencilerin muhasebe eğitimini değerlendirdikleri bir çalışma yapmışlardır. Çalışmaya katılan
öğrencilerin %69,5’i muhasebe eğitim kalitesini etkileyen en önemli unsurun öğretim elemanlarının
kalitesi olduğunun, %67,7’si muhasebe eğitiminde en çok tahta kaleminin eğitim aracı olarak
kullanıldığının ve %85’i de muhasebe derslerinin aktif yöntem (düz anlatım ve ödev verme) olarak
işlendiğini ifade etmişlerdir.”
Fidan (2012), “powerpointle ve klasik usulde muhasebe dersi alan öğrencilerin muhasebe dersini
anlayabilmeleri açısından algı ve yargılarında farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yaptığı
çalışmada, bilgi teknolojisi araçlarının mevcut eğitim yöntemlerinin eksikliklerini gidermek ve
muhasebe dersine karşı öğrencilerin olumsuz düşüncelerinin giderilmesi amacıyla bir araç olarak
kullanımının sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca bilgi teknolojilerinin muhasebe derslerinde
kullanılması ile dersin anlaşılmasının daha kolay hale geleceği ve derse katılımın artacağını ifade
etmiştir.”
Fidan ve diğerleri (2015), 11 devlet üniversitesinde yaptıkları çalışma da ankete katılan öğrencilerden
aldıkları cevaplara göre, öğrenciler muhasebe dersinin işlenişinde en çok projeksiyon cihazı, bilgisayar
ve akıllı tahta kullanılarak ders işlenmesi gerektiğini söylemişlerdir. Muhasebe derslerinde yazılım aracı
olarak ise en fazla “İnternet Tabanlı Muhasebe Yazılım Programları ve Paket Muhasebe Yazılım
Programları” seçeneklerinin kullanılması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır.
Çeviren S.M. ve Kıllı M. (2018), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencileri üzerinde
yaptıkları çalışmada bilgisayarlı muhasebe dersinin başarı durumlarına ve derse bakış açılarına etki
düzeyini incelemişlerdir. Bilgisayarlı muhasebe dersi aldıktan sonra öğrencilerin muhasebe dersine ve
muhasebe mesleğine karşı bakış açılarının değişip değişmediğini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda
ise ikinci öğretim öğrencilerinin bakış açılarında normal öğretime göre daha fazla anlamlı bir değişiklik
olduğu saptanmış.
İncelediğimiz çalışmalarda, muhasebe eğitiminde ve genel olarak eğitimde teknoloji kullanımına yeterli
seviyede ulaşılmadığını ve bu konularda yeterli çalışmaların yapılmadığını görüyoruz. Yaptığımız
çalışmayla literatüre katkı sunarak konu üzerine dikkat çekmeyi de amaç edinmekteyiz.
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2. 1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmamızın amacı Elazığ ve Malatya illerindeki üniversitelerde muhasebe eğitimi veren öğretim
elemanlarının derslerde teknolojik donanım ve yazılım araçlarını kullanma seviyelerini öğrencilerin
bakış açısıyla belirlemektir. Aynı zamanda öğrencilerin teknolojiyi kullanabilme özelliklerine göre
muhasebe derslerinde teknoloji kullanımı konusuna karşı yaklaşımlarını belirlemek ve öğrenciler
arasındaki görüş farklılığı tespit edilmeye çalışılacaktır.
Çalışmamız, üniversitelerin daha çok İşletme bölümleri ve Muhasebe bölümlerinde muhasebe eğitimi
alan öğrencilerin muhasebe dersinin işlenişi esnasında, dersi veren öğretim elemanının teknolojiyi ne
derecede kullandığının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca öğrenciler tarafından da hangi
teknolojik araçların kullanılmasıyla dersin daha iyi anlaşılacağının belirlenmesine yöneliktir. Konu ile
ilgili daha önce farklı birkaç üniversitede çalışma yapılmış olup, bizim çalışma alanımızda buna yönelik
bir çalışma ilk kez yapılacaktır.

2. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları

Araştırmamızın evreni Elazığ ve Malatya illerindeki Fırat ve İnönü Üniversitelerinde muhasebe eğitimi
alan tüm öğrencilerden oluşmaktadır. Örnek kütlemiz bu öğrencilerden gönüllülük esasına göre rastgele
seçilmiş öğrenciler tarafından oluşturulmuştur. Anket öğrencilere yüz yüze görüşme sağlanarak
uygulanmıştır. Ankete gönüllü olarak katılan öğrenci sayısı 450 olup anketlerin tamamı
değerlendirilmiştir.

