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Dah
Tez Damsmam: Do9. Dr. Nadire Cavus
Mart 2013, 93 Sayfa
Sosyal paylasim aglan, ortak paydalan olan insanlan bir araya toplayarak
olusturduklan grup arasmdaki iletisimi ve bilgi akisuu saglamaktadir. Gem;: nesillerin
sosyal paylasim aglanna olan duskunlukleri herkes tarafmdan bilinmektedir.
Litereturde genclerin sosyal paylasirn aglanm kullamm niyetlerini etkileyen
faktorlerin belirlenmesine yonelik yeterli cahsmaya rastlanmamistir. Oysa, genclerin
ozellikle de 15-18 yas arasmda olanlann, sosyal paylasim aglanru kullamm
siirelerinin her gecen gun artmakta oldugu ve bunun sonucu olarak da bazi
olumsuzluklarm yasandigi da yadsmamaz bir gercektir. Bu nedenle, genclerin sosyal
paylasim

aglanm

kullamm

niyetlerini

etkileyen

faktorlerin

belirlenmesi

gerekmektedir. Boylece, sosyal paylasim aglanmn kullammmdan dolayi genclerin
hayatlarmda yasanan olumsuzluklann onune gecilebilinecegi dusunulmektedir. Bu
cahsmanm genel amaci, ogrencilerin sosyal paylasim aglanni kullamm niyetlerini
etkileyen faktorlerin Teknoloji Kabul Modeli (TKM) ile belirlenmesidir.
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanligi,
Genel Ortaogretim Dairesi'ne bagh liselerde ogrenim gormekte olan 1526 ogrenci,
bu cahsmanm orneklemini olusturmaktadir.
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Cahsmada,

ogrencilerin

sosyal

etkileyen faktorlerin belirlenebilmesi

paylasim

aglanm

kullamm

niyetlerini

icin, iki bolumden olusan veri toplama araci

kullamlrmsnr. Veri toplama aracmm ilk bolumu demografik bilgileri iceren kisisel
bilgi farmundan; ikinci bolumu ise sosyal paylasim aglannm kullarurmm etkileyen
faktorlerin belirlenebilmesi
formundan

olusmaktadir.

ile ilgili 5 'li likert tipindeki 22 maddeden olusan anket
Algilanan

Fayda, Kullanma Niyeti,
formunun boyutlanm
uzmanlannm

Tutum, Topluluk Tammlama

olusturmaktadir.

Arastirmada

Zevk Alma, Algilanan
ve

Sosyal Etki anket

elde edilen veriler, istatistik

gorusleri dogrultusunda uygun istatiksel teknikler kullamlarak analiz

edilip tablolar olusturularak
TKM'in

Kullamm Kolayhgi,

aciklannus ve yorumlanrmsur.

deki her bir degiskenin ogrencilerin

Arastirma sonucunda,

sosyal paylasim aglanm kullamm

niyetlerini olumlu yonde etkiledigi sonucuna ulasilrrustir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabul Modeli, Sosyal Paylasim Aglan, Kullamm
Niyeti, Ogrenci, Facebook
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ABSTRACT
FACTORS AFFECTING THE STUDENTS' INTENTION TO USE
SOCIAL NETWORKING
Karabey Dervis

Master of Arts, Department of Computer Education and Educatioanl
Technology
Thesis Advisor: Assoc. Prof. Dr. Nadire Cavus
March 2013, 93 Pages
Social networks, brings group of people together for communication by
providing flow of information. Young-generations are prominent within the society
which uses the social networks the most. There is an undeniable fact that there is a
rise on the length of time spend on social networking by young generations with
threa tening negative affects specially for ages between 15-18. According to the
literature, there is not sufficient research on factors-affecting the student's intention
to use social networking. However, it is necessary to conduct a research on
determining the factors affecting the students' intention to use social networks. The
aim of this research is to figure out factors affecting students' intention to use social
networks by using Technology Acceptance Model (TAM).
The sample consisted of 1526 high school students from several high schools
in the Turkish Republic of Northern Cyprus.
In order to collect the data for the research, one of the survey methods;
questionnaires was used. Two parts has been developed in order to determine the
factors affecting students' intention to use social networking. The first part of the
questionnaire includes questions in order to collect demographic information from
the respondents.

V

The second part of the questionnaire

includes 22 items under 7 factors

(Perceived Ease of Use, Enjoyment, Perceived Usefulness, Intention to Use, Attitude,
Community Identification and Social Influence) affecting students' intention to use
social networks to be tested on respondents. In the second part, a five point scale (5 =

strongly agree, 4 = agree, 3 = neutral, 2 = disagree, 1 = strongly disagree) was used
in order to increase the sensitivity of the measure.
The data collected was analyzed by using statistical techniques depending on
experts'

view

and presented

by

tables with

appropriate

interpretations.

Consequently, results show that factors which is developed under Technology
Acceptance Model has a positive effect on students' use of social networks.
Keywords: Technology Acceptance Model, Social Networking, Intention to Use,
Student, Facebook
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ONSOZ

Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Bilgisayar ve Ogretim
Teknolojileri Egitimi Anabilim Dah, yuksek lisans programmm geregi olarak
hazirlanan bu arastirma, Ortaogretim kademesindeki lise ogrencilerinin sosyal
paylasim aglanru kullamm niyetlerini etkileyen faktorlerin Teknoloji Kabul Modeli
ile belirlemek amaciyla gerceklestirilmistir,
Cahsma, bes bolumden olusmaktadir. Birinci bolumde, konuya gins
yapildiktan sonra cahsmanm problemine, amacma, onemine ve simrhhklara yer
verilmistir. Ikinci bolumde, arastrrma konusunun kuramsal temelleri ve Iiteraturde
konuyla ilgili oldugu belirlenen arastirmalardan kisaca bahsedilmistir. Ucuncu
bolumde ise, arastirmanm gerceklestirilmesinde kullamlan model, anket formunun
olusturulma

sureci, uygulanmasi ve verilerin cozumlenmesi ile ilgili bilgiler

verilmistir. Dorduncu bolum ise bulgulan ve yorumlan icermektedir. Elde edilen
bulgulara dayah olarak ulasilan sonuc ve oneriler de besinci bolumde aciklanmisnr,
Herkesten once, arastrrmanm planlanmasmdan sonuclandmlmasma kadar
gecen surec icerisinde, aynca egitimim boyunca akademik anlamda yetismemde 90k
onemli katkilar saglayan, ellerini hie bir zaman uzerimden cekrneyen, beni cahsmaya
zorlayan ve her zaman yanimda olup bana yol gosteren, her konuda bana sabirh
davranan degerli darnsmarnm Do9. Dr. Nadire Cavus'a tesekkur ediyorum.
Lisans ve yuksek lisans egitimim boyunca yardimlanm ve destegini
esirgemeyen, deneyimlerinden ve bilgilerinden 90k sey kazandrgim, cahsmamla ilgili
beni yonlendiren Yard. Do9. Dr. Fezile Ozdamli'ya sonsuz tesekkur ederim.
Akademik yasarmma basladigim ilk gunden beri bana her zaman destek olan
Yakm Dogu Universitesi, Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri Egitimi Anabilim Dali
hocalanma sonsuz tesekkur ederim.
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Aldigim tmiversite

egitimi boyunca benden maddi ve manevi destegini

esirgemeyen

anneme, babama,

Hocaoglu'na

sonsuz tesekkur

gosterdigi

sabirdan

dolayi kiz arkadasim

ederim. Tezimde kulladigim

anketlerin

Ozel

ciktismm

ahnmasmda ve anket verilerinin SPSS programma girilmesinde bana yardimci olan
camm arkadaslanm Pembe Sakalh'ya ve Meryem Kurt'a tesekkuru bir bore; bilirim.
Son olarak, arastirma
verilerin

elde

yardimlanm

edilmesi
esirgemeyen

icin

surecinde
hazirlanan

okul

arastrrmanm
anket

mudurlerine,

omeklemini

forumlarmm
miidiir

olusturan

ve

doldurulmasmda

muaivinlerine,

rehber

ogretmenlere ve ogrencilere de tesekkur ederim.
Saygilarrmla,
Dervis KARABEY

Lefkosa, 2013
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BOLUMI

GiRiS
1.1 Problem
Bu bolumde arastirmanm problemi, amaci, onemi, simrhhklan ve ilgili
tammlar yer almaktadir.
"International" ve "Network" kelimelerinin birlesimiyle meydana gelen
Internet; devletin, ozel sektorlerin ve bireylerin urettikleri yada derledikleri bilgileri
yaymlayabildikleri ve aym zamanda istenilen bilgiye hizhca erisebildikleri bir agdir.
Diger bir ifadeyle internet, milyonlarca kisinin ayni anda farkh mekanlarda, farkh
zamanlarda birbirine bagh oldugu bir agdir (K1c1, 2012). internet, onceleri
haberlesme araci olarak kullamhrken gunumuzde insan hayatmda onemli bir yere
ulasrmsnr. insanlar, bu teknoloji yardnmyla pek 90k alandaki bilgiye kolay, hizh ve
gtrvenli bir sekilde erisebilmektedir.
Web 2.0'm ortaya cikmasiyla bircok sosyal paylasim ag: olusturuldu. Sosyal
paylasim aglan bircok bireyin farkh konulardaki kisisel dusttncelerini kolay bir
sekilde paylasabildigi soysal paylasim platforumland1r.Sosyal aglar denince hemen
akla bloglar, Facebook, Myspace, Twitter, YouTube, ResarchGATE, Linkedln ve
Google+gibi paylasim aglan gelmektedir (Onat ve AliK1h9, 2008).
Web 2.0 devriminden sonra ortaya cikan sosyal aglan, gunumuzun en yaygm
kullamlan ve vazgecilmeyen iletisim araclan haline gelmistir (Kormaz, 2013).
Sosyal paylasim aglan; bireyler ve gruplar arasmdaki karsihkh etkilesimi
kolaylasnran, bunun icin cesitli secenekler sunan ve sosyal iliskiler yumagi
olusumunu destekleyen yazilimlardir (Onat ve AliK1h9, 2008). Diger bir ifadeyle
sosyal

paylasim aglan; bireylere smirlandinlrms bir web ortammda, kullanma

sekillerine gore profil olusturma, iletisim kurulacak kisilerin listesini olusturma,
olusturulan kisilerin profil sayfalanm ve baglant1lanm izleme sansi tamyan web
tabanh uygulamalard1r.

2

Sosyal paylasim aglan, bireylerin halka acik ya da yan halka acik olarak bir
sistemi

kullanarak

paylasmalanm,

profil

diger

paylasabilmelerini

sayfalanm

olusturmalanm,

kullarucilarla

arkadas

istedikleri

olabilmelerini

baglantilan

ve

bilgilerini

saglayan boylece cevrimici toplulukta begenileri ve aktiviteleri bir

ag uzerinden paylasmayi saglayan sanal ortamlardir (Bicen, 2009). Boylece sosyal
paylasim aglan, ortak paydalan olan insanlan bir araya toplayarak olusturduklan
grup arasmdaki iletisimi ve bilgi akismi saglamaktadir. Boylece sosyal paylasim
aglan,

ortak paydalan

olan insanlan

bir araya toplayarak

olusturduklan

grup

arasmdaki iletisimi ve bilgi akismi saglamaktadir.
Sosyal paylasim aglan, yayma basladiklanndan

beri milyonlarca kullamciya

ulasrmslar ve bu aglan ziyaret eden geclerin, gunluk aktivitelerinin bir parcasi haline
gelmistirler,

Aynca

destekleyerek,

sosyal

bireysel

gerceklestirebilmeleri

paylasim

istekleri

surece

aglan,

bireylerin

kisisel

isteklerini

katarak

bireylerin

kisisel

amaclanru

icin grubun istegi haline donusmektedir.

Sosyal paylasim siteleri gunumuzde bireylerin ozellikle de genclerin iletisim
kurmalan acismdan en cok tercih edilen sanal iletisim mekanlandir, Sosyal paylasim
sitelerinde son yillarda gozlenen en onemli gelisme cevrim ici ve cevrim d1~1 iletisim
kurma olanaklanmn aym anda sunulmasi olmustur (Budak ve Aydogdu, 2010).

Ozellikle gene; nesillerin sosyal paylasim aglanna olan duskunlukleri herkes
tarafmdan

bilmektedir.

Bu nedenle

kullamm

sikhklanm,

kullamm

surelerini,

kullamm amaclanm belirlemeye yonelik bir cok arasurma yapilrmstir (Cavus, Ertac
ve Serdaroglu, 2012). Arna, litereturde genclerin sosyal paylasim aglanm kullamm
niyetlerini

etkileyen

rastlanmarmstir.

faktorlerin

belirlenmesine

yonelik

yeterli

cahsmaya

Oysa, genclerin ozellikle de 15-18 yas arasmda olanlann, sosyal

paylasim aglanm kullamm surelerinin her gecen gtin artmakta oldugu ve bunun
sonucu olarak da bazi olumsuzluklann yasandigi da yadsmamaz bir gercektir.
Bu nedenle, genclerin sosyal paylasim aglanm kullamm niyetlerini etkileyen
faktorlerin

belirlenmesi

kullammmdan

dolayi

gerekmektedir.
geclerin

gecilebilinecegi dusunulmektedir.

