Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri1
(The Opinion of Undergraduate Students on Technology Used in Accounting Classes)
Meral Erol Fidana

Ümmühan Aslanb

Şerife Subaşıc

a

Yrd. Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, meral.fidan@bilecik.edu.tr

b

Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, UBYO, ummuhan.aslan@bilecik.edu.tr

c

Yrd. Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, serife.subasi@bilecik.edu.tr

Anahtar
Özet
Bilişim teknolojisi, muhasebecilerin rolünü değiştirmiştir. Muhasebecilerin sadece bilişim sistemlerini
Kelimeler
kullanmaları veya bilişim teknolojilerini kontrol etme becerilerine sahip olmaları yeterli değildir. Bu
Muhasebe eğitimi,
becerilerin yanı sıra muhasebecilerin, sistemlerin değerlendirilmesinde, dizaynında ve yönetiminde
bulunan takımın bir parçası olarak da önemli bir rol oynadıkları muhasebe eğitim standartlarında
Teknoloji,
Eğitim standartları. açıklanmıştır. Geleceğin muhasebe meslek mensubu adayı olan öğrencilerin lisans eğitimleri süresince

Jel
Sınıflandırması
M41, M49

Keywords
Accounting
education,
Technology,
Education
Standard.
Jel Classification
M41, M49

aldıkları muhasebe derslerinde bilişim teknolojilerinden ne kadar faydalandıklarını ve bu konudaki
görüşlerini ortaya koymak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Çalışmada, öğrenciler, muhasebe derslerinde
mutlaka bilgisayar, projeksiyon cihazları ve muhasebe yazılım programlarının kullanılması gerektiğini
ve en fazla teknolojik ders materyali olarak sunum programları ve sosyal ağların kullanıldığını
belirtmiştir. belirtilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin teknolojik araçlara sahiplik oranları yüksek
olmakla birlikte muhasebe derslerine ve sınavlarına hazırlanırken teknolojiden faydalanmadıklarını
belirttikleri görülmüştür. Öğrenciler muhasebe dersleri veren öğretim üyelerinin eğitimle ilgili yeni
teknolojileri takip etmesi gerektiğini de ifade ederken muhasebe derslerinin uzaktan eğitim uygulamaları
ile anlatılabileceği düşünmemektedirler. Öğrencilerin, teknoloji kullanımının muhasebe derslerinde
başarıyı ve ilgiyi arttırdığı, muhasebe derslerini sevmeyi sağladığı ve anlamayı kolaylaştırdığı
düşünceleri hakkında kararsız kaldıkları görülmüştür

Abstract
Information technology has made it necessary for accountants to acquire new certain skills such
as utilizing and controlling the IT systems. In training standards for accountancy, it is specified that
accountants should have key roles in the assessment, design and management of systems. The
objective of this study is to reveal to what extent the students that are the prospective accounting
professionals of the future utilize information technologies in their accounting class during their
license study, and their opinions in this respect. In the study, a survey was applied to students
attending the business administration license program at state universities in seven geographical
regions of Turkey. 1000 questionnaires were randomly submitted to universities by post. 500
students responded. 464 questionnaires were found to be appropriate for analysis. The survey
has revealed that the attending students believe in the strict necessity of employing projectors and
accounting software in the accounting classes. The students suggest that mostly the presentation
software and social networks are used in accounting classes as the technological class material. It
was observed that, despite the high rate of ownership, students do not exploit technology to
prepare for their accounting classes and exams.Students argue that teaching assistants delivering
accounting lectures should keep up with new educational technologies, and students do not
advocate the use of remote educational tools for the accounting classes. It was observed that
students are uncertain about whether the use of technology enhances the success and interest in
accounting classes, flourishes the student interest and eases understanding.
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