2. 3. Araştırmanın Yöntemi

Alan araştırmasında, veriler yaygın olarak kullanılan anket yöntemi ile yüz yüze görüşme sağlanarak
elde edilmiştir. Anket uygulaması için Fidan ve diğerleri (2015) tarafından bu konuda Türkiye’de birçok
ilde uygulanan anket formundan yararlanılmıştır.
Ankette kapalı uçlu (Evet/Hayır) cevaplarıyla ölçülen 47 ifade ve 5’li Likert (1=Kesinlikle
Katılmıyorum…..5=Kesinlikle Katılıyorum.) ile ölçülen 17 ifade yer almaktadır. Araştırma sonucunda
elde edilen veriler (SPSS 20.0 for Windows) “Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı” kullanılarak
analiz edilmiştir. Veri analizinde yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma tekniklerinden
faydalanılmıştır.

3. MUHASEBE ALANINDA
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

TEKNOLOJİ

KULLANIMININ

ÖĞRENCİLER

3. 1. Araştırma Analizinin Sonuçları

Araştırmamızda örneklem alanından rastgele seçtiğimiz 450 kişiye uyguladığımız anketlerden elde
ettiğimiz verilerin analiz edilmesiyle aşağıda oluşturduğumuz tablo ve sonuçlara ulaşılmıştır.
Tablo 1: Öğrencilerin Muhasebe Mesleğini Yapmaya Yönelik İsteği
Evet

Hayır

Toplam

Frekans

253

Yüzde

%56,2

Frekans

197

Yüzde

%43,8

Frekans

450

Yüzde

100

Tablo 1’de öğrencilerin muhasebe mesleğini ne ölçüde istedikleri verilmiştir. Öğrencilerin 253 tanesi
muhasebe mesleğini yapmak istediklerini söylemiş, 197 tanesi ise bu mesleği yapmak istemediğini
söylemiştir. Buna göre öğrencilerin %56,2’si bu mesleği yapmayı isterken, %43,8’i muhasebeci olmayı
istememektedir.
Tablo 2: Öğrencilerin Bu Zamana Kadar Muhasebeyle İlgili Aldıkları Dersler
Dersler

Evet

Genel Muhasebe

Frekans
Yüzde
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Maliyet Muhasebesi

Frekans
300
Frekans
150
Yüzde
%66,7
Yüzde
%33,3
Mali Tablo Analizi
Frekans
324
Frekans
126
Yüzde
%72
Yüzde
%28
Denetim
Frekans
394
Frekans
56
Yüzde
%87,6
Yüzde
%12,4
Yönetim Muhasebesi
Frekans
266
Frekans
184
Yüzde
%59,1
Yüzde
%40,9
Bilgisayarlı Muhasebe
Frekans
103
Frekans
347
Yüzde
%22,9
Yüzde
%77,1
Tablo 2’de öğrencilerin anket uyguladığımız döneme kadar muhasebe ile alakalı olarak aldıkları
derslere yer verilmiştir. Öğrencilerin, birçoğu %97,6 oranla Genel Muhasebe dersi almışlardır. Genel
Muhasebe dersinden sonra en fazla alınan derslerden biri de %87,6 oranıyla Denetim dersi olmuştur.
%72 oranında ise Mali Tablo Analizi en çok alınan dersler içerisindedir. En az alınan ders ise %22,9
oranıyla Bilgisayarlı Muhasebe dersi olmuştur. Bu da gösteriyor ki muhasebe alanında teknolojiye fazla
önem verilmiyor.
Tablo 3: Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanılması Konusunda Öğrenci Görüşleri
Teknolojik Donanım
Araçları
Projeksiyon Cihazı
Akıllı Tahta
Laptop-Tablet
Hoparlör ve Mikrofon
Sunum Kumandası
Lazer Kalem
Elektronik Ölçme
Değerlendirme
Sistemleri
CD-DVD