Boylece,

hayatlarmda

sosyal

yasanan

paylasim

olumsuzluklann

aglannm
onune

3

Hayatmuzm onemli ahskanhgi haline gelen sosyal paylasim aglan gun gectikce
hayatmuzm bir parcasi halini ahyor ve buna bagh olarak da sosyal paylasim
aglannm kullamrm gun gectikce artmaktadir (Uzunboylu, Bicen ve Cavus, 2011).
Ross ve arkadaslan (2009) ogrencilerin %79'nun sosyal paylasim aglanndan biri
olan Facebook'u gunde 1 saate yakm kullandiklanm belirtmistirler. Sosyal paylasim
aglanmn kullammma iliskin gerceklestirilen cesitli arastirmalarda farkh olcutlerin
dikkate almdigi gorulmektedir.
Omegin; arkadas sayilan veya sitede gecirilen zamanm on plana gectigi
arastirmalar olabilecegi gibi, olusturulan profillerin kapsarm ile ilgili bilgilerin
dikkate almdigi arastirmalar (Cavus, Ertac ve Serdaroglu, 2012) da mevcuttur.
Akademik arastirmacilar sosyal paylasim aglanna yonelik arastirmalarda farkh
yaklasimlar kullanrmslardir. Ornegin sosyal paylasim sitelerinin kullamcilannm
kimliklerini nasil olusturdugu, sosyal paylasim sitelerinin ticari amacli kullarurm ve
ozel konulann nasil paylasildigi gibi (Budak ve Aydogdu, 2010). Ancak, literaturde
sosyal paylasim sitelerinin kullammim yada kullamm niyetini etkileyen faktorlerin
arastmldigi pek cahsma bulunmamaktadir,
ilk defa 1986'da Davis tarafmdan gelistirilen Teknoloji Kabul Modeli,
bilgisayar kullammma yonelik tuturnlan, bilgi teknoloji kullanrmmi, kullamci
davramslanm aciklamasi ve tahmin edilmesi icin gelistirilen bir modeldir. Teknoloji
Kabul Modeli, insanlarm nicin bilgisayar kullarumma direncli oldugunu, teknoloji
kabulu tercihini anlamak, bireylerin bu degisiklere nasil cevap verceklerini tahmin
etmek ve sistemin dogasmm degismesiyle kullammdaki gelismeyi incelemektedir
(Aktas, 2007). Aynca Teknoloji Kabul Modeli'nin temel amaci, bilgisayar
teknolojilerinin son kullamcilanmn, kullamci davramslanm aciklama egilimiyle
genel anlamda bilgisayar kabulunu aciklayici kararlanm ortaya koymaktir (Kara,

2007).
Literaturde kendini ispatlayan Teknoloji Kabul Modeli temelinde ogrencilerinin
sosyal paylasim aglanm kullamm niyetlerini etkileyen faktorlerin belirlenmesine
yonelik bir arastirmanm bulunmayisi, bu yonde bir cahsma yapilmasi gerekliligini
ortaya crkarmaktadir.
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I

kullammma yonelik niyetlerini olumlu etkiler.
Zevk alma, davramsm olusmasinda ogrencilerin sosyal paylasim aglanrun
H9:

kullammma yonelik niyetlerinii olumlu etkiler.
Ogrencilerin

H10: kullamm

sosyal paylasim

kolayhgi,

davrarusm

aglanm

kullammlarma

olusrnasmda

sosyal

yonelik

algilanan

paylasim

aglannm

kullammma yonelik niyetlerinii olumlu etkiler.
Ogrcncilerin

H11:
H12:

sosyal paylasim aglanm kullammlarma

yonelik davranismm

olusmasmda sosyal etki, davrarnsa yonelik tutumu olumlu etkiler.
Ogrencilerin

sosyal paylasim aglanm kullammlanna

yonelik davrarusmm

olusmasmda topluluk tammlama, davramsa yonelik tutumu olumlu etkiler.

Algilanan
Fayda

jH, ~
Algilanan
Kullamm

Hs

[::]

u.

Kolayhg1

Topluluk
Zevk Alma

Tammlama

Sosyal Etki

Hs
Sekil 1: Arastirmanm Hipotezleri
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1.3 Onem
Sosyal paylasim aglannm kullamrm, gunumuzde hizla artmaktadir. Ozellikle
ogrenciler arasida Facebook kullarurm gun gectikce yayilmaktadir,
egitim sisteminde Facebook'dan faydalamlabilinirse
dolayisiyle

de

performansma

olumlu

etki

Bu nedenle,

ogrencinin ilgisinini cekecegi;

edecegi

dusunulebilinir.

Elbette

Facebook'un egitim sistemine entegresinin dogru bir sekilde gerceklestirilmesi

sarti

buyuk onem arz etmektedir. Bunun yanmda, sosyal paylasim aglannm etkili ve
verimli

bir sekilde

egitimde

egitilmeleri zorunluluktur.

kullamlabilmesi

Egitim-ogretimin

icin, ogretmenlerin

bu konuda

onemli parcalanndan bir digeri olan

ogrencilerin de Facebook kullamm niyetlerini etkileyen faktorlerin bilinmesi ve bu
dogrultuda hareket edilmesi de diger bir zorunluluktur.
Ogrencilerin algilan, tutum ve davramslan yeni teknolojileri kullammalanm
onemli olcude etkilemektedir.
teknolojilerin
baglamda,

Teknoloji

Kabul Modeli, bireysel duzeyde yeni

kabul ve kullarurm konusunda kullamlan en kuvvetli modeldir. Bu

Teknoloji Kabul Modeli'nin temelinde,

ogrencilerin

sosyal paylasim

aglanm kullamm niyetlerini etkileyen faktorlerin neler oldugunun belirlenmesi ve
degerlenmesinin ozellikle;
•

Ogrencilerin sosyal paylasim aglanru kullamm niyetlerini etkileyen
faktorlerin neler oldugunun belirlenmesine ve

•

Sosyal paylasim aglanmn, egitimde kullammalan konusunda ortamm
tasarlanmasi asamasinda dusunme ve tartisma konulanm artiracagma,

•

ileriye yonelik yapilacak cahsrnalara 1~1k tutacagina inarulmaktadir.
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1.4 Smirhhklar
Bu arastirma asagida belirtilen snurhhklar icerisinde yurutulmustur:
•

Kapsam acismdan; KKTC'deki ortaogretim ogrencilerinin sosyal paylasim
aglanrun kullanmum etkiledigi dusunulen faktorler ile,

•

Yontem acismdan, genel tarama modeliyle,

•

Veri kaynagi acisidan KKTC genel ortaogretim ogrencileriyle,

•

Veri toplama araci acisidan, Teknoloji Kabul Modeli temelinde gelistirilen
"arastirma modeli" ile,

•

Zaman acismdan 2012-2013 Sonbahar donemi ile simrhdir.

1.5Tammlar
•

internet: iki veya daha fazla bilgisayarm birbirleriyle baglanti kurarak
olusturduklan uluslararasi bir agdir.

•

Sosyal Paylasun Aglan: Sosyal paylasim aglan, kullarucilanna acik profiller
olusturabilmelerine olanak tamyan, site icerisinde yer alan kullarucilarla
iletisim kurmalanna olanak tamyan web tabanh uygulamalardir (Boyd ve
Ellison, 2007).

•

Facebook: Facebook, bireylerin birbirleriyle iletisim kurdugu, bilgi ah~verisinde bulundugu, tartisma grublan olusturdugu bir "sosyal paylasnn agi"
olarak tammlanabilir.

•

Teknoloji Kabul Modeli: Bireylerin yeni teknolojilerin kullamrrum kabul
etme (benimseme) nedenlerini belirlemeyi amaclayan davramssal teorik
altyapi modelidir (Aktas, 2007).

•

Algdanan Kullamm Kolayhgr: Ogrencilerin, sosyal paylasim aglanru
kullanmalannda fazla caba sarf etmeden bu ortamlan kullanabileceklerine
olan inaclandir (Kaya ve Senel Tekin, 2003).

•

Algdanan Fayda: Ogrencilerin, sosyal paylasim aglanm kullandiklan zaman
performanslarmm aratacagina olan inac durumudur (Kaya ve Senel Tekin,
2003).
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•

Sosyal Etki: Bireylerin sosyal cevresi ile etkilesimi ve kulturel
degiskenlerine yonelik degistirdigi sosyal durumdur (Triandis, 1980).

•

Topluluk Tammlama: Sanal ortamlarda katilim ve motivasyonu artiran en
onemli ozelliklerdendir. Birey, kendini bir grubun uyesi olarak tammlama
rahathgma sahip oldugunda o grup

icerisinde fikirlerini paylasmakta ve

kendini ozgtlr hissetmektedir (Dholakia, Bagozzi ve Pearo, 2004).
•

Tutum: Olumlu veya olumsuz sekilde tepki verme egilimidir (Kagitcibasi,
2005).

•

Kullanma Niyeti: Ogrencilerin, sosyal paylasim aglanru kullanmalan
durumunda olumlu yonde inac gosterme durumudur (Aktas, 2007).

BOLUMII
KA VRAMSAL TEMELLER VE

tr.otr.t ARASTIRMALAR

Bu bolumde arastirmanm problemi ile iliskin kavramsal bilgiler verilmeye
cahsilrmstir. Bu amacla teknoloji, sosyal paylasim aglan ve Teknoloji Kabul Modeli
gibi alt basliklarda incelenmistir.
2. 1 KA VRAMSAL TEMELLER
2. 1. 1 Teknoloji

Alkan (1997) teknoloji 'yi "bilimin uretim, hizmet, ulasim vb. alanlardaki
sorunlara uygulanmasi" olarak tammladi. Odabasi (2005) ise teknoloji kavrarmm
"bireylerin bilgi ve becerilerini daha etkili bir bicimde kazanmalan icin yardimci bir
arac" olarak tammlamaktadir,
Literatur incelendiginde, teknolojinin insan hayatmda ve egitimde 90k onemli
bir yer tuttugunu gorebilmekteyiz. Gunluk hayatta kullamlan teknoloji tabanh araclar
egitim amacli da kullamlabilmektedir. Yapilan bir 90k arasurma sonuclanna gore
egitim ve teknolojinin birlikte dogrukullamlmasi hem egitimin kalitesini artirmakta,
hem de ogrenci performansiru artirmaktadir (Cavus, 2007).
Bilim ve teknoloji, her gecen gun hizh bir gelisme gostermektedir. Bu kadar
hizh gelismesiyle birlikte, egitim ve teknolojinin birarada kullarnlmasi artik
kacimlmaz bir hal alrmsnr. internet teknolojisi sayesinde geleneksel smif ortammda
yapilamayacak etkinlikler sosyal paylasim sitelerinde yapilabilmektedir, Ornegin
fotograflan ve videolar, zaman ve mekan kisitlamasi olmadan paylasilabilmektedir
(Cavus ve Bicen, 2010). Buna bagh olarak ise; sosyal paylasim sistelerinin yogun
kullammi ile birlikte, bireylerin birbirleyle iletisimi ve bilgi paylasim ihtiyaci, gun
gectikce daha da artmaktadir.
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2. 1. 2 Sosyal Paylasun Aglan
"Sosyal

ag"

terimi

ilk kez

1954 yihnda

Barnes

cevresindeki diger insanlarla olan iliskilerini tammlamak
Barnes'e

(1954) gore sosyal aglar, birbirleriyle

tarafmdan,

kisinin

amaciyla kullamlnustir.

etkilesimde

olan ve kisi icin

psikolojik oneme sahip bireylerden meydana gelmektedir. Bilgi teknolojileri, sosyal
paylasim

aglarmm

olusturulmasim

gercek

yasamdakinden

daha

farkh

bir

sekilde

yeniden

saglamistir. Onceleri sohbet gruplan yoluyla olusturulan sosyal

aglar, daha sonralan iletisim teknolojisindeki yenilik ve gelisimlerden etkilenerek
daha karmasik formlara doniismustiir. Sosyal paylasim aglan, web tabanh servisler
olarak bireylerin; bagh oldugu sistemde halka a91 yada yan acik profil olusturma,
iletisimde bulundugu diger kullamcilann

listesini aciklama vesistemde iletisimde

bulundugu kisilerin baska kisilerle olan baglantilanm gorebilmesinc izinvermektedir.
Bu karmasik yapilarmdan dolayi bu aglannm terminolojisi ve yap1s1, web sitelerine
gore 90k degisiklikler icermektedir (Boyd ve Ellison, 2007).
Sosyal paylasim aglan, bireyler arasmdaki kisisel veya profesyonel iliskilerin
olustugu, birbiriyle dogrudan veya dolayh olarak etkilesim halinde olan kisilerin
olusturdugu aglardir (Balaman ve Karatas, 2012). Sosyal paylasim aglan veya sosyal
paylasim

siteleri

olarak bilinen

sanal ortamlar,

birbirleriyle

dogrudan

iletisim

kurabilen, etkilesim icinde olan internet ortammdaki kisilerin olusturdugu cesitli
"sanal

topluluklar"

olarak

da aciklanabilir.

