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ÖZ
Muhasebe araştırmalarına yenilikçi bir yaklaşımla katkı sunan göz izleme (eyetracking) teknolojisinin bir araştırma yöntemi olarak kullanılabilirliği bu çalışmanın
konusunu oluşturmaktadır. Göz izleme teknolojisi, bireylerin kararlarının ve
davranışlarının altında yatan bilişsel ve dikkat süreçlerinin incelenmesini sağlar.
Bir bilgi sistemi olarak muhasebe, bilgi kullanıcılarına karar verme süreçleri için
muhasebe bilgilerinin iletilmesini sağlar. Muhasebe bilgi kullanıcılarının karar
verme süreçlerindeki davranış modeli, muhasebe bilgi sistemi ve bilgi kullanıcıları
arasındaki bilişsel süreçlerin nasıl çalıştığına odaklanır. Bu çalışmanın amacı da,
davranışsal muhasebe araştırmaları için bir yöntem olarak göz izleme teknolojisinin
teorik temelini, parametrelerini, veri toplama prosedürlerini ve sınırlılıklarını ele
almaktır. Böylece, göz izleme yönteminin kullanılabileceği potansiyel muhasebe
araştırma alanları sistematik bir literatür taramasıyla incelenerek avantajları ve
handikaplarının tartışılması hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Davranışsal muhasebe, muhasebe bilgi sistemi, göz
izleme, görsel dikkat, bilişsel süreçler
ABSTRACT
The use of eye-tracking technology, which contributes to accounting
research with an innovative approach, as a research method constitutes the
subject of this study. The eye-tracking enables the cognitive and attention
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processes underlying individuals’ decisions and behaviors to be examined.
As an information system, accounting enables the transmission of accounting
information to users for decision-making processes. The behavioral model in
the decision-making processes of accounting information users focuses on
how the cognitive processes between the accounting information system and
information users work. The aim of this study is to discuss the theoretical
basis, parameters, data collection procedures and limitations of eye-tracking
technology as a research method for behavioral accounting research. Thus, it
is focused to discuss the advantages and handicaps of the potential accounting
research fields where the eye tracking method can be used by examining with
a systematic literature review.
Keywords: Behaviour accounting, accounting information system, eyetracking, visual attention, cognitive processes
1. GİRİŞ
Muhasebe araştırmalarının tekdüzeleştiği son yıllarda nörobilimle
bağlantılı davranışsal muhasebe çalışmalarına konu olan çeşitli nöromuhasebe
yöntemleri geliştirilmiştir Nöromuhasebe alanında kullanılan yöntemler
müdahale gerektiren ve gerektirmeyen yöntemler olarak sınıflandırılmaktadır.
Müdahale gerektiren yöntemlerin insanlarda uygulanması etik açıdan tercih
edilmemektedir. Müdahale gerektirmeyen yöntemler de, dışarıdan bir uyarıcı
geldiğinde katılımcıların “ne ölçüde” tepki verdiğini gözlemlemek ve
ölçümlemek amaçlıdır (Birnberg ve Ganguly, 2012, s.7).
Göz izleme yöntemi, muhasebe çalışmalarında bireylerin yargılarının,
kararlarının ve davranışlarının altında yatan bilişsel süreçleri anlamalarına
fayda sağlama potansiyeline sahiptir. Ancak Türkçe alan yazınında bireyin
davranış ve kararlarına ilişkin bilişsel süreçlerin nasıl çalıştığına dair gerçek
zamanlı çalışmalar mevcut değildir. Bu çalışma kapsamında, ulusal dizinde
yeterli şekilde yer verilmemiş olan bir araştırma yöntemi olarak göz izleme
teknolojisinin muhasebe araştırmalarında nasıl kullanılabileceği konusunda
literatüre katkı sunulması amaçlanmıştır. Teknolojik bir araç olan göz izleme
cihazı çalışmanın sonraki bölümlerinde göz izleme yöntemi olarak ifade
edilecektir. Göz izleme yönteminin kapsamı, ölçüm parametreleri, avantajları
ve kısıtları bir araya getirilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Göz hareketlerinin incelenmesi uzun yıllar psikoloji alanında dikkate
alınmış, son zamanlarda ise bilgisayar bilimi, mühendislik ve insan
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faktörleri, pazarlama, muhasebe ve sinirbilim dahil olmak üzere bir dizi
başka disiplinlerde kullanılır hale gelmiştir (Duchowski, 2002). Muhasebe
disiplinine özgü göz izleme çalışmaları literatürde davranışsal muhasebenin
üç perspektifine odaklanmaktadır (Birnberg ve Ganguly, 2012):
i.
Muhasebeci ve denetçilerin davranışı
ii.
Muhasebeci ve denetçilerin teknik işlevlerinin davranış üzerindeki etkisi