Evet
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde

Hayır
334
%74,2
251
%55,8
269
%59,8
132
%29,3
238
%52,9
156
%34,7
124
%27,6

Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde

116
%25,8
199
%44,2
181
%40,2
318
%70,7
212
%47,1
294
%65,3
326
%72,4

Frekans
88
Frekans
362
Yüzde
%19,6
Yüzde
%80,4
Tepegöz
Frekans
100
Frekans
350
Yüzde
%22,2
Yüzde
%77,8
Video Konferans Cihazı Frekans
87
Frekans
363
Yüzde
%19,3
Yüzde
%80,7
Kamera
Frekans
53
Frekans
397
Yüzde
%11,8
Yüzde
%88,2
TV
Frekans
49
Frekans
401
Yüzde
%10,9
Yüzde
%89,1
Öğrencilere muhasebe derslerinde kullanılması gereken teknolojik donanımlarla ilgili düşüncelerini
sorduğumuzda %74,2 oranla en çok projeksiyon cihazı kullanılması gerektiği cevabını aldık.
Projeksiyon cihazından sonra %59,8 ile tablet-laptop, %55,8 ile akıllı tahtalar gibi teknolojik donanım
araçları gelmektedir. Öğrencilerin kullanılmasını tercih etmedikleri teknolojik donanımlara
baktığımızda ise, öğrencilerin %89,1’i TV kullanılmasını, %88,2’si kamera kullanılmasını, %80 civarında
CD-DVD ve Video Konferans Cihazı kullanılmasını tercih etmemişlerdir. Bunlar dışında Tepegöz, Lazer
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Kalem ve Elektronik Ölçme Değerlendirme Sistemler, öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından tercih
edilmemektedir.
Tablo 4: Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanılması Konusunda Öğrenci Görüşleri II
Teknolojik Yazılım Araçları

Evet

Hayır

Muhasebe Paket Programı

Frekans
367
Frekans
83
Yüzde
%81,6
Yüzde
%18,4
İnternet Tabanlı Muhasebe
Frekans
379
Frekans
71
Yazılımları
Yüzde
%84,2
Yüzde
%15,8
E-Mail
Frekans
112
Frekans
338
Yüzde
%24,9
Yüzde
%75,1
Ofis Programları
Frekans
353
Frekans
97
Yüzde
%78,4
Yüzde
%21,6
Kişisel Web Sitesi
Frekans
118
Frekans
332
Yüzde
%26,2
Yüzde
%73,8
Sosyal Medya
Frekans
112
Frekans
338
Yüzde
%24,9
Yüzde
%75,1
Sosyal Gruplar
Frekans
98
Frekans
352
Yüzde
%21,8
Yüzde
%78,2
Bulut Depolama Araçları
Frekans
86
Frekans
364
Yüzde
%19,1
Yüzde
%80,9
Öğrencilere muhasebe derslerinde kullanılmasını istedikleri teknolojik yazılım araçlarıyla ilgili
görüşlerini sorduğumuzda Tablo 4’te gördüğümüz üzere öğrencilerin %84,2’si İnternet Tabanlı
Muhasebe Programlarını, %81,6’sı ise Muhasebe Paket Programlarını tercih etmişlerdir. Ofis
Programlarını tercih edenlerin oranının ise %78,4 olduğunu görmekteyiz. Sosyal Medya, Sosyal Gruplar,
Bulut Depolama Araçları, Kişisel Web Siteleri ve E-Mail gibi yazılımların ise %70’ten fazla öğrenci
tarafından tercih edilmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 5: Muhasebe Teknolojik Araçların Kullanımı
Cevap

Frekans

Yüzde

Evet

289

%64,2

Hayır

161

%35,8

Toplam

450

%100

Tablo 5’te muhasebe derslerinde öğretim elemanlarının teknolojiye ne oranda yer verdiklerini
görüyoruz. Anket uyguladığımız 450 öğrencinin 289’u muhasebe derslerinde teknolojik araçlara yer
verildiğini söylemişlerken 161’i muhasebe derslerinde teknolojik araçların kullanılmadığını klasik
usulde ders işlediklerini ifade etmişlerdir. Buna göre de örneklem alanının %64,2’sinin derslerinde
teknolojik araçlara yer veriliyor, %35,8’inin ise derslerinde teknolojik araçlara yer verilmediği
sonucuna ulaşıyoruz.
Tablo 6: Muhasebe Derslerinde Öğretim Elemanları Tarafından Teknoloji Kullanılma Durumu
Teknolojik Materyal

Evet

Power Point kullanıldı mı?