Sosyal

aglar,

insanlar

arasmdaki

baglantilan ve bu baglantilann gucunu temsil etmektedir. Cunku, ag sadece aile ve
arkadaslardan degil tum toplum icindeki baglanulardan olusmaktadir (Ergenc, 2011).
Bu nedenle, online sanal ortamlara katilim acismdan birey sayismda her gecen gun
buyuk duzeyde arnslar gorulmektedir (Budak ve Aydogdu, 2010). Gunumuzde bu
siteler, kulturel etkinlikler, resim, muzik, tartisma gruplan, video, arkadashk, politik
dustmceler gibi daha 90k bilginin ve etkinligin paylasildigi
kullamlmaktadir

(Haciefendioglu,

2010).

kendilerini ifade etme, sosyal paylasim

Sosyal

online araclar olarak

paylasim

aglan;

bireylere

aglanm eklemleyerek birlestirme, diger

sosyal paylasim aglan ile baglantilar kurup bu baglantilan siirdurme olanagi veren
cevrimici alanlardir (Koseoglu, 2012).
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Sosyal paylasim aglan, bireylerin kendilerini ifade etmelerine (Demirel ve
Keles, 2011), profil olusturmalanna ve sosyal aglan vasrtasiyla baska bireyler ile
iletisim kurmalanna (Aksut ve arkadaslan, 2010) olanak saglarlar.
Bicen (2009), sosyal paylasim aglanmn birbiriyle uzun zamandir gorusmeyen
veya yuz ytize gorusme imkam bulunmayan bireylerin birbirleriyle iletisimini
sagladigma vurgu yapmaktadir. Guniimuzde, ozellikle gencler tarafmdan yakm ve
uzak cevreler ile iletisime gecmek, yeni arkadashklar ve dostluklar kurmak amaciyla
kullamlan Facebook, genclerin yasarmnm tum alanlarma girmistir (Hablemitoglu ve
Yildmm, 2012).
Sosyal paylasim aglan, olumlu ya da olumsuz etkilere sahip olsalar da
getirmis olduklan olanaklarsayesinde gencler arasmdaki populerlikleri her gecen gun
artmaktadir. Bu durum, sosyal paylasim aglannm egitime entegrasyonunu da
gundeme getirmekteve egitim alanmda bu aglardan yararlanma olanagi ortaya
cikmaktadir (Oztiirk ve Akgun 2012).
2. 1. 2.1 Sosyal Paylasim Aglarmm Genel Ozelllkleri
Ucun (2012) kisa surede cok fazla uyesi olan sosyal paylasim aglanmn genel
ozeliklerini §U sekilde ozetlemistir:
•

Bircok sosyal ag sitesi anhk iletiler, sohbet, video, tartisma gruplan,
ve fotograf paylasimi gibi hizmetleri bireylere sunarak, bireylerin
kolayhkla birbirleri ile etkilesimde bulunmasmi saglar.

•

Sosyal ag siteleri kullamcilannm bilgilerini veritabanmda saklayarak
kullamcilann birbirleri ile kolayhkla arkadashklar kurmasmi ve
aradigi arkadaslara iletisim kurmasim, ortak bir ilgi alanlanndaki
bireyler ile topluluklar olusturarak yeni arkadashklar kurabilmesini
saglar.

•

Sosyal ag siteleri kullamciya, kendilerine ait profil olusturmasim ve
kendi

sosyal

ortamlanm

olusturmasmi

saglar.

Kullamci

bir
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"arkadashk" talebinden bulunur. Eger talepte bulundugu kullaruci bu
talebi kabul ederse arkadas listesine eklenmis olur.
•

Sosyal ag siteleri ucretsizdir.

•

Sosyal ag siteleri 90k fazla olmasma ragmen, siteler farkh sekillerde
farkli kullamcilara hitap eder. Bu sitelerin gelismesi ise mobil
araclann ve gelismelerin dahil edilmesi ile olacaktir.

•

Sosyal ag siteleri kullamcilanmn erisim ve gizlilik kurallanm
kendisinin belirlemesini saglar, Kullarucilann profillerini paylasirmm
kendileri belirler.

•

Facebook, Twiter, Google+, Linkedln gibi sosyal paylasim aglan,
internet kullanicilannm aralarmdaki iletisim bicimlerini degistirrnis ve
daha buyuk sosyal paylasimlara imkan vermistirler (Aymankuy ve
arkadaslan, 2013).

2. 1. 2. 2 Sosyal Paylasnn Aglanmn Yararlan
Sosyal paylasim aglan toplum tarafmdan kisa sure icinde kabul gormustur.
Dolayisiyla sosyal paylasim sitelerinin yeni kisilerle tamsma ortami olusturma gibi
yararlan bu siteleri farkh bir boyutatasimaktadir. Sosyal paylasim sitelerinin sosyal
hayati kuculttugunden ziyade, etkilesim ve paylasmu artirdrgi icin kisileri
sosyallestirdigi de soylenebilir. Egitsel baglamda etkilesim ve paylasirrn artiran
sosyal paylasimaglanndan yararlamlmasi egitimin niteligi acismdan kacmlmaz bir
firsat olacagidusunulebilir. Sosyal paylasim sitelerinin gercek yasamdaki sosyal
baglardan bazi farkhhklan bulunmaktadir. Oncelikle sosyal paylasim sitelerindeki
sosyal baglar gercekyasamdaki sosyal baglardan daha gecirgendir. Gercek yasamda
gruplann icinegirmek ve etkili olmak zor olurken, internet ortammda kisilerin sosyal
paylasim alanma girmesi daha kolay olmaktadir (Onat ve AliK1h9, 2008).
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2. 1. 2. 3 Sosyal Paylasim Aglarmm Zararlan

Hayatirmzm onemli ahskanligi haline gelen sosyal paylasim siteleri gun
gectikce biraz daha hayatirmzda kahci olmaya cahsiyor.
"Yashlanmizm her zaman soyledigi gibi eski gunler modeli gerilerde bir
yerlerde uzaktan bakiyor bizlere. Italya'daki bir arastirmaya gore Facebook, Twitter gibi
sosyal paylasim siteleri stres kaynagi olabiliyor. Hatta astim krizini de tetikledigi ile
ilgili varsayimlar konusulanlararasmda, Bazi Facebook kullarncilan uzerinde yapilan
arastirmalar sosyal paylasim sitelerinin stres kaynagi olabilecegini ortaya koyuyor. K1z
arkadasmdan aynlan bir gencin facebookta yasadiklannm ruhsal durumunu astima
gidecek kadar etkiledigi sasirnci derecede gozlemlenen durumlar arasmda. Aynlmaya
karar veren kizm, genci arkadas listesinden silmesinin ardmdan gene farkh bir isimle
oturum acmis. Ardmdan kiza arkadashk istegi gonderen gencin kabul edildikten soma
fotograflara bakarken nefessiz kaldigi belirlenmistir. Astim teshisi konulan gencin
facebook'a girmesi doktorlar tarafmdan yasaklanrmstir" (Ozturk, 2011 :68).

2. 1. 3 Facebook

Facebook, bireylerin arkadaslanyla iletisim kurdugu, bilgi ahs-verisinde
bulundugu, tartisma grublanolusturdugu

bir "sosyal paylasim

agi" olarak

tammlanabilir. Facebook, 4 Subat 2004 tarihinde Harvard Universitesi ogrencisi
Mark Zuckerberg ve arkadaslan

tarafmdan Harvard kampusunde yasayan

ogrencilerin, birbirleriyle harberlesmelerini kolaylastirmak amaciyla kurulmustur,
ilk baslarda sadece Harvard Universitesi 'in kayith ogrenciler arasmda
kullamldi. Kisa bir sure, sonra Harvard Universinde yer alan ogrencilerin yansmdan
fazlasi gelistirilen Facebook'a

uye

olmusturlar. Facebook'un

kullammmm

yaygmlasmasiyla Boston'daki (Massachusetts Institute of Technology-MIT), Boston
Universitesi ve Boston College gibi diger universitelerden uye kabullune baslarmstir.
Siteye dahil olan okul sayismm hizla artmasi 2004 Arahk aymda sitenin kullamci
sayisiru 1 milyona ulastrrmrstir, Baslangicta "The Facebook", olarak adlandmlan site
2005 Agustos'ta 200 bin dolara Facebook.com olarak degistirilmistir.
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2005 yilmda ingiltere, Amerika Birlesik Devletleri, Meksika, Kanada,
Avustralya, Yeni Zellanda vs. iilkelerdeki iiniversitelerden iiyelik kabuliine
baslanrmsti. Boylece yil sonunda 25.000'in uzerinde Facebook'a kayith tiniversite
bulunmaktaydi. 2006 yilma gelindiginde ise, Facebook sitesi, bir yandan universite
agmi genisletirken, diger yandan kullamcilann lise ogencisi arkadaslanm da arkadas
listelerine ekleyerek uye kabultmu devam ettirmistir, Facebook, Eylul 2006'da eposta adresi olan tum internet kullanicilannm uyeligini kabul etmeye baslamisti
(Ergenc, 2011). Boylece tum diinyada etkin bir sekilde kullamlmaya baslanrms
olmustu (Sheldon, 2008). Bugun, dunyamn en yaygm toplumsal paylasim agr haline
gelen ve kullammi tum dunyada hizla yayginlasan Facebook, Google'dan sonraki en
degerli firmalardan biri olmustur (Karh, 2012).
Baslangicta Harvard universite gencligine hitap eden ardmdan tum yas
gruplanm kendisine hedef olarak secen Facebook bas dondurucu bir hizla buyumeye
devam etmektedir. Gunumtizde encok kullamlan sosyal paylasim sitesi haline gelen
Facebook (Bicen ve Cavus, 2010; Kormaz, 2013) ozellikle gencler arasmda en
populer sosyal paylasim agr olarak islevini surdurmektedir (Cetin, 2008; Akyildiz ve
Argan, 2012; Lin ve arkadaslan, 2012).
Kullanmu gittikce yaygmlasan Facebook, KKTC'de,Ttirkiye'de ve Di.inyada
kullamlan en populer sosyal paylasim sitesi olma ozelligini elinde tutmaktadir.
Facebook'un son verilerine gore 750 milyondan fazla kayith kullarucisi bullunan
ve ortalama 130 arkadaslik ve ayhk 700 trilyon dakika zaman harcanan sosyal
paylasim ag: halini alrrustir (Facebook, 2012).
Facebook sitesi kullamcilanna yeni arkadaslar vaat etmiyor, gercek dunyada
tanidiklan kisiler ile bulusmalanna hizmet veriyor. Facebook diger sosyal paylasirn
aglan gibi kullarucilann birbirleri ile iletisim kurmasim, kisisel bilgilerini girip
giincellemelerini,

arakadas

listelerini

gormelerini,

olusturabilmelerini vb. iceren bir profil olusturmasim saglar.

fotograf

albumleri
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"Facebook sagladigi tum bu teknolojik ve sosyal ozellikler ile kisa surede milyonlarca
kullamciya ulasmis ve bireylerin gunluk yasamlannm bir parcasi haline gelmis; cevrim
ici ve cevrim d1~1 iliskilerin yapisi, sosyal iletisim agi teknolojik ozellikleri, kiiltiirel
yapilan gibi farkh konularda arastmnacilann ilgi odagi olmustur" (Ergenc, 2011 :95).

Facebook'u diger sosyal aglardan ayiran en onemli ozelligi, uyelerin gercek
hayattaki kimliklerini gostermesidir (Ergenc, 2011). Aynca, Facebook sosyal paylasim

agmm bir diger ozelligi de, cesitli dillere olanak saglamasidir. 25 Ekim 2012 tarihi
itibari ile Facebook 78 (Turkce, ingilizce vs.) dil secenegi ile kullarucilanna hizmet
vermektedir. Facebook, bu ozelligi sayesinde farkh kulturlerden insanlan bir araya
getirerek etkilesimde bulunmasmi saglamakta ve farkh kulturler arasmda bilgi ahs
verisini saglamaktadir.

2. 1. 3. 1 Facebook Kullammmm Avantajlan ve Dezavantajlan
Facebook kullammmm sonuclannm

olumlu ya da olumsuz olmasi, bireyin

kullarurmyla alakahdir. Yani, bilincli ve guvenli kullamm duzeyi, bireye etki olarak
geri <loner.

Facebook Kullammmm Avantajlan
•

Tum bireylerin paylastiklan

bilgiler ile bilginin artmasmi ve yayilmasim

saglar,
•

Merak uyandinci ve motive edicidir,

•

Bireylerin birbirleriyle etkilesim kurmasmi saglar (Coklar, 2012),

•

Bireyin yeni kullamcilarla tamsarak bilgi birikimini artmr (Onat ve AliK1l19,
2008),

•

Ogrencilerin sosyal iliskilerini kuvvetlendirir,

•

Cesitli linklerden baglanti eklenmesine olanak tamr,

•

Cesitli multimedyalarm (video, muzik, fotograf vs.) yuklenebilmesine
venr,

•

Eski arkadaslann bullunmasma imkan tamr,

•

Zaman ve mekan snun tanimaksizm iletisimi kolaylastmr,

imkan
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•

Yeni arkadaslar edinmeyi saglar,

•

Bilgi almayi I paylasmayi kolaylastmr,

•

Arkadaslannm neler yaptiklarmm bilinmesini saglar,

•

Bireylerin fikirlerini paylasmalanna yardimci olur,

•

Sosyal becerileri gelistirir (Bicen ve Cavus, 2011).

Facebook Kullammmm Dezavantajlari
•

Paylasilan bilgiler her zaman dogru olmayabilir,

•

Kotu niyetli paylasimlar yapilabilir (Coklar, 2012),

•

Sosyal hayattan soyutlanmayi saglayabilir,

•

Zaman kaybma neden olabilir,

•

Bagimhhk yapabilir.

2. 1. 3. 2 Facebook Kullamm istatistikleri
IntemetWorldStats (2012)'in krtalara gore Facebook kullammma iliskin
istatistiksel verileri, Tablo 1 'de gorulmektedir.
Tablo 1. Kitalara gore Facebook Kullammi
Kitalar

Kullamcr Sayisr

Avrupa

232,835,740

Asya

195,034,380

Kuzey Amerika

173,284,940

Gi.ineyAmerika

112,531,100

Afrika

40,205,580

OrtaDogu

20,247,900

Avustralya

13,597,380

Tablo 1 'de gorillilgil gibi Facebook'un Avrupa'da 233,835,740 kullamcisi
bulunurken, Asya'da

195,034,380 kullamcrsi, Kuzey Amerika'da

kullamcrsi, Guney Amerika'da

173,284,940

112,531,100 kullamcisi, Afrika'da 40,205,580
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kullamcisi, Orta Dogu'da 20,247,900 kullamcisi ve Avustralya'da
kullamcisi

bulunmaktadir.Bu

bulgular

dogrultusunda,

dunya

ise 13,597,380

nufusunun

buyuk

cogunlugunun Facebook k:ullanmakta oldugu soylenebilir,

Tablo 2. Facebook'u En Cok Kullanan Ulkeler
Tablo 2'de Socialbakers'in (2012) istatistiksel bilgilerine gore Facebook'u en
90k k:ullanan ulkelerin listesi gorulmektedir.