iii.
Muhasebe bilgilerinin kullanıcıları üzerindeki etkisi
Muhasebe araştırmalarının büyük bir bölümünün, insanların bilgiyi nasıl
işlediğini öğrenmeyi amaçlayan ortak bir hedefi vardır. Davranışsal muhasebe
insan faktörünü muhasebenin odak noktasına yerleştirir. Aynı muhasebe
bilgisini inceleyen farklı kişi veya grupların aldıkları kararlarının farklı
olabileceğine vurgu yapar. Dolayısıyla nicel verilerin yanı sıra nitel unsurlarla
da ilgilenen davranışsal muhasebe, bireylerin sahip oldukları bilgi, beceri,
teknoloji kullanma kabiliyeti, algı ve bilgi edinme düzeyleri gibi unsurlarla
ilgilenmektedir. Geleneksel muhasebeye insan davranışlarının neden-sonuç
etkilerinin eklenmiş hali (Hofstedt ve Kinard, 1970, s.38) olan davranışsal
muhasebede bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan olmak üzere iki taraf söz
konusudur. Muhasebe bilgilerinden yararlanan taraflar ise bilgiyi ekonomik
karar alma amaçlı kullanan ve bilgiyi denetim amaçlı kullanan olmak üzere iki
grupta toplayabiliriz. Dolayısıyla, davranışsal muhasebe çalışmalarının temel
katkısı, yatırımcıların, yöneticilerin ve denetçilerin yargılarını, kararlarını
ve davranışlarını incelemektir (Bonner 2008; Trotman, Tan ve Ang, 2011).
Bu bağlamda, göz izleme yöntemi gerçek zamanlı davranışsal veri kaynağı
sunma potansiyeline sahiptir. İlk kez Birnberg ve Shields (1984) tarafından
muhasebe araştırmalarında göz izleme yönteminin kullanılabilirliği konusu
ele alınmıştır. Diğer disiplinlerde farklı kullanım alanları olsa da muhasebe
çalışmalarında bilgiyi arama, karar verme, öğrenme alanlarına odaklandığı
görülmektedir. Ancak temel husus, göz izleme yönteminin diğer veri toplama
yöntemlerinin yerini alması değil, mevcut veri kaynaklarını tamamlaması ve
araştırmanın derinleştirilmesi üzere karma bir araştırma modelinin parçası
olmasıdır (Dimoka vd., 2012).
Bu çalışma kapsamında, “muhasebe araştırmalarında göz izleme yönteminin
rolü nedir?” sorusuna cevap bulmak üzere sistematik bir literatür taraması
yapılmış ve mevcut çalışma alanları incelenmiştir. Özellikle son yıllarda
çalışmalarda interdisipliner yaklaşımın benimsenmesi ve teknolojideki son
gelişmeler bir araştırma aracı olarak göz izlemeyi kullanmanın önünü açmıştır.
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Göz izleme yönteminin mevcut potansiyeline rağmen diğer disiplinlerde
yaygın olarak kullanılmasına karşın çok az davranışsal muhasebe çalışması
göz izlemeyi kullanır. Bu çalışmanın amacı da, bir araştırma aracı olarak
avantajları ve sınırlamaları da dahil olmak üzere, muhasebe araştırmalarında
göz izleme yönteminin kullanılabilirliğine yönelik teorik çerçeve sunmaktır.
2. GÖZ İZLEME YÖNTEMİ
Göz izleme teknolojisinin ortaya çıkışı ve gelişimi, araştırmacılara
bireylerin karar alma süreçlerini daha iyi anlamaları için umut verici bir fırsat
sağlamıştır. Göz izleme, bireyin bir uyaran üzerinde göz hareketlerinin ve
gözbebeği boyutundaki değişikliklerinin izlenmesini sağlar. Bu bağlamda,
göz izleme teknolojisi göz hareketlerini kızılötesi ışınlar yardımıyla izlemek
suretiyle kantitatif ve kalitatif sonuçlar sunan bir araştırma aracıdır (Tunalı,
Gözü ve Özen, 2016, s.5).
Göz hareketlerinin izlenmesinde kullanılan göz izleme teknolojisi
minyatür baş ve göz izleme kameralarını bir LCD monitöre entegre ederek
bireylerin ekranı izleme sırasında başlarını serbestçe hareket ettirmelerini
sağlar (Malhotra, 2008; Duchowski, 2007). Bireyler belirli bir alana gözlerini
sabitlediklerinde, bu alana dikkat eder ve gözler aracılığıyla aldıkları görsel
bilgileri beyin işlemeye başladığında içeriği anlarlar (Rayner, 2009; Wedel
ve Pieters, 2008). O anda, bireyin göz pozisyonu da doğrudan bir göz izleme
teknolojisi ile kaydedilir. Göz hareketlerinin kaydedilmesi, bireyin dikkatinin
belirli bir görsel alana yönlendirildiğinin doğrudan ve nesnel bir izini sağlar
(Rayner, 1998).
Görsel bir hedef üzerinde dikkatin nereye verildiği bilişsel karar verme
süreçlerine ilişkin kanıtlar ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlayacaktır (Ramat
vd., 2007). Psikoloji ve pazarlamayla ilgili önceki araştırmalar, dikkatin
bireylerin karar verme süreçlerini anlamada önemli bir faktör olduğunu
göstermektedir. Genel olarak dikkat ve karar verme süreçlerinde dikkatin
rolü muhasebe araştırmacıları tarafından yoğun bir şekilde çalışılmamıştır.
Göz hareketlerine yansıyan dikkat miktarı, sırasıyla bireylerin hafızasını,