Frekans
Yüzde
Frekans
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Ödev veya ders notları e-posta Yüzde
yoluyla ulaştırıldı mı?
İnternet siteleri kullanıldı mı?
Frekans
Yüzde

%42,2

Yüzde

%57,8

174
%38,7

Frekans
Yüzde

276
%61,3

Ödev veya ders notları sosyal medya Frekans
aracılığıyla paylaşıldı mı?
Yüzde

158

Frekans

292

%35,1

Yüzde

%64,9

Muhasebe paket programı kullanıldı Frekans
mı?
Yüzde
Kişisel web sitesine yönlendirildiniz Frekans
mi?
Yüzde
Video kamera kullanıldı mı?
Frekans
Yüzde
İnternet tabanlı muhasebe yazılımı Frekans
kullanıldı mı?
Yüzde
Akıllı tahta kullanıldı mı?
Frekans
Yüzde
Mobil uygulamalar kullanıldı mı?
Frekans
Yüzde
Elektronik ölçme değerlendirme Frekans
sisteminden faydalanıldı mı?
Yüzde

136
%30,2
106
%23,6
86
%19,1
58
%12,9
34
%7,6
16
%3,6
10

Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans

314
%69,8
344
%76,4
364
%80,9
392
%87,1
416
%92,4
434
%96,4
440

%2,2

Yüzde

%97,8

Yukarıdaki tablo’yu incelediğimiz zaman muhasebe derslerinde öğretim elemanlarının %52,2 oranında
power point sunusu kullandığını görmekteyiz. İkinci olarak %42,2 oranında ise ödev veya ders
notlarının e-posta yoluyla ulaştırılması yer almıştır. En az kullanılan teknolojik unsurlara baktığımız
zaman, İnternet Tabanlı Muhasebe Yazılımlarının, Akıllı Tahtaların, Mobil Uygulamaların ve Elektronik
Ölçme Değerlendirme Sistemleri gibi teknolojik unsurların çok düşük oranda kullanıldığını görüyoruz.
Tablo 7: Öğrencilerin Teknolojiye Hâkimiyet Düzeyleri
İfadeler

Evet

Kişisel bilgisayara sahip misiniz?

Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde

425
%94,4
409
%90,9
419
%93,1
198
%44,0
186
%41,3

Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde
Frekans
Yüzde

25
%5,6
41
%9,1
31
%6,9
252
%56,0
264
%58,7

Frekans
Yüzde

109
%24,2

Frekans
Yüzde

341
%75,8

Frekans
Yüzde

208
%46,2

Frekans
Yüzde

242
%53,8

Frekans

218

Frekans

232

Kişisel akıllı telefonunuz var mı?
Üniversitenize ait Wi-Fi var mı?
Wi-Fi hizmetinden düzenli olarak
yararlanır mısınız?
Muhasebe dersleri için
yararlandığınız internet siteleri
var mı?
Muhasebe paket
programlarından birini yeterli
düzeyde kullanabileceğinizi
düşünüyor musunuz?
Muhasebe derslerine hazırlık
yaparken teknolojiden
yararlanıyor musunuz?
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Muhasebe sınavlarına hazırlık
Yüzde
%48,4 Yüzde
%51,6
yaparken teknolojiden yardım
alıyor musunuz?
Öğrencilere kendi sahip oldukları teknolojik materyallerle ilgili sorular sorduk ve aldığımız cevapları
Tablo 7’de analizini yaparak inceledik. Buna göre öğrencilerin en büyük çoğunluğu kişisel bilgisayara ve
akıllı telefona sahip olduklarını belirtmiş, üniversitelerinde Wi-Fi hizmetleri olduğunu söylemişlerdir.
Fakat öğrencilerin sadece %24,2’si bir muhasebe paket programını yeterli düzeyde kullanabileceklerini
söylemişlerdir. Öğrencilerin %90’dan fazlasında bilgisayarlı muhasebe öğrenebilmek için gerekli
koşullar sağlanmışken, sadece %24,2’si tam bir şekilde öğrenebilmiştir. Öğrencilerin %46,2’si
muhasebe derslerine hazırlanırken teknolojiden yararlandıklarını söylemiş, %48,4’ü ise muhasebe
sınavlarına hazırlanırken teknolojiden yararlandıklarını söylemişlerdir. Muhasebe derslerine hazırlık
için belli bir internet sitesinden faydalanan öğrencilerin oranı ise %41,3 olarak ölçülmüştür.
Tablo 8: Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi
(1:
Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle
Katılıyorum.)
İfadeler

Aritmetik Ortalama

Standart Sapma

Muhasebe derslerinde teknoloji kullanımı
dersleri daha zevkli hale getirdi.