Yukandaki

No

Dike

1.

ABD

164,958,520

2.

Brezilya

65,657,800

3.

Hindistan

61,699,860

4.

Endonezya

48,807,560

5.

Meksika

39,597,440

6.

ingiltere

32,597,440

7.

Tiirkiye

32,260,940

8.

Fili pinier

30,214,120

9.

Fransa

25,502,440

Kullamci Sayisr

10. Almanya

25,284,240

11. Italya

23,162,540

12. Arjantin

20,501,120

13. Tayland

18,271,480

14. Kanada

18,194,640

15. Kolombiya

17,451,260

tablo'da goriiltigil gibi Facebook'un

en 90k kullanicisnun

oldugu ulke, 164,958,520 kullamci sayisiyla Amerika Birlesik Devletleri'dir.
Brezilya 65,657,800 kullarucisiyla
61,699,860

kullamcisi

ile birlikte

ucuncu

kullamcisiyla yedinci sirada yer almaktadir.

ikinci sirada yer ahrken, Hindistan
siradadir.

Tilrkiye

ise 32,260,940
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2. 1. 3. 3

Kibrrs'ta Facebook Kullanan Bireylerin Yas Gruplarma

Gore

Kullamm Oranlan

Socialbakers (2012) bulgulanna gore K1bns'da562.640 kisi Facebook
kullanmaktadir. Ulkelere gore Facebook kullammma bakildigmda ise Kibns 101.
sirada yer almaktadir.
Tablo 3. Kibrrs'ta Facebook Kullananlarm Yas Arabg1
Ya~

Kullamcr

Arahg;
25-34

Oram

18-24

%31

35-44

%14

16-17

%8

13-15

%7

45-54

%6

55-64

%4

%29

Tablo 3'de Socialbakers'in (2012) verilerine gore Krbnsda Facebook
kullananlarm oranlan, yas arahklarma gore siralanmaktadir. Tablo'daki istatistiksel
verilere gore Kibns 'ta Facebook kullananlarm yas araligma bakildigi zaman en 90k
18-24ya~ arahgmdaki bireylerin kullandrgi gorulurken, 25-34 yas arasmdaki
bireylerin kullamm oranlannm yer aldigi gorulmektedir. Kibns' daki egitim
sisteminde, lise kademesindeki ogrenciler l 5-18ya~ arahgmdadir. Yukandaki
tablo'da 16-17 yas araligmda (%8) ve 18-24 yas araligmda (%31) Facebook kullanan
bireylerin

oranlannm

onemli bir degerde oldugu gorulmektedir. Bunlann

cogunlugunun lise ogrencisi oldugu dusunulurse, Facebook kullammlanm etkileyen
faktorlerin bilinmesi biiyuk onem arz etmektedir.
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Tablo 4. Ksbrrs'ta Facebook Kullananlarm Cinsiyet Oranlari
Cinsiyet

Kullamci Oram

Kadm

%45

Erkek

%55

Socialbakers (2012) istatistiksel bulgularma gore, Tablo 4'den de anlasilacagi
gibi Kibns'ta

Facebook

kullananlarm

%55'ini erkekler,

%45'ini de kadmlar

olusturmaktadir. Bunlann cogunlugunun lise ogrencisi oldugu dusunulurse, Facebok
kullammlanm etkileyen faktorlerin bilinmesi buyuk onem arz etmektedir.

2. 1. 4 Twiter
2006 yilmda teknoloji girisimcileri Evan Williams, Jack Dorsey ve Biz Stone
tarafmdan gelistirilen Twitter, internet uzerinden SMS (kisa mesaj) olarak ortaya
cikrmstir. Ozellikle Twitter'm mobil teknolojilerden (SMS ile ya da internet ag1 ile)
takip edilebilmesi, erisilebilirligini ve hizim artrrmaktadir. Basit ara ytizu, oz ve acik
ifade ozelligi ile kullanunmi ve icerik olusturmayi kolay hale getirmektedir. Twitter
uzerinden

kullarucilar,

"ileti (Tweet)"

mesajlan, "takipci (followers)"

adi verilen

ve 140 karakterden

olusan

adi verilen diger kullarucilarla paylasarak, kisiler

arasi iletisim kurabilmektedirler.
Twitter da Facebook gibi gunden gune kullaruci sayrsmi artiran populer Web
2.0 teknolojilerinden biridir. Twitter, insanlann web ortammda bilgilerini, fikirlerini
veya

ne yaptiklanm anlik kisa ifadeler

yazarak

paylastiklan bir sosyal

ag

sitesidir.Ifade ve durumlann metin ile aktanlmasmm 140 karakter ile simrh olmasi
Twitter'm mikroblog ozelligini, takipciler aracihgr ile ag icinde yayilrnasi da, sosyal
ag ozelligini gostermektedir.
Twitter;

gundemde

son olarak neler

olup bittiginin

veya

son dakika

bilgilerinin paylasildigi bir mikroblog sistemidir. Bir ifade bicimi olan mikroblog
uygulamalan, birkac yil icerisinde

ivme kazanrms

mikroblog uygulamasi haline getirmistir,

olup, Twitter't en populer .

Twitter, hizh bir sekilde, stratejik iletisim kampanyalannm

en sik

sosyal medya servisi ozelligiyle dikkat cekmektedir.
Insanlar
sigdirabilecekleri

ne yaptiklanm

ananmda paylasmanm

her seyi paylasabilirler.

yam sira, 140 karaktere

Bazi kullamcilar

binlerce kisiyi takip

ederken, bazilan birkac kisiyi, yine bazi kullanicilar sadece tanrdiklan kisileri takip
ederken, bazilan da ilginc bulduklan yabancilan veya unluleri veya sporculan takip
etmektedirler

(Odabasi ve arkadaslan, 2012).

2. 1. 4. 1 Twiterti Diger Sosyal Paylasnn Aglarmdan Ayiran Temel Ozellikler
•

Paylasilacak biliginin 140 karakter ile simrh olunmasi,

•

Cok sayida coklu ortam(multimedya) araclan tarafmdan desteklenebiliyor
olmasi,

•

Kulllanicilann birbirlerinin takiplerinin zorunlu olmamasi.

2. 1. 5 Y ouTube
Y ouTube, 2005 yilmm Subat aymmda yayma giren bir servis olup dtmyada
buyuk bir yanki uyandirrmsnr. Video paylasirm ve izlenmesi hizmeti veren YouTube
sitesi bir Zengin internet Uygulamalan (Rich Internet Applications -RIA) ornegi olan
Adobe Flash Player teknolojisini kullanmaktadir.
Web 2.0 gelismesinde 90k faydah bir ornek olan YouTube, sistemde
kullamlan programlama destegi ile video paylasim mantigi 90k onemli bir internet
urunudur,

Youtube sitesi, gelistiriciler icin yazihm programlama

arayuzu

(Application Programming Interface-AP!) hizmeti de sunmaktadir (Aslan, 2010).
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2. 1. 6 Google+

Google'm yeni sosyal ag projesi olarak adlandmlan Google\Facebook'a
benzer yapisiyla baglanti, video paylasimuu ve bireylerin durum guncellemelerini
saglayan sosyal paylasim ag; olarak tammlanabilir. Google+ ilk olarak 28 Haziran
2011 tarihinde davetiye sistemi ile uye kabulune baslamis, 20 Eylul 2011 tarihinden
itibaren ise siteye uyelikler gercek adim kullanmak sartiyla, 18 yas uzeri herkes icin
acilrmstir. Google+, uyeligini sadece Gmail kullanicisi olmak sartiyla giris
yapilabilen ve baska mail adresi uzerinden alman uyelikleri kabul etmeyen bir
sosyal paylasim agidir, 27 Arahk 2011 tarihinde 62.000.000 kullaruci barajim asan
Google+,m buyume analizi goz onune alindigmda, her gecen gun bunyesine yeni uye
kazandirarak, 1 Ocak 2013 aymda sitenin kullamci sayisi 293 milyona ulasrmstir.I
Ocak 2013 tarihi itibari ile Google", 61 dil (Turkce, ingilizce, Arapca, Almanca vs.)
ile kullamcilara hizmet vermektedir (Google\2013).

Google"; Facebook gibi

arakadaslar ile goruntulu sohbet, video paylasirm, bireylerin durum guncellemeleri
vs. gibi olanaklann rahathkla yapilmasma yardimci olur (Curran ve arkadaslan,
2012). Facebook ozelliklerinin cogunu banndrran Google+ arkadaslar ile toplu
konusma konusunda bireylere yeni bir imkan saglanustir (Google\2013).
2. 1. 7 Linkedln

Linkedln, dunya profesyonellerinin birbirleriyle iletisim kurmalanm saglayan
sosyal paylasim ag: olarak tammlanabilir. Linkedln'm temelleri 2002 yilmda kurucu
ortak Reid Hoffman'm oturma odasma katilmasiyla sitenin olusmasma baslanrms ve
resmi a91h91 5 Mayis 2003 tarihinde yapilrmsnr. Kisa surede bireyler siteye uye
olarak Mayis aymm sonunda uye sayisi 4,500'e ulasrrustrr. Linkedln'm kullammmm
yaygmlasmasiyla birlikte, kullaruci sayisi 175 milyona ulasrmsnr. 200'den fazla ulke
ve bolgeye hizmet vererek, intemet'te diinyamn en buyuk profesyonel iletisim agim
isletmektedir,

Halka acik bir sirket olan Linkedln gelirini; farkh alanlara

yonlendirilmis is modeli ile ise alma cozumleri, pazarlama ve premium
aboneliklerden elde etmektedir.
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Linkedln sosyal paylasim sitesinin bir diger ozelligi ise cesitli dillere olanak
saglamasidrr. 13 Arahk 2012 tarihi itibari ile Linkedln 18 dil (Tiirkce, ingilizce,
lsvecce vs.) ile kullamcilara hizmet vermektedir. Linkedln, bu ozelligi sayesinde
farkh ulkelerdeki bireyleri bir araya getirerek profesyonellerinin birbirleriyle iletisim
kurmalanm saglamakla birlikte farkli ttlkeler arasmda bilgi alisverisini de
saglamaktadir (Linkedln,2012).
2. 1. 8 ResearchGATE
ResearchGATE, bilim adamlan ve arastirmacilann bilimsel makalelerinin
yaymlandigi ve arastirmacilar ile iletisim kurmalanm saglayan sosyal paylasim ag1
olarak tammlanabilir. ResearchGATE'in temelleri 2008 yilmda Dr. Ijad Madisch ve
Dr. Soren Hofmayer tarafmdan yapilrrustir. 8 Eylul 2010 tarihinde ResearchGATE
serisi tammlandigim duyurdu.
22 Subat 2012 tarihinde ise ResearchGATE seri B finasmam duyurdu.
ResearchGATE'in

kullammm yaygmlasmasiyla birlikte 13 Arahk 2012 tarihinde

kullamci sayisi 2.3 milyona ulasmistir (ResearchGATE,2012).
2. 1. 9 Teknoloji Kabul Modeli (The Technology Acceptence Model -TAM)
Teknoloji Kabul Modeli (TKM) Davis tarafmdan 1989'da Fishbein ve
Ajzen'in Sebepli Davrarns Kuranu'rn temel alarak gelistirdikleri bir modelolarak
kansimiza

cikmaktadrr.Literaturdeki bircok calismada sikhkla kullamlan bir

modeldir (Giirol,2010).

c.

Teknoloji Kabul Modeli algilanan yarar ve algilanan kullamm kolayhgmdan
olusan kavramlarla aciklanmaktadir. Algilanan yarar, bir kisinin bir sistemi
kullanarak performansmm artacagma olan inac derecesidir (Aktas, 2007). Ahgilanan
kullamm kolayhgi ise, bir kisinin sistemin kullamlmasmm rahathgina ve kolay
olacagina inanma derecesidir. TKM' ne gore, ahgilanan yarar ve algilanan kullamm
kolayhgi tutum yoluyla niyeti tetiklemektedir (Aktas, 2007).
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Ni yet Sekil 1 'de gorulebilecegi

gibi, gercek kullammm

veya davramsm

gerceklesmesine yol acmaktadir,

Algilanan

I

Fayda

I

I l \

Kullanma

Kullanma

D1~sal

Yonunde

Degiskenler

-.

-----+

Tu tum

Gercek

Yominde
Davramssal

-----+

Kullamm

Egilim

I

/

Algilanan
Kullamm
Kolayhgi

Sekil 2: Teknoloji Kabul Modeli (Davis, 1989)
TKM' de, yeni bilgi teknolojosinin kullammmda algilanan yarar ana degisken;
algilanan

kullamm

kolayhgi

ise ikici degisken

olarak yorumlanmaktadir.

Bu

degiskenlerin, yeni bilgi teknolojilerine karsi bireyin niyetini olcmede kullamldigi
bircok arastirmada saptanrmstir (Legris ve arkadaslan, 2003).