tercihini ve seçimini etkileyecektir (Malhotra, 2008). Birnberg ve Shields
(1984), muhasebe bilgilerinin insanlar tarafından nasıl işlendiğinin tam olarak
anlaşılmasında ve karar vermede, görsel dikkatin önemini vurgulamaktadır.
Göz hareketleri de görsel dikkat ve bilgi edinmeyi ölçmek üzere önemli
bir unsurdur. Dolayısıyla, göz izleme görsel dikkatin analizi için önemli
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bir araçtır ve görsel dikkati karar vericinin bilişsel ve duygusal tepkileri ile
ilişkilendirmeyi amaçlar (Oliveira vd., 2015).
Uyaranlara dikkat çekmek üzere göz izleme görselleştirmeleri ve
parametreleri kullanılır. Böylece, görsel uyaranlar aracılığıyla bireyin
zihinsel yük, uyarılma, uzmanlık düzeyi, bilgiyi arama ve işleme süreçleri
farklı parametrelerle değerlendirilir (Meißner ve Oll, 2017). Bir süreç izleme
yöntemi olarak sınıflandırılan göz izleme, belirli bir karara veya yargıya
varmak için hangi bilgilerin izlendiği ve hangi bilgilere erişildiğini doğrudan
değerlendirmektir. Dolayısıyla bilgiye nasıl ve ne zaman erişildiğine dair daha
fazla veri sağlama potansiyeline sahiptir (Franco-Watkins ve Johnson, 2011;
Meißner ve Oll, 2017).
2.1. Göz İzleme Parametreleri
Göz izleme aracılığıyla bireylerin bilişsel süreçlerini izlemek ve verileri
toplamak üzere parametreler kullanılır. Başka bir ifadeyle, bireyin göz
hareketlerinin nerede olduğu ve ne kadar süre kaldığı, çeşitli parametreler ile
ifade edilmektedir (Inhoff ve Radach, 1998). Uyaranlar üzerinde gerçekleşen
bilişsel işlemelerin göstergeleri olarak kabul edilen bu parametreler
ile araştırmaların amaç ve yöntemleri doğrultusunda çeşitli analizler
gerçekleştirilerek değerlendirme ve incelemeler yapılmaktadır.
Ölçümlere dayalı veriler, göz izleme teknolojisi ile birlikte mevcut
olan yazılımlar aracılığıyla rapor edilir. Araştırma örneklemini oluşturan
deneklerin, ekrana yansıtılan görsellerde nereye, ne kadar süre ve kaç kere
baktığına ilişkin bilgiler sağlanır. Göz izleme çalışmalarında bakış noktası
(gaze-point) en temel ölçü birimidir. Bireyin baktığı yeri yakalar. Bir dizi
bakış noktası zaman ve alan açısından yakınsa, bu bakış noktaları kümesi
sabitleme/odaklanma (fixation) olarak ifade edilmektedir. Sabitleme verileri,
sabitleme sayısı, sabitleme süresi ve bekleme süreleri dahil olmak üzere çeşitli
ölçümleri hesaplamak için kullanılır. (Duchowski, 2002; Orquin ve Loose,
2013). Sabitleme sayısı, bilişsel işlemin miktarını ortaya çıkarır. Sabitleme
sayısının bilginin bir karar verici için önemi ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir
(Orquin ve Loose, 2013). İlk sabitlemeye kadar geçen süre ve toplam sabitleme
süresi belirli bir karara doğrudan ulaşmak için hangi bilgilere erişildiğini
değerlendirmek üzere kullanılan değişkenlerdir (Lynch ve Andiola, 2019). Bir
kişinin gözü belirli bir noktaya sabitlendiğinde, bu bilgiyi işlemek için yeterli
zaman gerekir Sabitleme süresi, kişinin bilgiyi değerlendirmek ve anlamak
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için ne kadar özen gösterdiği bilgisini sağlar. Karar verme sürecindeki kişi
bilgi için ne kadar uzun süre harcarsa o bilgi kişiyi o kadar çok etkiler.
Ardışık iki göz sabitleme arasındaki hızlı göz hareketi ise, seğirme
(saccades) olarak ifade edilmektedir (Shi, Wedel ve Pieters 2013; Meißner
ve Oll 2017). Seğirmeler, seğirme sayısı ve seğirme hızı dahil olmak üzere
bir dizi ölçümleri hesaplamak üzere kullanılır. Göz izleme kullanımına
uygulanan tipik göz hareketleri modeli, sabitleme ve seğirmelerden oluşur ve
katılımcıların görsel bir uyaran karşısındaki tutumlarını kaydeder (Malhotra,
2008). Başka bir ifadeyle, göz izleme yöntemi katılımcıların, sabitleme ve
seğirme kalıplarını kaydederek sunulan görselin belirli bir alanına olan
dikkatin değerlendirilmesine olanak tanır (Savucci ve Goldberg, 2000).
İlgi alanları (Areas of Interest-AOI), araştırmacılar tarafından belirlenen
görsel uyaranın önceden tanımlanmış alanlarıdır (Holmqvist vd., 2011;
Orquin, Ashby ve Clarke, 2016). Tablo 1’de göz izleme yöntemine ilişkin
parametreler, tanımları ve kullanım alanları sunulmuştur. Tüm görsel uyaran
bir AOI olarak tanımlanabilir ya da araştırmacının hipotezlerine bağlı olarak,
katılımcıların daha fazla veya daha az dikkat çekmesini beklediği belirli
alanlar da tanımlanabilir.
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Tablo 1. Göz İzleme Parametreleri
Kavram