3,51

1,109

Muhasebe derslerindeki teknoloji kullanımı
muhasebeyi anlamamı kolaylaştırdı.

3,44

1,092

Teknolojiyi kullanmak muhasebe dersini
sevmeme yardımcı oldu.

3,34

1,095

Derslerde teknolojiyi kullanmak muhasebe
derslerini anlamama kolaylık sağladı.

3,35

1,073

Teknoloji kullanımı muhasebedeki başarımı
artırdı.

3,39

1,117

Aldıkları muhasebe derslerinde teknoloji kullanımı sorusuna “Evet” cevabı veren 289 öğrenciye sorulan
Tablo 8’deki sorulara aldığımız cevapları analiz ettiğimizde “Muhasebe derslerinde teknoloji kullanımı
dersleri daha zevkli hale getirdi” (3,51) sorusu en yüksek ortalamaya sahip olmuştur ve öğrencilerin
çoğunluğu teknoloji kullanımının dersleri zevkli hale getirdiğini düşündüğü sonucuna ulaşmaktayız.
Ayrıca “Teknolojiyi kullanmak muhasebe dersini sevmeme yardımcı oldu” (3,34) sorusu ise sorulan
sorular içerisinde en düşük ortalamaya sahiptir.
Tabloya genel olarak baktığımızda, soruların her birine öğrencilerin verdikleri cevaplara göre önem
dereceleri yüksektir.
Tablo 9: Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı Konusunda Öğrenci Düşünceleri
İfadeler

Aritmetik
Ortalama
Muhasebe dersi veren öğretim elemanları eğitim 4,12
teknolojilerini yakından takip etmelidir.

Standart
Sapma
1,171

Muhasebe ile alakalı yazılımları ayrı bir ders olmalıdır.

4,06

1,342

Muhasebe derslerinde teknoloji donanımlı özel sınıflar 3,84
kullanılmalıdır.

1,140

Muhasebe dersi veren öğretim elemanlarının kendilerine 3,51
ait web siteleri olmalıdır.

1,170
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Muhasebe dersleri uzaktan eğitim yoluyla anlatılabilir.

2,48

1,358

Muhasebe dersleri sınıfta anlatıldıktan sonra ders notları 3,98
internet ortamında paylaşılmalıdır.

1,258

Derslerde teknolojik araç kullanımı sadece alıştırma 3,36
yaparken öğrenmeye katkı sunar.

1,091

Muhasebe gibi zor derslerin daha kolay hale gelmesi 3,70
teknoloji kullanımıyla olacaktır.

1,146

Öğrencilerle ders hakkında iletişim kurmak için sosyal 3,54
medya kullanımı etkilidir.

1,148

İnternet sitelerinde muhasebe eğitimiyle ilgili verilen 3,56
bilgiler muhasebe eğitiminde faydalıdır

1,114

Temel muhasebe konularının öğretilmesinde teknoloji 2,32
kullanımı fayda sağlamaz.

1,264

Muhasebe derslerinde klasik anlatım yerine teknoloji 3,35
araçlarıyla anlatım tercih edilmelidir.

1,303

Tablo 9’da öğrencilerin muhasebe derslerinde teknoloji kullanılmasına karşı düşünceleriyle ilgili
aldığımız cevapları incelediğimizde “Muhasebe dersi veren öğretim elemanları eğitim teknolojilerini
yakından takip etmelidir” (4,12) ve “Muhasebe ile alakalı yazılımları ayrı bir ders olmalıdır” (4,06)
soruları en yüksek ortalamalara sahip olduklarını görmekteyiz, yani öğrencilerin en yüksek derecede
önem verdikleri konular bu konular olmuştur. “Temel muhasebe konularının öğretilmesinde teknoloji
kullanımı fayda sağlamaz” (2,32), “Muhasebe dersleri uzaktan eğitim yoluyla anlatılabilir” (2,48) gibi
sorular ise en düşük ortalamaya sahiplerdir. Yine bu soruların düşük ortalamaya sahip olmasıyla da
muhasebe dersinde öğrencilerin teknoloji kullanımına önem verdikleri sonucuna ulaşmaktayız. Ayrıca
“Muhasebe derslerinde teknoloji donanımlı özel sınıflar kullanılmalıdır” (3,84), “Muhasebe gibi zor
derslerin daha kolay hale gelmesi teknoloji kullanımıyla olacaktır” (3,70) ve “ Muhasebe dersleri sınıfta
anlatıldıktan sonra ders notları internet ortamında paylaşılmalıdır” (3,98) sorularına da baktığımızda
öğrencilerin bu konulara yüksek derece de önem verdikleri sonucuna ulaşmaktayız. Yani muhasebe
eğitiminde teknoloji kullanılması öğrenciler üzerinde olumlu etki oluşturmuştur.