2. 1. 10 Genlsletilmls Teknoloji Kabul Modeli- G-TKM (Extended Technology
Acceptance Model - ETAM)
Teknoloji

Kabul

Modeli,

genis

orgutsel

yapilar

icerisinde

bilgisayar

(Algilanan

Kullamm

(\

teknolojilerinin
Kolayligi,

ve kullanici

Algilanan

kitlelerinin

u.9 temel unsura

Fayda ve Tutumlara)

dayanarak

kullamcilann

teknolojiyi

kullanma isteklerini ve niyetlerini olcen teoridir. TKM'nin kisrth olmasmdan dolayi
elestirilmis ve arastirmacilar tarafmdan modele degisik unsurlar eklenerek modelin
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gucunun artmlmasi yonunde bulgular ortaya koymuslardir (Legris ve arkadaslan,
2003).
TKM'in yeni unsurlarm eklenmesiyle elde edilen modele Genisletilmis
Teknoloji Kabul Modeli (G-TKM) ismi verilmektedir. Bu ancak TAM'm yine de
bireysel duzeyde kullarncilann yeni gelisen teknolojileri kullanma kabulunu arastiran
en kuvvetli ve en yaygm kullamlan davramssal teoriler temelli olarak literaturunde
yerini alrmstir.
Bu cahsmada TKM'in ongordugu 3 degiskene, 3 farkh dcgisken daha
eklenerek (Sosyal Etki, Kullanma Niyeti ve Topluluk Tammlama) TKM
genisletilmis ve elde edilen (G-TKM) modeli ampirikolarak test edilmistir.TkM'ne
gore bireylerin yeni bir teknoloji ile karsilastiklannda, bu yeni teknolojinin
durumunun nasil oldugunu, ne sekilde ve ne zamanda etkili bir sekilde
kullanacaklanm belirleyen pek 90k onemli faktor bulunmaktadir. Bu cahsmada
kullamlan faktorler sunlardir:
•

Algdanan Kullamm Kolayhgt (Perceived ease of use): TKM'nin temel
degiskenlerinden bir olan Algilanan Kullamm Kolayhgi (AKK) bireyin belli
bir teknolojiyikolay bulma ve fazla caba sarf etmeden kullamrmm ogrenme
derecesidir (Aktas, 2007).Yeni gelisen teknolojilerin kullammnn birey ne
kadar kolay ogrenilirse, kullamrm yonunundeki niyeti de o denli olumlu
demektir (Turan, 2011).

•

Algilanan Fayda (Perceived usefulness): Davis'a (1989) gore Algilanan
Fayda (AF), bireylerin bir teknolojiyi kullanarak yaptiklan islerindeki
performanslanmn

artist

ile

ilgili

sahip

olduklan

olumlu

ya

da

olumsuzdusuncelerdir. Keller'e (2005) gore ise Algilanan Fayda, bireyin
herhangi, bir teknolojiyi kullanmasmm belli gorevleri yaparken veya
sorunlan cozereken kendisine saglayacagi performans artist yonundeki
olumlu veya olumsuz dusuncedir.
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•

Kullamma Ydnelik Tutum (Attitude): Tutum, olumlu veya olumsuz sekilde
tepki verme egilimidir ve bireyin bilgisayar kullanma istemlerinin niyetini
belirlemede

onemli bir ogedir (Gurol, 2010). Tutum, bir davrams degil,

davrarus hazirlayici egilimdir ve her tutumun olumlu ve olumsuz arasmda bir
siddeti vardir (Kagitcibasi, 2005).

•

Kullamma Yonelik Davramssal Niyet (Intentions to Adopt): Niyet, bir
bireyin belirli bir davranisi gostermeye yonelik olan siddetinin bir olcusudur
(Aktas, 2007). TKM'de bir bireyin teknolojiyi kullanmayi kabul etmesini
veya reddetmesini,

diger bir deyisle gercek kullamrm belirleyen faktorun

bireyin niyeti oldugu ileri surulmektedir (Civici ve Kale, 2007).

•

Sosyal Etki (Social Influence): Sosyal Etki (SE), bireyin davrarusimn
herhangi bir olaya karsi on yargisirun, sosyal cevresiyle olusmasi olarak
tammlanabilir

(Fishbein ve Ajzen, 1975; Venkatesh ve arkadaslan (2003).

Triandis (1980) ise sosyal etkiyi,bireylerin
kulturel

degiskenlerine

yonelik

sosyal cevresi ile etkilesimi ve

degistirdigi

sosyal

durumlar

olarak

tanimlamaktadir.

•

Topluluk Tammlama (Community identification): Topluluk tammlama
(TT),

sanal

ortamlarda

katihrn

ve

motivasyonu

artiran

en

onemli

ozelliklerdendir. Birey, kendini bir grubun uyesi olarak tammlama rahatligma
sahip oldugunda, o grup icerisinde fikirlerini paylasmakta ve kendini ozgiir
hissetmektedir (Dholakia, Bagozzi ve Pearo, 2004). Ozellikle sosyal paylasim
aglanndan

biri olan Facebook,

topluluk tammlamasmda

onemli bir rol

oynamaktadir. Cunku, insanlar sosyal paylasim aglannda cesitli fikirleri ve
materyalleri

paylasarak

cikartmaktadirlar.

tartisma

ortami saglayarak

isbirlikli isler ortaya
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2. 2

n.cn.t ARASTIRMALAR
Bu bolumde Sosyal Paylasim Aglan (SPA), Teknoloji Kabul Modeli ve

Sosyal Paylasim Aglan ve Teknoloji Kabul Modeli ile ilgili yapilan cahsmalara yer
verilmistir.
2. 2. 1 Sosyal Paylasnn Aglan ile Ilgili Arasnrmalar
Facebook'un gunluk hayatm bir parcasi haline geldigi goz ardi edilemez.
Kullarucilar her gecen gun Facebook aracihgiyla cesitli durum guncellemeleri
yaparak, nerde oldugunu ve ne yaptigim belirtmektedir. Facebook, geleneksel olarak
gunluk yapilan sosyal aktivitelerin web ortamma aktanlmasma olanak saglamaktadir,
Facebook kullamcilan, siteyi cesitli amaclar icin kullanabilmektedirler. Bumgarner
(2007) Facebook kullamcilannm gercek hayata benzer ozellikleri kullanabildiginden
bahsetmistir, Ziegler (2007) Facebook'un ogrencileri pasif ogrenen konumundan
cikardigmi ve aktif ogrenen konumuna getirdigini belirtmistir.
Ellison ve arkadaslan (2007) Michigan Devlet Universitesin'de Facebook ile
ilgili bir arastirma yapilnuslardir. Bu arastirmaya Michigan Devlet Universitesiri'de
okuyan rastgale 800 ogrenciye e-posta aracihgi ile anket gonderilmis ve 286
ogrenciden olumlu yamt almrmstir. Bu ogrencilerin Facebook kullanmalanna iliskin
verileri analiz edilmis ve Facebook'a uye olanlar ve olmayanlar arasmda cinsiyet,
yas, etkinlik, gelir ve kullamm sikligi gibi bilgiler ile Facebook kullamm amaclan,
profile eklenen kisiler karsilastmlnustir, Cahsma sonucunda, uye olanlar ile
olmayanlar arasida demografik acidan onemli bir farkhhk bulunmazken, ogrencilerin
Facebook'a uye olma nedenleri, universite arkadaslanm bilgilendirme ve lise
arkadaslanyla iletisim kurma olarak belirlemistir.
Mack ve arkadaslan

(2008) Bireylerin Facebook kullamm sikligim

belirlemek amaciyla yaptiklan cahsmada bir kutuphane arastirmasi icin ogrencilere
anketler gonderilmis ve bu anketleri Facebook, e-posta, Messenger vb. gibi araclan
kullanarak cevaplamalan istenmistir, Ogrencilcrdcn Facebook ile 126, e-posta ile
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122 ve diger araclar vasitasiyla 112 cevap ahndi. Buradan da Facebook kullammm
diger iletisim araclannm kullammmdan daha yaygm oldugu sonucuna varrmstir,
Forrester Resarch (2007) adh arastirma sirketi tarafmdan yapilan arasnrmaya
gore, Facebook ve benzeri sosyal paylasim aglanna uye · olan bireylerin buyuk
cogunlugunun

15-25 yas grubu arasmda

ABD 'deki genclerin zamanlanmn

oldugunu

ortaya cikarrmstir.

buyuk cogunlugunu

Aynca,

sosyal paylasim aglannda

gecirdiklerini tesbit etmislerdir.
Jones ve Fox(2009), Matney ve Borland (2009) ve Smith ve Caruso (2010)
Sosyal paylasim sitelerinin en 90k gencler arasmda yaygm olarak kullamldigmi
belirtmistirler, Aynca

12-17 yas arasi genclerin %51 'inin 18-25 yas arasi genclerin

% 70'inin sosyal paylasim aglanm aktif olarak kullandiklan sonucuna varrruslardrr.
Madge ve arkadaslan

(2009) intemetin

farkh bireyleri biraraya getirdigi

konusunda 213 katihmci uzerinde yaptiklan cahsmada, Facebook sayesinde insanlar
arasmda

sosyal

bir

bag

kuruldugu

ve

bu

insanlann

sosyal

cevreleriyle

butunlesmesine yardimci oldugu sonucuna varnuslardir,
Mazman (2009)
Arasttrmada

Facebook

Facebook kullamlmasi
kullancilanna

cevimici

ile ilgili bir arastirma yapmistir.
anket gonderilmis

ve bu anket

uzerinden veriler toplanmistir. Cahsmada 606 kisiye ulasrlrmstir. Ankete katilanlann
buyuk cogunlugunun

18-25 yas arahgmda

calismada bireylerin cogu (%70), Facebook'a
yaklasik

olarak yanm

%94'-Uniln Facebook'ta

(%74) tmiversite

ogrencisi

oldugu

hergtm bir kac defa girdigini ve

saat (30 dakika) kullandiklanm
yer alan cesitli aktivitelerden

belirtmistir.

Bireylerin

en az birine uye oldugu

sonucuna varrmstir.
Madge ve arkadaslan

(2009) tarafmdan 213 katihmci uzerinde yapilan bir

arastirma sonucuna gore.katihmcilann
Faceook'a

uye olduklanm,

%54 'tin-Un universiteye

baslamadan

once

%25'nin ise universiteye basladiktan sonra Facebook

hesabi edindigini, %21 'nin ise universite egitimi sona erdikten sonra Facebook
hesabi edindigi belirlemislerdir.
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Mazman ve Usluel (2010) Facebook'un egitim amach kullamlmasi ile ilgili
bir arastirma
gonderilmis

yaprmsnr.

Arastirmada

ve bu anket uzerinden

Facebook

kullancilanna

veriler toplanrmstrr.

cevimici

Calismada

anket

606 kisiye

ulasilmistrr. Veriler yapisal esitlik modeli kullamlarak analiz edilmistir. Elde edilen
bulgulara gore Facebook'un
ile

birlikte

egtimde kullamrm %50 Facebook adaptasyon islemleri

kullamlabilir

oldugu

ve Facebook'un

%50'sinin

egitim

amach

kullamlabilir oldugu sonucuna varrrusnr.
Rob Iyer ve arkadaslan

(2010)

Ortaogretim

duzeyinde

ogrencilerin

ve

ogretmenlerin egitimde Facebook kullarulmasi hakkmdaki goruslerini belirlemek icin
cahsma yaprmslardir. Calismada 62 ogretmen ve 120 ogrenciden anket yontemi
uygulanarak veriler toplanrrustir. Elde edilen bulgulara gore ogrenciler cogunlukla
(%62.5) Facebook ve benzeri teknolojilerin bir egitim araci olarak kullamlmasmdan
yana goru~ bildirirken, ogretmenlerin ise %75.8'i Facebook'un

egitim icin uygun

olmadigiru ve bireye ozel bir alan oldugunu belirtmislerdir. Ogretmenler daha 90k
smifta islenen konulann

ogrencilere

e-posta gibi daha geleneksel

teknolojilerle

desteklenecegini belirtmislerdir.
Vural

ve

aliskanhklanrn
ogrencisinin
sosyal

(2010)

belirlemeyi
katihrruyla

paylasim

Ogrencilerin

Bat

de

Genclerin

amaclayan

sosyal
cahsma

gerceklestirdikleri

aglanm

kullandrgi

%82.4'unun

en

paylasim

fazla

kullanma
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universite

yaprmslardir.

cahsmada

(Facebook,

aglanm

ogrencilerin

Myspace

Facebook'ta

%85.9'unun

vb.)

belirlenmistir.

zaman

gecirdiklerini

belirlemislerdir. Hargittai (2008), Jones ve Fox (2009), Matney ve Borland (2009) da
yaptiklan

arastirmalarda

tmiversite

ogrencilerinin

%85 'inin

Facebook

sosyal

paylasim agim kullandrgi sonucuna varmislardir.
Bicen (2012) Ogretmenlerin egitimde sosyal paylasim aglanm kullammlanm
arasnrrmsdir. Deneysel niteligindeki arastirmada 35 Karma (kontrol) grubundan, 36
Deney

(Online)

grubundan

veriler

toplanmistir.