Tanımı

Kullanımı

Referans

İlgi Alanları
(Areas of Interest-AOI)

Görsel üzerinde önceden
tanımlanmış ilgili alan/
alanlar

AOI’ler özellikle bir araş- Jacob ve Karn, 2003
tırmacının
hipotezleriyle
uyumlu olacak şekilde tanımlanır. Veriler toplandığında analizler sırasında
katılımcılar içindeki veya
arasındaki AOI’lerle ilgili
beklentileri karşılaştırmak
için ayrılabilir.

İlk Sabitleme
Süresi
(First Fixation
Duration)

İlgi alanına katılımcı
tarafından gerçekleştirilen
ilk sabitleme süresi

İlk sabitleme süresi, katılımcının gözünün ilgi alanına
ilk tutunma esnasında harcadığı ortalama süre olarak
ifade edilmektedir.

Ashby, Rayner ve
Clifton, 2005; Krieber
vd., 2016; Korinth ve
Fiebach, 2018.

Sabitlemelerin
Sayısı
(Number of Fixations)

İlgi alanına katılımcı
tarafından gerçekleştirilen
sabitlemelerin sayısı

Belirlenen ilgi alanına veya
alanlarına, katılımcının yaptığı sabitlemelerin toplam
sayısıdır. Uyaranlara ve algısal akıcılığa yönelik dikkati ölçer.

Hutzler ve Wimmer,
2004; Jian ve Ko,
2017;Korinth ve
Fiebach, 2018

Sabitleme Süresi
(Fixation Duration)

Sabitleme hareketinin
süresi

Gözlerin bilgi almak ama- De Luca, Borrelli,
cıyla hedefe sabitlenme Judica, Spinelli ve
süresidir. Uyaranlara ve Zoccolotti, 2002
zihinsel durumlara yönelik
dikkati ölçer.

Bakış Noktası
(Gaze point)

İlk sabitlemeden son
sabitlemeye kadar geçen
toplam süre

Belirlenen ilgi alanında yer Krieber vd., 2016;
alan tüm sabitleme ve sek- Ashby vd., 2005
me göz hareketlerinin sürelerinin toplamıdır. Başka bir
ifadeyle ilgi alanına yapılan
ardışık sabitlemelerin toplam süresidir.

Seğirme Sayısı
(Number of Saccades)

İki ardışık odaklanma
arasındaki hızlı göz
hareketinin sayısı

Görüş hattını yeni bir konu- Shi vd., 2013; Hahn
ma yeniden yönlendirmek vd., 2015
için sabitlemeler arasında
gözün hızlı zıplama sayısıdır. Çalışmalarda ayrıca bir
ölçü olarak seğirme oranı da
(saniyedeki seğirme sayısı)
kullanılmaktadır.

Seğirme Hızı
(Saccade amplitude)

İki sabitleme noktası
arasındaki hareket hızı

Gözün sabitleme noktaları Di Stasi vd. (2010);
arasında zıplama hızını öl- Morales vd. (2017)
çer Bilişsel yük ve zihinsel
durumlara yönelik dikkati
ölçer.