4. SONUÇ

Çalışmamız Elazığ ve Malatya illerinde bulunan Fırat Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde okumakta
olup muhasebe eğitimi alan 450 öğrenciye uygulanan anketlerden elde edilen verilerin analiz
edilmesiyle meydana getirilmiştir. Sorduğumuz sorulara aldığımız cevaplara göre muhasebe
derslerinde teknoloji donanım ve yazılım araçlarının kullanılması konusundaki öğrenci fikirlerini alarak
bu konuda genel bir görüş edinilmeye çalışılmıştır.
Anketlerde alınan cevaplara göre öğrencilerin %56,2’si muhasebeci olmayı isterken %43,8’i
istememektedir. Öğrenim hayatlarında bulundukları güne kadar aldıkları dersleri sorduğumuzda en
fazla alınan derslerin Genel Muhasebe, Denetim, Mali Tablo Analizi ve Yönetim Muhasebesi dersleri
olduğunu görmekteyiz. En az ise Bilgisayarlı Muhasebe dersi alınmıştır. Derslerde kullanılması gereken
teknolojik donanımlara verilen cevaplarda, öğrenciler en fazla Projeksiyon Cihazını ve Laptop-Tableti
tercih etmişlerdir. En az tercih ettikleri teknolojik donanım cihazları ise TV, Kamera ve Video Konferans
Cihazları olmuştur. Araştırmada oluşturduğumuz diğer bir tabloyu incelediğimizde derslerde
kullanılması gereken yazılımlara yer verildiğini görmekteyiz. Bunun sonucuna göre, İnternet Tabanlı
Muhasebe Programları ve Muhasebe Paket Programları en fazla tercih edilen yazılımlar olmuştur. Bulut
Depolama Araçları, Sosyal Gruplar ve Sosyal medya gibi platformlar en az tercih edilen yazılımlar
arasındadır. Anket uyguladığımız öğrencilerin %64,2’sinin dersinde teknoloji kullanılırken, %35,8’inin
dersinde teknoloji kullanılmadığını görmekteyiz. Derslerinde teknolojik araçlara yer veren öğretim
elemanları en fazla Power Point sunumuna yer vermekte ve ödevleri e-posta yoluyla almaktadır.
Elektronik Ölçme Değerlendirme Araçları ve Mobil Uygulamalar en az kullanılan teknolojik araçlar
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içerisindedir. Araştırmamızda incelediğimiz diğer bir unsur öğrencilerin teknolojiye hakimiyet
düzeyleri olmuştur. Öğrencilerin %90’dan fazlasının kendilerine ait bilgisayarları, cep telefonları ve
üniversitelerine ait Wi-Fi hizmeti bulunmakta. Fakat tüm bu koşulların elverişliliğine rağmen
öğrencilerin %75,8’i herhangi bir Muhasebe Paket Programını yeterli şekilde kullanamayacaklarını
düşünmektedir. Derslerinde teknolojiye yer verilen 289 öğrencinin %59,9’u teknoloji sayesinde
muhasebe derslerinin daha zevkli hale geldiğini söylemiştir. Yine öğrencilerin büyük çoğunluğu
derslerde teknoloji kullanımı sayesinde muhasebe dersini daha iyi anlamış, dersi sevmeye başlamış ve
başarı düzeyleri artmıştır. Son olarak öğrencilerin teknoloji kullanımıyla ilgili düşüncelerini sorduk ve
aldığımız cevaplarda öğrenciler, öğretim elemanlarının teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi
gerektiğini, muhasebe ile alakalı yazılımların ayrı bir ders olarak verilmesi gerektiğini ve muhasebe için
özel teknolojik donanımlı sınıfların hazırlanması gerektiğini belirtmişlerdir.
Tüm bu sonuçları bir araya getirince bu konudaki görüşümüz öğretim üyelerinin derslerinde teknolojik
materyallere ağırlık vermesi gerektiği ve bilgisayarlı muhasebe öğretimine daha fazla zaman ayrılması
gerektiği yönündedir. Öğretim elemanları ve öğrenciler muhasebe alanındaki teknolojik gelişmelere
açık olmalı ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelilerdir.
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