Elde

ogretrnenlerin sosyal paylasim aglanndan Facebook'un

edilen

bulgulara

gore

WiZiQ sanal simf ortami

kullammma yonelik yapilan calisma sonucunda egimde kullamlabilirligi

yonunde
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olumlu gorusler

belirtmislerdir.

etkinlikler sonucunda

Kurs suresince yapilan egitsel uygulamalar

Facebook'un

egitsel amach kullanilabilir

ve

bir egitim araci

oldugunu belirtmistir,

Deniz (2012) Sosyal paylasim

aglannm

kullamm

verilerinebakrldiginda

ogrencilerin %55.2'sinin her gun, ro28.8'inin haftada 3 veya 4 gun sosyal paylasim
aglanm kullandiklan

gorulmektedir. Ellison, Steinfield ve Lampe (2007) yaptiklan

cahsmada Facebook

sosyal paylasim agimn gunluk rutin kullammm

bir parcasi

oldugunu ve kullamcilann %50'sinin gun icerisinde aktif oldugunu belirtmistir,
Aksut ve arkadaslan (2012) Ilkogretim ve ortaogretim ogrencilerinin sosyal
paylasim · aglanna

iliskin

tutumlanm

arastirnuslardir,

Tarama

niteligindeki

arastirmada 1 77 ortaogretim ve 180 ilkogretim ogrencisinden veriler toplanmistir.
Elde edilen bulgulara
Facebook'u

gore ilkogretim

kullanmalannm

ogrencilerin

sosyal paylasim

aglanndan

nedeni, daha eek merak (%46.69) ve arkadas edinme

(%42.22); ortaogretim ogrencilerinin Facebook'u

kullanmalannm

nedeni ise yeni

arkadas edinme (%36.72), merak (%32.20) ve bilgi edinme (%19.77) olarak tesit
etmislerdir.

31

kullammi belirlemede %50 daha kolay etkilidir.
Algilanan
Davis ve arkadaslan (1989)

Kullamm

cercevesindehareket
dogru

niyetleri

Kolayhgi,

Algilanan

Fayda

eder ve Algilanan Fayda kullamma
etkilemede

2.

derecede

etkili

kullamma dogru niyetleri tahmin etmektedir.

iken

Tutumlar,

kullamm icin niyetler ve algilar arasmda az etkilidir. Bazi
modeller, kabulun tahmin edilebilmesinde iliskilidir.
Hem
Mathieson (1991)

TKM,

hem

Mantikli

Eylem

kullamrndaki

yogunlugu

iyi tahmin

uygulamada

kolaydir,

fakat

Teorisi

(MET)

etmektedir.

TKM

sadece

genel

bilgi

saglamaktadir.
Faydahhk ve eglence birlikte, (arastrrma 1) %62 sini ve
Davis ve arkadaslan (1989)

kullamm niyetlerindeki degiskenlerintarasurmaz)
acikladi.

Faydahhk

ve eglence,

% 75 ini

Algilanan

Kullamm

Kolayhgi ve Algilanan cikti kalitesinin kullamrn niyetleri
uzerine etkilerine tamamiyla aracihk ettigi bulundu.
Subramanian

Algilanan

fayda

ve

kullamm

kolayhgi,

gelecekteki

kullarumi tahmin edemez.
Gelistirilmis TKM,ile hem deneyimi hem de deneyimsiz
kulacilann
Taylor & Todd (1995)

davrams

kullanmum acikladi. Deneyimli kullamcilann
niyeti ve davramsi

arasmda

siki bag vardir.

Onceki degiskenler, deneyimsiz kullamcilann
daha iyi tahrnin etmektedir.
aciklamaktadir
olusturuldu.
anlasihr

ve

uygun

TPB, kullamm
olmasmi

sagladi.

niyetlerini

Butun modeller,
temele

davramsi

dayandinlarak

icin niyetlerin

tamamiyla

TKM'lindeki

tutumlar,

kullamm niyetinin tahmin etmede onemli degildir.
Faydahhk,
Keil ve arkadaslan (1995)

faktordur.

kullamm

kolayhgmdan

Gorev/Donamm

daha

onemli

uygunlugu,

bir

sistemin

kullammmm kolay algilanmasmda bir rol oynadi.
Szajna( 1996)

Deneyim unsurlan, TKM'inde onemli olabilmektedir.

Chau (1996)

Arastirmalar,

kullamm

kolayhgmm

donamm

kabulu

uzerine en genis etkiye sahip oldugunu gostermektedir.
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Davis ve arkadaslan (1989)

Kullamcmm

belirli

bir sistemin

kullamm

kolayhgim

algilamasi, kullamcmm her zaman genel bilgisayar kisisel
etkisine

baghdir.

sadece

Objektif

sistemle

direkt

olarak

kullamm

kullammla

degil

kolayhgi
bir

sistem

hakkmda algilanan kullamm kolayhgi uzerinde bir etkiye
sahiptir.
Jackson ve arkadaslan (1997)

Tutum, araci bir rol oynuyor

gibi gorundu. Dogustan

gelen degerler, algilann sekillendirilmesinde

onemli bir

rol oynadi.
lgbaria ve arkadaslan ( 1997)

Algilanan

kullamm kolayhgi,

sistemin kullarnlmasi

ve

Algilanan faydanm aciklanmasmda baska bir faktordur ve
Algilanan

fayda kullamm

sahiptir. D1~ degiskenler,

uzerine

kuvvetli

Algilanan

bir etkiye

fayda ve kullamm

kolayhgmi etkiler. Ozellikle dis kaynaklar ve kaynaklann
yonetimi, Model az kaynakla,

hem ic kaynak hem de

egitimin etkileri icin iliskili bulundu.
Bajaj & Nidumolu (1998)

Onceki kullamm, sistemin kullamm kolayhgim

anlasihr

bir sekilde etkiler ve gelecekte kullammi belirleyiste bir
ana faktordiir,
Agarwal & Prasad (1997, 1999)

Kullamci

kabultmu

farkhhklann
onemli

guclu

olarak

belirleyen

bireysel

dogustan olmadigi goruldu. Inamslar uzerine

etkilere

sahip

olan

birkac

bireysel

farkhhk

degiskenlerii egitim seviyeleri, onceki degisim boyutu ve
egitime kanhm) TKM ile tammlandi.
Lucas & Spitler (1999)

Sosyal

normlar

ve isin

dogasi

gibi

organizasyonun

degiskenleri, teknoloji kullamrm tahmininde kullamcilann
algilanndan daha onemlidir.
Karahanna ve arkadaslan (1999)

Tutumun

onceki

gorunurlugune,
algilanmasma

uyumu,

sonuc

kullamm

kolayhgi

dayandmldi.

Tutumun

gostergelerine,
ve
sonraki

faydahgm
uyumu,

sadece faydanm yararh inamslanna dayandmldi.
Hu ve arkadaslan (1999)

TKM, teknoloji kullammi icin kullamcmm niyetini onemli
derecede

belirleyebilmektedir.

Algilanan fayda, niyet ve
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tutumun
Algilanan

onemli

bir

kullamm

belirleyicisi
kolayhgi

oldugu

onemli

bir

bulundu.
belirleyici

degildir.
Dishaw & Strong (1999)

TKM ve gorev-teknolojisinin

bir entegrasyon

yapilara uygundur. Butunlesmis
kullanmu

hakkmda seceneklerin

onerileri,

model, bilgi teknolojisi
anlasilirhgma

onderlik

etmektedir.
Venkatesh & Davis (1996, 2000)

Genisletilmis model, kullamm niyetlerinde degiskenlerin
%34-52 ve faydahhk algilannda ki degiskenlerin %40-60
icin hesaplandi. Hem sosyal etki surecleri (kisisel normlar,
degerler ve hayal ) hem de kavramaya ait yararh surecler
(is iliskisi, cikn kalitesi, sonuc gostergeleri ve Algilanan
Kullamm Kolayhgi) onemli derecede kullamci kabulunu
etkilemektedir.

Venkatesh & Morris (2000)

Erkeklerin

teknoloji

kullamrm,

kullanmu ile kiyaslandigmda

kadmlann

faydahhgm

teknoloji

onlarm algilan

tarafmdan cok guclu sekilde etkilendi. Kisisel normlann
etkisi

azalmasma

ragmen

kadmlar

oznel normlar

ve

kullamm kolayhgmm algilan tarafmdan cok guclu sekilde
etkilendiler.

Shih (2004) yapugi arastirmada web iizerinden online ahsveris ve elektronik
ticarete yonelik tutumlar, kullanici kabulu ile gucltl ve pozitif olarak iliskilendirildigi
tahmin edildigi icin TKM'ne basvurmus ve AKK ve AF online ahsveris ve
elektronik ticarete yonelik bireysel tutumlarm olusmasim onemli derecede etkiledigi
sonucuna ulasrmstir.
Lai ve Li (2005)' de yaprms olduklan cahsmada yi.iksek teknoloji urunlere,
hizmetler ve cevredeki kisisel bilgisayarlar, e-mail sistemi, dunya capmdaki web
(www) online ahsveris ve elektronik ticaret (Webster,1992; Chin ve Gopal, 1997;
Szajna, 1996; Gefen ve Straub, 1997; Igbaria ve Zinatelli, 1997; Ledere ve
arkadaslan, 2000; Moon ve Kim, 2001; Gefen,2003; Zhang ve Prybutok, 2004)
kullanmuru

etkileyen faktorlerin

belirlenmesinde

Teknoloji

Kabul

Modeli
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kullamlrmsnr.
urtmlerinin

Yapilan

deneysel

kullammmm

belirlenmesi

Celik ve Ipcioglu
kullammmt

benimseme

Bilecik

Iktisadi

Idari

anketlerden,
davramssal

306

icin TKM'nin

anket

Bilimler

gecerli

hizmetlerinin

Liu ve Zhou
algilanan

hizmetlerini

oldugu belirlendi.

universite

inceledi.

Dumlupmar
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Arastirma

teknoloji

ogrencilerinin
Universitesi

ogrencinin

sonucunda,

yamt

AKK

verdigi

ve AF'nin

etkisi oldugunu gormuslerdir.

(2007)

yaptigi

servis kalitesi

kullanma

yi.iksek

k:ullamlabilir

Fakillte'sinde

sayildi.

gore,

arastirmada

davramslan

egilim (Niyet) uzerinde

Chen,

sonucuna

(2006) 'nun yaptigi

internet

ve

cahsmanm

konusundaki

arastirmada

ile algilanan
niyetlerini

algilanan

memnuniyetin,

pozitif

yonde

yarar

ve web

ogrencilerin
etkiledigi

web

sonucuna

varrmslardir.

Teo
ogretmen

(2009)

adaylan

elde etmistir.
adaylannm

yaptrgi
uzerinde

teknoloji
karmasikhk

dogrudan

oldugunu

sonucuna

tespit

TKM'in

belirledi.

yaptigi

adaylannm

tutum,

ve bilgisayar
etkisinin

kolaylastmcilann

Soz

konusu

adaymdan

oz yeterligin

degiskenin

en baskm

icin
verileri

ogretmen

oldugunugormusttir.
teknoloji

alti

AF uzerindeki

arastirmada
teknoloji

ABD'deki

yetenek ile oz yeterlilik

ogrenci
kabul

merkezli

AKK,

kabulune

etkisinin

niyet'in

%27.1 'ni

degiskenin

AKK

oldugu

206 ogretmen

k:ullammlanm

(2010)'nin

Teknoloji

adayi

yaptiklan

Kabul

egitime

destek

amaciyla

yonelik

bir

cahsma

modeline

ile gerceklestirilen

arasmda anamh bir korelasyon

Ozer ve arkadaslan

arastirmada

Modeli

ile inceledi.

anket yolu ile bilgiler toplanrrusnr.

gore arastirmada

fayda ve algilanan

kullamm

etkiye,

fayda

algilanan

olumlu

yonde

algilanan

cahsmada

bulmustur.

yapan 456 muhasebeciden

konusunda

modellenmesi

yaprms ve 4 7 5 ogretmen

dogrudan

ve orgutsel

egitimde

ulasrmstir.

gerceklestirilmistir,

teknoloji

karsi

kabulunde

etti. Aynca,

Chen (2010)
ogretmen

bir cahsma

AF, bilgisayara

teknoloji

acikladiguu

arastirmada

muhasebecilerin
Cesitli

bilgi

illerde

gorev

Elde edilen bulgulara

kolayhgmm

ve kullamma

teknoloji
yonelik

kabulii
tutumun
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davrams yonundeki niyet uzerinde olumlu yonde bir etkiye ve bunlann sonucunda da
davramsa yonelik niyetin gerceklesen davrams uzerinde pozitif ve istatistiksel olarak
anlamh bir etkisinin oldugu sonucuna varmislardir.
Turan ve Cetinkaya'rnn
calismada.ofis
Model

olarak,

(2010) burolarda sekreterler uzerinde uyguladiklan

teknoloji ve yazrmlanmn
Genisletilmis

Teknoloji

kullanumm
Kabul

ve kabulunu arastirrmslardir.

Modeli

(G-TKM)

secilmistir,

Arastirma sonucunda elde edilen verilerin, teorik modeldeki iliskileri kuvvetli bir
sekilde desteklediginigormuslerdir.