Toplam
bekleme Belirlenen ilgi alanı içesüresi
risinde sabitlenen toplam
(Total dwell time)
süre

Görsel üzerinde önceden Menon vd. (2016);
belirlenen ilgi alanında Vila ve Gomez (2016)
bireyin
toplam
kaldığı
süredir.
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2.2. Veri Toplama Prosedürleri
Göz izleme teknolojisi aracılığıyla farklı çıktılar elde edilebilmektedir. Tarama
yolları ve ısı haritaları, bireylerin görsel bir uyaranı nasıl işlediğini sezgisel olarak
anlamak ya da nicel verilerinin sonuçlarını daha iyi iletmek üzere araştırmacılar
tarafından kullanılan görselleştirme çıktılarıdır (Holmqvist vd., 2011).
Bir tarama yolu (scanpath), sabitleme noktaları ve seğirmeler dahil
olmak üzere görsel bir uyaran üzerinde bireyin bakışlarının sırasını gösterir.
Şekil 1, araştırmacılar tarafından önceden belirlenen ilgili alanlarının göz
izleme çalışmasında nasıl tanımlanabileceği ve bireylerin görsel üzerindeki
bakış noktalarının sırasını içeren tarama yolunun örneğini sunmaktadır.
Tarama yolları, bir bireyin bilişsel işlemindeki yaygın eğilimler ve bilişsel
işlemlerinin sırası hakkında bilgi sağlar. Tarama yolları bireyin sabitleme
sırasını göstermek için yararlıdır. Ancak bir araştırmacının çoklu katılımcı için
sabitleme modellerini izlemesi gerektiğinde karmaşıklaşır (Djamasbi, 2014).

Şekil 1. Tarama Yolu Örneği122
Görsel üzerinde kırmızı çerçevelenmiş alanlar ilgi alanlarını temsil eder.
Numaralı daireler tespitleri ve tespitlerin sıralamasını temsil eder. Tarama
yolu, bir bireyin bakışının veya görsel bir uyarana maruz kaldığında arama
modelinin sırasını gösterir. Şekil 1’de sunumu sağlanan tarama yolunda göz
22
1 Şekil 1, İzmir Bakırçay Üniversitesi Nörobilim ve Bilişsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nde örnek olarak uyarlanan görsel üzerinden üretilen bir tarama yolunu göstermektedir.
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ölçümleri yapılabilir. Örneğin, AOI’lerin her birindeki toplam sabitleme
sayısı, ilk sabitlemeye kadar geçen süre ve toplam sabitleme süreleri dikkate
alınacaktır. Sabitleme süresi, her dairenin boyutu ile temsil edilir, daire ne kadar
büyükse sabitleme o kadar uzun sürer. Toplam bekleme süresi, bir AOI’deki
sabitleme süresinin toplamıdır. Ortalama sabitleme süresi, bir AOI’deki tüm
dairelerin toplam süresinin sayıya bölünmesi suretiyle elde edilir. Daireler
arasındaki toplam çizgi sayısı ise seğirme sayısını verir.
Her AOI, araştırmacının ilgisini çekmesi beklenen önceden tanımlanmış
görsel uyaranların bir parçasıdır. Katılımcı, bir AOI›nin varlığından haberdar
değildir. AOI sınırları içindeki tespitler, kullanılan analiz yazılımı tarafından
belirlenir. AOI›lerin tanımlanması, genellikle göz izleme verilerini analiz
etmenin önemli bir parçasıdır. İlgi alanlarının amacı, görsel bir özelliğin
sınırları üzerinde olabilecek sabitlemelerin dahil edilmesine izin vermek
veya sabitleme konumu ölçümlerinin doğruluğunu ve katılımcılar arasında
sabitleme pozisyonlarındaki varyansı karşılamaktır. Bir AOI’ye ilk sabitleme
için geçen süre ne kadar kısa olursa, o kadar etkileyici veya dikkat çekicidir.
Bakış süresi, bir AOI içindeki tüm sabitlemelerin süresini ölçer ve ilk bakışın
uzunluğu ilgi ve etkileşimi ölçmek için kullanılır.
Tarama yoluna alternatif olarak ısı haritaları (heat map), birden fazla
katılımcıdan gelen verilerin toplu gösterimini ve göz izleme verilerinin daha
basit bir görsel temsilini sağlar. Isı haritaları, bireyin uyaranlar üzerinde göz
sabitlemelerinin görsel temsilini sağlayan renk kodlu bir haritadır.

2
Şekil 2. Isı Haritası Örneği223
223 2 Şekil 2, İzmir Bakırçay Üniversitesi Nörobilim ve Bilişsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nde örnek olarak uyarlanan görsel üzerinden üretilen ısı haritasını göstermektedir.
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Isı haritaları, bir kişinin veya bir grubun üzerinde bulunduğu görsel
uyaranın alanlarını göstermek için kullanılmaktadır. Başka bir ifadeyle, ısı
haritası, daha fazla veya daha az görüntülenen alanların gösterimini sağlar.
Dolayısıyla katılımcının dikkat dağılımını temsil eder. Örnek sunumu sağlanan
Şekil 2’deki ısı haritasında, yeşil, sarı, turuncu, ve kırmızı renklerle gösterimi
sağlanan veriler, bir ya da daha fazla kullanıcının odaklandığı noktanın sırayla
yoğunluk derecesini verir.
3. MUHASEBE ALANINDA GÖZ İZLEME ARAŞTIRMALARI
Sosyal bir bilim olan muhasebe ile davranış bilimlerinin bir birleşeni
olarak davranışsal muhasebe insan davranışlarının sonucunu yansıtmaktadır.
Davranışsal muhasebe ise muhasebecilerin ve muhasebe rapor ve analizleri
ile etkileşim içinde olan bilgi kullanıcılarının davranışları ile ilgilenmektedir
(Hofstedt ve Kinard, 1970, s.43). Geleneksel muhasebe, yasal mevzuat ve
standartlara bağlı olup “olması gereken” ile ilgilenirken; davranışsal muhasebe
bireylerin davranışlarını ele alarak “olan ile” ilgilenmektedir (Marşap ve
Gökten, 2016, s.348). Bu açıdan davranışsal muhasebede pozitif araştırmaların
yer aldığı söylenebilir. Gerçekte olan (gerçekleşen) ile ilgilenen pozitif
muhasebe araştırmaları, muhasebedeki davranışsal ilişkileri araştırmaktadır.
Bu açıdan davranışsal muhasebe, insan davranışları, muhasebe sistemleri ve
süreçler arasındaki gerçekleşen ilişkiye odaklanmaktadır (Arnold ve Sutton,
2004 s.152).
Bilgiyi arama ve bilişsel karar verme süreçleri davranışsal muhasebenin
ayrılmaz bir parçasıdır. Bilişsel çalışmalar kararın nasıl verildiğine ve karar
vericinin, kontrol edilen sürecin temelini oluşturan değişimlere nasıl tepki
verdiğine odaklanmıştır (Birnberg ve Shields, 1989, s.30-41). Muhasebe
alanındaki çalışmalarda, özellikle karar vericinin bilişsel süreci incelenmiştir.
Bireylerin bilişsel süreçlerini incelemek üzere laboratuvar deneyleri
aracılığıyla karar süreçlerini ve seçimleri gözlemlemek ve test etmek
mümkündür. Bakış noktası, insan beyni işleyişinin seçim yapma mekanizması
olarak ele alınmaktadır (Birnberg ve Ganguly, 2012, s.6).
Nörobilimle bağlantılı davranışsal muhasebe araştırmaları, muhasebe
bilgilerine ve karar verme süreçlerine nörobilim yöntemleri aracılığıyla
odaklanmaktadır. Böylece, nörobilimsel yöntemlerin muhasebe alanında
kullanılmasını öngören nöromuhasebe konusu popülerlik kazanmaya
başlamıştır. Nöromuhasebe, beynin rolünü ve muhasebeye etkisini bilimsel bir
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bakışla ele alan bir muhasebe alt disiplinidir (Birnberg ve Ganguly, 2012, s.7).
Literatürde bir dizi çalışma nörobilim ve muhasebe arasındaki bağlantıları
tartışmaya ve nörobilim araştırmalarından davranışsal muhasebe araştırmaları
için yararlı olabilecek bir dizi yöntem sağlamaya çalışmışlardır (Basu ve
Waymire, 2006; Dickhaut, 2009; Dickhaut vd., 2010; Basu vd., 2009).
Nörobilimle bağlantılı davranışsal muhasebe araştırmalarında kullanılacak
yöntemler, muhasebe uzmanlarının, karar vericilerin muhasebe bilgilerini
fiziksel ve bilişsel olarak nasıl işlediğini ve bunlara nasıl tepki verdiğini
daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olur. Bakış noktalarını kaydetmek
üzere kullanılan göz izleme yöntemi, bireylerin dikkat noktalarını ve dikkat
derecelerini gözlemlemeyi hedeflemektedir (Birnberg ve Ganguly, 2012,
s.7). İnsanların görsel dikkatini çekmeye yönelik yaklaşımlardan biri olan
göz izleme, görsel dikkat ile karar verme arasındaki ilişkiyi araştırmak için
çeşitli alanlarda yaygın olarak uygulanmıştır. Finansal raporlarda bireylerin
ne gördüklerini anlamada değerli olan bilgileri sağlamak üzere göz takibini
kullanan araştırmalar mevcuttur. Finansal tablolara dikkatin nasıl verildiğini
veya okunabilirliğini ölçmek için kullanılan göz izleme yöntemi bilgi
kullanıcıları açısından bilgiyi bulma kolaylığı, doğruluk ve alaka düzeyinin
değerlendirilmesine yöneliktir. Aynı zamanda görsel uyaranlara kullanıcıların
nasıl tepki verdiğini ve bir seçime ulaşma yollarını izlemek üzere göz izleme
yöntemi kullanıldığı görülmektedir. Literatürde göz izleme yöntemi ile
yürütülen araştırmalar Tablo 2’de özet olarak sunulmuştur.
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Tablo 2. Göz İzleme Yöntemi Kullanılarak Yapılan Muhasebe
Araştırmaları
Araştırma Sorusu