BOLUMIII
YONTEM
Bu bolumde arastirmanm modeli, evren ve orneklem, arastirmanm
hipotezleri, veri toplama araclan, veri toplama araclan, veri toplama araclannm
olusturulmasi, verilerin cozumu ve yorumlanmasi ve sure ve olanaklar ile ilgili
bilgiler yer almaktadir.
3. 1. Arasnrmanm Modeli
Bu

cahsmada,

kullammlanm

Ortaogretim

etkileyen

cgrencilerinin

faktorlerin

neler

sosyal

oldugunun

paylasim

aglanni

belirlenmesi

ve

degerlendirilmesi icin Davis (1989) tarafmdan ortaya konan Teknoloji Kabul Modeli
temel almrrnstir. Bu yonuyle arastmna, betimsel bir cahsmadir. Betimsel arastirma
yontemlerinden, genel tarama modeli kullamlmistir. Genel tarama modelleri, 90k
sayida elemandan olusan bir evrende, evren hakkmda genel bir yargiya varmak
amaci ile evrenin tumu yada ondan almacak bir grup ornek yada orneklem uzerinde
yapilan tarama duzenlemeleridir (Ozttirk, 2011).
Cahsmada

Teknoloji

Kabul

Modeli

kullamlarak

Ortaogretim

lise

ogrencilerinin, sosyal paylasim aglanm kullammlanm etkileyen faktorlerin neler
oldugunun belirlenmesi ve degerlendirilmesi icin algilanan fayda, algilanan kullamm
kolayhgi, topluluk tammlama, sosyal etki, tutum, zevk alma ve niyetleri
arastmlrrnstir.
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Algilanan
Fayda

i ~

EJ-

Algilanan
Kullamm
Kolayhg1

Topluluk
ZevkAlma
Tammlama

Sosyal Etki

Sekil 3: Arastirmamn Modeli

-, 3. 2. Arasnrmanm Evreni ve Orneklemi
Bu arastirmarun

evrenini, Kuzey Kibns

Turk Cumhuriyeti

Milli Egitim

Genclik ve Spor Bakanhgi, Genel Ortaogretim Dairesi'ne bagh 16 lisede 2012-2013
egitim-ogretim yilmda egitim almakta olan toplam 6674 ogrenci olusturmaktadir.
Arastirma

kosullan

olanaksiz oldugundan

bakimmdan

dolayi "Tabakah

evrenin tiimunu orneklem
Ornekleme"

orneklerne"

yontemi kullarulrmstrr. Tabakah

belirlenip

bunlarm

evren buyuklugu

yontemi ile "basit seckisiz

orneklerne,

icindeki

olarak almak

evrendeki alt gruplann

oranlanyla

omeklemde

temsil

edilmesini saglayan yontemdir (Buyukozturk, 2008).
Bu cahsmada, KKTC'nin bolgeleri "Alt Tabaka" yontemi ile belirlenmistir,
Belirlenen alt tabakalar icerisinden, basit seckisiz ornekleme yontemi ile orneklem
belirlenmistir. Hedef omeklem oram %10 olarak belirlenmistir. Tarama modellindeki
arastmnalarda,

orneklem

hatasim dusurmek ve omeklemin

evreni ternsilliligini
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KKTC'deki Genel Ortaogretim Dairesine bagh liselerde ogrenim goren 1526
ogrenci cahsmaya dahil edilmis ve ogrencilere uygulanan kisisel bilgi formlan ve
anketlerin tamarm hatasiz geri donmustur. Bu sebeple anketin geri donme oram
%100'dur.
3. 2. 1 Ogrencilerin Demogratik Bilgileri
Arastirmanm orneklem grubunu olusturan ogrencilerin cinsiyetlerine ve
yaslanna yonelik frekans (f) ve yuzdelik (%) dagihmlan Tablo 6'da verilmektedir.
Tablo 6. Ogrencilerin Cinsiyet'e ve Yasa Gore Dagihmlari
f

O/o

Cinsiyet
K1z

853

55.9

Erkek

673

44.1

15

557

36.5

16

416

27.3

17

375

24.6

18

162

10.6

19

16

1.0

Ya~

Tablo 6'da goruldugu gibi, ogrencilerin %55.9'u (853 kisi) kiz, %44.1 'i (673
kisi) ise erkektir. Arastirmanm omeklem grubunu olusturan ogrencilerin yas
ortalamasi 16.12 olarak hesaplanrmstir, Ogrencilerin %36.5'i (557 kisi) 15 yasinda,
%27.3'u (416 kisi) 16 yasmda, %24.6's1 (375 kisi) 17 yasmda, %10.6's1 (162 kisi)
18 yasmda ve %1.0'1 (16 kisi) 19 yasmdadir,
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3. 2. 2 Okul Bilgileri
Arastrrmarun orneklern grubunu olusturan Genel Ortaogretim Dairesine
bagliliselerin isimlerine, bolgelerine ve smiflarayonelik frekans (f) ve yuzdelik (%)
dagihmlan Tablo 7' de verilmektedir.
Tablo 7. Okul isim ve Simflara Gore Ogrenci Dagrhmlari
f

O/o

88
202

5.8
13.2

62

4.1

20 Temmuz Fen Lisesi

93

6.1

Biilent Ecevit Anadolu Lisesi

89

5.8

Anadolu Giizel Sanatlar Lisesi

72

4.7

Erenkoy Lisesi

82

5.4

Bekir Pasa Lisesi

69

4.5

89

5.8

N armk Kemal Lisesi

212

13.9

Cumhuriyet Lisesi

67

4.4

Anafartalar Lisesi

92

6.0

19 Mayis Turk Maarif Koleji

72

4.7

Lapta Y avuzlar Lisesi

114

7.5

Kurtulus Lisesi

65

4.3

Lefke Gazi Lisesi

58

3.8

Lefkosa

606

39.7

Gazimagusa

368

24.1

Gime

278

18.2

Giizelyurt

123

8.1

iskele

151

9.9

466

30.5

Okul Isimleri
Turk MaarifKoleji
Lefkosa Turk Lisesi
Degirmenlik Lisesi

Gazimagusa

Turk

Maarif

Koleji

Bolge

Stntf

Hazirhk (9. Simf)
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Lise 1 (10. Sm1f)

408

26.7

Lise 2 (11. Simf)

302

19.8

Lise 3 (12. Simf)

350

22.9

Tablo 7'de goruldugu gibi, ogrcncilerin %30.S'i (466) Hazirhk (9. Simfj'mda
yer almaktadir. %26.7'si (408) Lise 1 (10. Sm1f)'1, %22.9'u (350) Lise 3 (12. Sm1f)'1
ve %19.8 (302) Lise 2 (11. Smifj'mda yer aldiklan gorulmektedir. Aynca, okullarm
bolgelerine gore ogrenci dagimlan %39.7'si (606 kisi) Lefkosa bolgesinde, %24.1 'i
(368 kisi) Gazimagusa bolgesinde, %18.2'si (278 kisi) Gime bolgesinde, %9.9'u
(151 kisi) Iskele bolgesinde, %8.1 'i (123 kisi) Guzelyurt bolgesinde yer almaktadir.
3. 3. 3 Sosyal Paylasim Aglan
Arastirmanm orneklem grubunu olusturan ogrencilerin sosyal paylasim
aglanm kullamrnlanna, gunluk sosyal paylasim aglanm kullamrn saatlerine, duzenli
olarak sosyal paylasim aglanm kullamrn si.irelerine,sosyal paylasim aglanrn
kullanrna ortarnlanna, egitimlerine universite' de devarn etrne isternlerine, sosyal
paylasim aglanrn egitim amach kullanrna isternlerine ve sosyal paylasim aglannda
egitsel amach bir gruba iiye olrna dururnuna yonelik frekans (f) ve yi.izdelik (%)
dagihmlan Tablo 8'de verilrnektedir.
Tablo 8. Ogrencilerin Sosyal Paylasun Aglanm Kullammma Gore Dagihmlarr
f

Sosyal Paylastm Aglan
Facebook
Twitter
Myspace
Diger
Giinliik Kullantm (Saat)
0-1
2-3
4-5
6+
Dilzenli Kullantm
0-3 Ay
3-6 Ay

O/o

1500
503
70
277

98.3
33.0
4.6
18.2

613
653
180
80

40.2
42.8
11.8
5.2

137
77

9.0
5.0
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6-12 Ay
1-2 Yil
2-5 Yil

94
332
694

6.2
21.8
45.5

5 Y1ldan Fazla

192

12.6

1333
219
1003

87.4
14.4
65.7

59
48

3.9
3.1

1457
69

95.5
4.5

581
945

38.1
61.9

Kullanma Ortamt
Ev den
Okuldan
Mobil Cihazlarla( Cep tel, vs)
Heryerden
internet Kafelerden
Baglantisi
internet
Ucretsiz
Saglayan Kafelerden
Universite Egitimi istegi
Evet
Hayir
Egitse! Grup Uyelik
Evet
Hayir

Tab lo 8 'de goruldugu gibi, ogrencilerin %98.3 'ii (1500 kisi) sosyal paylasnn
aglanndan

Facebook'u

kullamyor.

Ogrcncilcrin

%33.0'1

(503

kisi)

Twitter

kullanmakta, %4.6's1 (70 kisi) Myspace, %18.2'si (277 kisi) diger sosyal paylasim
aglanm kullanmaktadir.
Yukandaki

goruldugu gibi, ogrencilerin %9'u (137 kisi) sosyal paylasirn

aglanm 0-3 Ay, %5'i (77 kisi) 3-6 Ay, %6.2'si (94 kisi) 6-12 Ay, %21.8'i (332 kisi)
1-2 yil arasi, %45.5'i (694 kisi) 2-5 yil arasi, %12.6's1 (192 kisi) ise 5 yildan fazla
kullanmaktadir.
bolumunun

Yapilan

duzenli

arastirma

olarak

bulgulanna

sosyal paylasim

gore

aglanrn

ogrencilerin

buyuk

bir

2-5 yil arasi kullandigi

gorulmektedir.
Tablo 8'deki verilere gore ogrencilerin %40.2'si (613 kisi) sosyalpaylasim
aglanm 0-1 saat arasi, %42.8'i (653 kisi) 2-3 saat arasi, %1 l.8'i (180 kisi) 4-5 saat
arasi, %5.2'si

(80 kisi) 6 saat ve daha fazla kullanmaktadir.Yapilan

arastirma

bulgulanna gore ogrencilerin buyuk bir kismmm sosyal paylasirn aglanm 2-3 saat
arasi kullandigi gorulmektedir.
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Ogrencilerin %95.5'i (1457 kisi) egitimine -Universite'de devam etmeyi
dustmduklerini, %4.5'i (69 kisi) ise universite egitimi almak istemedikleri yonunde
gorus belirtmislerdir.
Tablo 8'de goruldugu gibi, ogrencilerin %87.4'-U (1333 kisi) sosyal paylasim
aglanm evden, %14.4'-U (219 kisi) okulda, %65.7'si (1003 kisi) ise mobil cihazlarla
heryerde, %3.9'u (59 kisi) internet kafelerde kullanmaktadir, %3.l'i (48 kisi) de
ucretsiz internet baglantisi saglayan kafelerde kullanmaktadir.
Tablo 8'de gortild-Ugil gibi, ogrencilerin %71.4'-U (1090 kisi) sosyal paylasim
aglanrn egitim amach kullanmak istedigini, %28.6 'si ( 436 kisi) ise sosyal paylasim
aglanru egitim amach kullanmak istemedigini belirttigi gorulmektedir.
Yukandaki tablodan goruldugt; gibi, ogrencilerin %61.9'u (945 kisi) sosyal
paylasim aglanndaki egitsel bir gruba uye olmadigi, %38.l'i (581 kisi) ise sosyal
paylasim aglanndaki egitsel bir gruba uye oldugu gorulmektedir.
3. 3. Veri Toplama Araclari
Bu cahsmada Kuzey Kibns

Turk Cumhuriyet'inde

bulunan Genel

Ortaogretim Dairesi'ne bagh liselerdeki ogrencilerin sosyal paylasim aglanm
kullamm niyetlerini etkileyen faktorlerin belirlenebilmesi icin, iki bolumden olusan
veri toplama araci kullamlrrnstir. Veri toplama aracmm ilk bolumu demografik
bilgileri iceren kisisel bilgi farmundan; ikinci bolumu ise sosyal paylasim aglannm
kullamrmm etkileyen faktorlerin belirlenebilmesi ile ilgili anketlerden olusmaktadir.
Veri toplama aracmm ozellikleri asagida aciklanmaktadir:
Kisisel Bilgi Formu: Cahsmaya katilan ogrencilerin cinsiyet, yas, okul adi,
bolum,

okulun

bulundugu

bolge,

sosyal paylasim

aglanndan

hangilerini

kullandiklan, ne kadar suredir sosyal paylasnn aglannda hesablarmm oldugu, ne
kadar zamandir sosyal paylasim aglanrn kullandiklan ve kullarumicin gunde ne
kadar zaman harcadiklan, egitimlerine -Universite'de devam etmeyi dusunup
dusunmedikleri, sosyal paylasim aglanna nerden baglanlamp kullandiklan, egitisel
amach bir gruba uye olup olmadiklan, sosyal paylasim aglanru egitim amach
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k:ullanmak isteyip istemediklerini ogrenebilmek icin 14 maddeden olusan kisisel bilgi
formu hazrrlanrmstir.

Ogrencilerin Sosyal Paylasnn Aglarm1 Kullamm Niyetlerini Etkileyen
Faktdrlerin Belirlenmesi Anket Formu: Genel Ortaogretim

Dairesi'ne

bagli

liselerde ogrenim goren ogrencilerin sosyal paylasim aglanm k:ullanm niyetlerini
etkileyen faktorlerin belirlenip degerlendirilmesinin
olusturulan

yapilabilmesi icin TKM temelli

anket formudur. 5 'Ii likert tipindeki 22 maddeden

ifade) olusan anket formu icerisindeki
Algilanan Kullamm Kolayligi (4 madde),
Fayda (3 madde),

( olumlu/olumsuz

faktorler 6 boyutta toplanmaktadir:

1)

2) Zevk Alma (4 madde), 3) Algilanan

4) Kullanma Niyeti (2 madde), 5) Tutum (4 madde), 6) Topluluk

Tammlama (3 madde) ve 7) Sosyal Etki (2 madde ). Kullamlan olcegin guvenirligini
gostermek

amaciyla

gerceklestirilen

guvenirlik

testine

(Cronbach's

Alpha) ait

sonuclar Tablo 9'da sunulmustur.