Kaynak

-Kullanıcılar muhasebe ile ilgili soruları ya- Grigg, L. ve Griffin, A.L. 2014
nıtlamak üzere bilançoyu nasıl izler ve nasıl
kullanırlar?
-Yatırımcılar ve diğer bilgi kullanıcıları - Clor-Proell, S., Koonce, L. ve White, B. 2016.
(analistler, kreditörler gibi) finansal ve fi- - Michels, J. 2017.
nansal olmayan raporlara dikkatlerini nasıl
yönlendiriyor? Deneyimli ve deneyimsiz
kullanıcılar, bilgiyi arama stratejileri açısından nasıl farklılık gösterir?
-Kullanıcılar dikkatlerini hem şirket içi (şir- - Aharoni, G., E. Einhorn, ve Q. Zeng. 2017
ket web sitesi, yıllık rapor) hem de harici - Asay, H. S., ve J. Hales. 2017.
şirket bilgi kaynaklarına (haber kaynakları,
Twitter/Facebook platformları) nasıl yönlendiriyor? Kullanıcıların bilgi edinmesi ve
duygusal tepkileri bu farklı kaynaklardan
nasıl etkilenir?
- Finansal ve finansal olmayan bilgilerin -Pietsch, C. P. ve Messier, W. F. 2017
özellikleri (biçim, sıklık, mesaj iletimi gibi) -Asay, H. S., Libby, R. ve Rennekamp, K. 2018
kullanıcıların bilgi edinmesini, değerlendirmesini ve bilgiyi ağırlıklandırmasını nasıl
etkiler? Bu etkiler kullanıcı türüne göre
farklılık gösteriyor mu? Öyleyse nasıl?
- Raporların sunum biçimlerindeki değişik- -Baldi, R. 2017
likler, finansal bilgilere dikkatini ve bilginin -Gödker, K., ve Mertins, L. 2018
anlaşılabilirliğini nasıl etkiler?
-Sirois, L. P., Be´dard, J. ve Bera, P. 2018

Muhasebe alanında göz izleme yöntemi kullanılarak yapılan çalışmalarda,
muhasebe bilgi sistemi çıktılarına bilgi kullanıcılarının dikkatlerini nasıl
yönlendirdiği, muhasebe bilgi sisteminin farklı tasarımlarının, kullanıcıların
bilgiye veya bilgiyi arama çabasına dikkatini (görsel dikkatini) nasıl etkilediği
ya da farklı tür kullanıcıların bilgiyi işleme düzeyine ilişkin farklılıkları
üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Araştırmalarda en sık kullanılan göz
izleme parametreleri, sabitlemelerin sayısı ve toplam bekleme süresidir. Ek
olarak, bazı çalışmalarda seğirmelerin sayısı ve toplam sabitleme sayısı da
ölçüm olarak dikkate alınmıştır.
Çalışmalarda, görsel dikkat ile karar vermenin kalitesi arasındaki ilişkiye
dair olumlu kanıtlar bulunmuştur. Ampirik çalışmalara ek olarak Lynch
ve Andiola (2018), göz izleme teknolojisine genel bir bakış sunmuş ve
muhasebede göz izleme kullanan çalışmaları özetlemiştir. Bilişsel işleme
modellerini anlamada göz izlemenin potansiyel avantajını vurgulamışlardır.
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Muhasebe araştırmacılarını bilgiyi arama ve bunun göz izleme teknolojisine
dayalı karar verme ile ilişkisine odaklanmaya teşvik etmişlerdir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Nörobilim yöntemleri kullanılarak geliştirilen bulgu ve teorilerin
davranışsal muhasebe araştırmaları için görüş sağlayabileceği açıktır. Mevcut
çalışmalar, bilişsel nörobilim ve yöntemlerinin insan beyni, muhasebe
bilgileri ve ekonomik değişim arasındaki ilişkiye yeni bir ışık tutabileceğini
göstermektedir. Bu bağlamda, nörobilim yöntemlerinin muhasebeye katkısının,
insanların bilgiye dikkati ve uyaranları nasıl işledikleri; uzmanlıkları
doğrultusunda uyaranlara nasıl tepki verdikleri ve nasıl etkileşime girdikleri
anlayışıyla ilişkili olması beklenir.
Göz izleme, muhasebe bilgilerinin işlenmesi sırasında davranışsal
karar süreçlerinin incelenmesi potansiyeline sahip yenilikçi bir yöntemdir.
Muhasebe bilgi kullanıcılarının bilişsel karar süreçlerini ve davranışlarını
incelemeye yönelik kapsamlı ve derinlemesine bir bakış sunan göz izleme
yönteminin, disiplinlerarası bir yaklaşımla muhasebe bilgi sistemlerine katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Diğer alanlardaki araştırmalar, göz takibinin
bilgi aramayı ve bunun karar verme, öğrenme, eğitim sistemleri ve uzmanlıkla
ilişkisini inceleyen çalışmalarda uygulanabileceğini göstermektedir.
Aynı zamanda göz izleme yöntemi, finansal tabloların bilgi kullanıcıları
açısından amaçlanan kullanımlarına uygunluklarını iyileştirmek için finansal
bilgilerin biçimini ve içeriğini en iyi şekilde nasıl yapılandırabileceklerine
ışık tutmasını sağlar. Teknik bir süreçten çıkan mali tabloların özellikle
kullanıcı merkezli olup olmadığına yönelik çalışmalar ele alınabilir. Bununla
birlikte, karar verme sürecinde farklı bilgi kullanıcılarının dikkatlerini nereye
verdiklerine yönelik bilişsel süreçlerini incelemek ve karşılaştırmak üzere
deneysel çalışmalar yürütülebilir. Dolayısıyla, potansiyel araştırma fırsatları,
kullanıcıların finansal tabloları nasıl okuduklarını belirleyerek ve kullanıcı
merkezli alternatif formatlar geliştirerek tabloların okunabilirliğini ve netliğini
iyileştirmede yatar.
Göz izleme, bir kişi karar verme görevini yerine getirirken araştırmacının
verileri gerçek zamanlı olarak yakalamasına olanak tanır. Bilişsel süreçleri
yakalama ve diğer araştırma yöntemlerinde mevcut olan veri kalitesiyle
ilgili bazı zorluklardan kaçınma veya bunları azaltma avantajı sağlar (Ashby
vd., 2016; Meißner ve Oll, 2017). Ancak katılımcıların araştırma esnasında
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rahatsız olmaları veya gerçeğe uygun şekilde kendilerini bildirme konusunda
isteksiz olmaları nedeniyle yanlış bildirilebilecek öğelerle ilgili verileri de
toplayabilir (Dimoka vd., 2012).
Göz izleme yöntemi avantajlarının yanı sıra bazı sınırlılıkları ve zorlukları
da mevcuttur. Bilişsel süreçleri anlamak üzere yaygın olarak kullanılan göz
hareketleri, dikkatin tümüyle bir bağlantı noktası olmayabilir (Lamme, 2003).
Görülenin bilişsel olarak da işlendiğini varsayan göz-zihin varsayımı yaygın
olarak doğrulanmasına rağmen, belirli karar bağlamlarında bu varsayımın
geçerli olmadığına dair kanıtlar da mevcuttur (Orquin ve Loose, 2013;
Anderson, Bothell ve Douglass, 2004). İzlenme veya değerlendirilme algıları,
katılımcıların davranış biçimlerini değiştirmelerine neden olabilir (Bonner,
2008:111). Bu sebeple, göz hareketlerinin ne kadar kanıt sağladığına dair
sınırlılıkları önlemek adına geleneksel araştırma yöntemleri ile desteklenerek
araştırma derinleştirilebilir.
Ek olarak, göz izleme yöntemi kullanarak çalışma yürütecek araştırmacıların,
göz izleme teknolojisi kullanımını anlamak, yazılıma işlenen verileri doğru
analiz edebilecek şekilde deneysel tasarımı planlamak, her katılımcı için ayrı
ayrı süreci yürütmek ve doğru sonuçlara ulaşmak için üretilen verileri doğru
bir şekilde analiz edebilmek üzere ciddi zaman ayırmaları gerekecektir.
Muhasebe araştırmalarında göz izleme yönteminin kullanımı
yaygınlaştıkça, araştırmacılar için yatırımcıların, yöneticilerin ve denetçilerin
karar alma süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına yönelik kanıtlar sağlanacaktır.
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