Tablo 9. Faktorleri Olusturan Deglsken Sayisr ve Giivenirlik Katsayrlarr

Algilan Kullamm Kolayligi

16.33

3.37

4

0.864

ZevkAlma

14.04

3.38

4

0.749

Algilanan Fayda

9.98

2.77

3

0.719

Kullanma Niyeti

7.41

1.98

2

0.750

Tu tum

14.41

3.21

4

0.666

Topluluk Tammlama

10.56

2.83

3

0.742

Sosyal Etki

5.75

2.20

2

0.763

Anket formunun Cronbach's
katsayismm bulunabilecegi

alpha degeri .920 olarak hesaplanmistir, Alfa

deger arahklan (Bilgin, 2005) ve cahsmada k:ullamlan

anket formunun guvenirlik durumu asagida gosterilmistir.
0.00
0.40
0.60
0.80

:Sa< 0.40
:S a < 0.60
:S a < 0.80
:Sa< 1.00

olcek
olcek
olcek
olcek

guvenilir degildir,
dusuk guvenirliktedir.
giivenilirdir.
yuksek derecede giivenilir bir olcektir.
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Algilan

Kullamm

Faktoriiniina=0.749,
Faktorunun

Kolayhgi

Algilan

Faktoruntm

Fayda

a = 0.750, Tutum

Faktorunun

Faktoninun

a

=

0.864,

Zevk

Alma

a = 0.719, Kullanma

Niyeti

a = 0.666, Topluluk

Tammlama

Faktorunun a= 0.742, Soyal Etki Faktorunun a= 0.763 olarak hesaplanrmstir. ilgili
olciimlerde a > 0.60 oldugundan, cahsmada kullamlan anket formunun giivenilir
oldugu soylenebilir.
Anket formundaki olumlu ifadeler icin, 5 puan "Kesinlikle Katihyorum'tu
ifade ederken; 1 puan ise "Kesinlikle Kanlrmyorum?u

ifade etmektedir. Olumsuz

ifadeler icin ise puanlama, olumlu ifadelerin tam tersi olarak hesaplannustir.

3. 4. Veri Toplama Araelarmm Olusturulmasi
Detayh

literatiir taramasi

kullamlmasnn

yapilarak

yeni bir teknolojinin

inceleyen kuram ve modeller arastmlmistir.

kabul

edilip

Arastirma sonucunda

Davis (1989), Taylor ve digerleri (1995), Vankatesh (2003), Slyke, Belanger ve
Comunale

(2004),

kullandiklan
tanesi

Ma, Anderson

modellerdeki

secilmis

ve Streith

TAM sorulardan,

ve uzman

gorusleri

(2005)

cahsmanm

almarak

cahsmalannda

gelistirip

amacma uygun olan 22

maddelerin

uygunluguna

karar

verilmistir.
Secilenler arastirmamn verilerini toplamak icin hazirlanan 5'li likert tipi anket
formunda kullarulrmslardir. Anket formunda kullamlan faktorler (boyutlar) ile ilgili
bilgiler Tab lo 10' da verilmistir.

Tablo 10. Anket'te Kullamlan Boyutlar
Anket

Kaynakca

Kullanman Maddeler

Boyutlan
AKK

1---+

Sosyal

paylasim

aglanmn

Algilanan

kullammmi ogrenmek kolaydir.

Kullamm

AKK

Kolayhgi

istedigim sekilde yonetmek (hesap ayarlan)

2---+

Sosyal

benim icin kolaydir.

paylasim

aglanm

Davis, 1989
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AKK 3-.

Sosyal paylasim

aglan

acik ve

· anlasihrdir.
AKK

4-.

Sosyal

paylasim

aglanmn

kullarumi kolaydir.
ZA 1-. Sosyal paylasim aglanm keyifli
buluyorum.
ZA 2-. Sosyal paylasim aglanm eglenceli

ZevkAlma

buluyorum.
ZA 3-.

Nysveen ve

Sosyal paylasim

aglanm

ilginc

aglanm

heyecanh

aglan

zamanm

arkadaslan, 2005

buluyorum.
ZA 4-.

Sosyal paylasim

buluyorum.
AF

1-.

Sosyal

paylasim

ekonomik kullamlmasim saglar.
Algilanan

Fayda

AF 2-.Sosyal

paylasim

aglanmn

kullamrm

Davis, 1989

benim icin verimlidir.
AF 3-.Sosyal paylasim aglan faydahdir.
Ni

Kullanma
Niyeti

l-e-Sosyal

paylasim

aglanna

katilmaya

deg er.
Ni

2-suan

Ma, Andersson
katildigun

sosyal

paylasim

ve Streith, 2005

aglanm, gelecekte de kullanacagim.
TUT 1-.Sosyal paylasim aglanm kullammmm
mantikh bir fikir oldugunu dusunuyorum,
TUT 2-.Sosyal

Tutum

paylasim

aglanm

kullanma

fikrini sevmedim.

Taylor ve

TUT 3-.Sosyal paylasim aglanm kullanmanm

arkadaslan, 1995

avantajlan vardir.
TUT 4-.Sosyal paylasim aglan uyesi olmaktan
gurur duyuyorum.

Topluluk
Tammlama

TT l-e-Sosyal paylasim aglanna uye olmam,
ortak ilgi alanma
sansmu artmr.

sahip uyelerle karsilasma

Slyke, Belanger
ve Comunale,
2004
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TT 2-+Sosyal paylasim aglanm kullananlar
birbirleriyle yakm bag kurarlar; cunkti bu
siteler icerisinde iiyeler, bilgi ve sosyal
yasantiyla ilgili etkilesim.icerisinde olurlar.
TT 3-+Sosyal paylasim aglanru kullananlar,
kendilerini birlik ve beraberlik icerisinde
hisssederler.
SE l-+Davram~lanm1 etkileyen kisiler, sosyal
paylasim
Sosyal Etki

aglanm

kullanmam

gerektigini

dusunurler.

Venkatesh ve

SE 2-+Benim icin onernli olan kisiler, sosyal arkadaslan, 2003
paylasim

aglanni

kullanmam

gerektigini

dusunurler.
3. 5. Verilerin Toplanmasi
Anket formunun okullarda uygulanabilmesi icin Kuzey Kibns Turk
Cumhuriyeti Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgi 'nm GeneI Ortaogretim
Dairesi'nden gerekli izin ahndiktan sonra (EK-2) Okul Miidiirleri ile veya Miidur
Muavinleri ile irtibat kurularak uygulamayi gerceklestirmek iizere her okul icin
gunler belirlenmistir. Belirlenen gunlerde okullara gidilerek Okul Mudurleri ile veya
Mudiir Muavinleri ile gorusulerek, Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanligi'nm Genel
Ortaogretim Dairesi'nden

alman izin ve anket gosterilip, onay ahndiktan sonra

okullarm rehberlik servisinde gorev yapan ogretmenlere anket forumlan birakilarak
ogrencilere doldurtmalan istenmistir. Anket forumlan doldurulduktan sonra, her
okulun rehber ogretmenleri arastirmaciyi telefon ile arayarak anket forumlannm
rehberlik servislerinden almabilecegini bildirmislerdir.
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3. 6. Verilerin Cozumn ve Yorumlanmasi
Arastirmada

elde

edilen

bulgular,

istatistik

uzmanlannm

gorusleri

dogrultusunda uygun istatiksel teknikler kullamlarak analiz edilip tablolar
olusturularak aciklanrms ve yorumlanmistir. Tum analizler, SPSS 20 paket
programlan kullamlarak yapilrmstrr.
Toplanan verilerin analizinde yiizde (%), ortalama (X), frekans (f), standart
sapma (SS) statistik yontemleri kullamhrken hipotezlerin test edilmesinde de
regrasyon (linear) analizi kullamlmrsnr.
3. 7. Stire ve Olanaklar
Cahsmaya,

Nisan 2012 tarihinde arastirma onerisinin hazirlanmasi

ile

baslanrms ve Mart 2013 tarihinde tamamlanrrustir. Bu sure icerisinde yapilan isler ve
tamamlama sureleri Tablo 11 'de gosterilmistir,
Teze baslamlan ilk gunden tamamlanmcaya kadar yapilan tum arastirma
masraflan, arastirmaci tarafmdan karsilannnstrr.
Tablo 11. Calisma Siiresi
Yaprlan i~Ier

Siire

Literetur Taramasi

Siirekli

Arastirma onerisinin hazirlanmasi

8 Hafta

Veri toplama aracmm hazirlanmasi

5 hafta

Verilerin toplanmasi

4 hafta

Verilerin analizi

3 hafta

Arastirma raporunun yazilmasi

8 hafta

Egitim

Bilimcilere

arastirma

raporunun

okutulup, elestiler dogrultusunda duzenlenmesi

4 hafta

Arastirmanm raporlastmlmasmda, 90k yaygm bir kaynak olarak kullamlan
Amerikan Psycoholigical Association-APA (o.Baskt) ve Ankara Universitesi Egitim
Bilimleri Enstitusu -Tez Yazim kilavuzu (2007) dikkate akmnustir.

BOLUMIV
BULGULARveYORUMLAR
Bu bolumde, arastirmarun amaci cercevesinde toplanan verilerin istatiksel
cozumlemelerinden elde edilen bulgular ve yorumlar srrasiyla sunulmaktadir,

4.1 HiPOTEZ TESTLERi
4. 1. 1 Algilanan Faydanm Tutum Uzerlne Etkisi
Ogrencilerinin
faydanm,

sosyal paylasim aglanm kullammlanna

sosyal paylasim

aglanru

kullammlanna

etkisini ortaya koymak amaciyla gerceklestirilen

yonelik algiladiklan

yonelik tutumlan

uzerindeki

regresyon analizinde elde edilen

bulgular Tab lo 12' de verilmektedir.

Tablo 12. Algdanan Faydanm Tutum Uzerlne Etkisi

Bagnnsiz

Deti~ken
Sabit

Algilanan Fayda
Model F

B

Standart
Hata

2.328

.063

.417

.019

p
.485

Anlamhhk

t
36.757

(e)
0.000

21.63

0.000
Kabul

467.990

R2

Sonu~

0.234

p< .01
Tablo 12'deki analiz sonuclan
paylasim aglanna

incelendiginde,

algilanan faydanm, sosyal

yonelik tutumun anlamh bir yordayicisi

oldugu gorulmustur.

(R= 0.485, r2=0.234, F(l, 1524) = 467.990, p< .01). Bu sonuclara gore olusturulan
model istatistiki
faydah

oldugu

olarak anlamhdir.
yonundeki

Y ani, ogrencilerin

algilannm

tutumlanna

SP A 'nm kullammlannm
olumlu

etki

yaptigi

soylenebilir. Tutuma iliskin varyansm %23 'unun algilanan fayda ile aciklandrgi ifade
edilebilir. Sonuc olarak H1 kabul edilmektedir.
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Davis'e (1989) gore algilanan kullamm kolayhgi, tutum ve algilanan fayda
uzerinde direkt ve guclu bir etkiye sahip oldugu sonucuna ulasmisnr.
4.1. 2 Algdanan Kullamm Kolayhgmm
Ogrencilerinin,
algilannm

Algdanan Fayda Uzerine Etkisi

sosyal paylasim aglannm kullamrmmnkolayhgi

SPA'nm

yonundeki

kullammma

yonelik algilanan fayda uzerine etkisini ortaya

koymak · amaciyla gerceklestirilen

regresyon analizinde elde edilen bulgular Tab lo

13 'de gosterilmektedir.
Tablo 13. Algdanan Kullamm Kolayhgmm

Algilanan Fayda Uzerlne Etkisi

Bag1n1h :oeff{k~~! SPA'nm
a

__ ,

,

Bagimsiz
Degisken
Sabit

1$

,;;t;-·· t'.'i

$')

,j&i,

'<!-'

i

Ku:Hammma Y6helik:j

Faxda,

B

Stan dart
Hata

1.489

.115

.403

.028

p

f;.;

-

;';

. ·

· "

t

Anlamhhk
(p)

12.940

0.000

14.619

0.000

Sonu~

-

Algdanan
Kulla mm
Kolayhgi
-

-p< .01

Kabul

213.708

ModelF
R2

.351

.

0.122

Yukandaki Regrasyon analiz sonuclan incelendiginde, ogrencilerin SPA'nm
kullammma yonelik algiladiklan

kullarum kolayhgmm,

sosyal paylasim aglanna

yonelik

algilanan
faydanm
anlamh bir yordayicisi
oldugu gorulmustur.
(R= 0.351, r 2 = 0.122, F(l, 1524) = 213.708, p < .01). Bu sonuclara gore
olusturulan

modelde

gosterilen

algilanan kullamm

kolayhgmm

algilanan fayda

uzerinde istatistiki olarak anlamh etkiye sahip oldugu soylenebilir. Sosyal paylasim
aglanmn

kullammma

yonelik algilanan

faydanm %12'sinin

algilanan kullamm

kolayhgi ile aciklandigi ifade edilebilir. Sonuc olarak H2 kabul edilmektedir.
Kiraz ve Ozdemir (2003)'iln yaptiklan cahsmadaogretmen
uzerinde

yaptiklan

arastirmada

orjinal

TKM'nin

aksine

adayi ogrenciler

Algilanan

Kullarum

Kolayhgi ve Algilanan Fayda arasmda bir iliski bulamarmslardi, Oysa, bu cahsmada
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Davis (1989), Devaraj ve arkadaslan (2002) ile Gefen ve arkadaslanmn (2003)
cahsmalannda elde ettikleri sonucla aym olan algilanan kullamm kolayhgmm,
algilanan fayda uzerinde etkilerini destekleyen sonuca ulasmislardrr.
4. 1. 3 Algilanan Faydanm Niyet Uzerine Etkisi

Ogrencilerinin sosyal paylasim aglannm kullammlanna yonelik algilandiklan
faydanm, sosyal paylasim aglanm kullammlanna yonelik niyetleri uzerindeki etkisini
ortaya koymak amaciyla gerceklestirilen regresyon analizinde elde edilen bulgular
Tablo 14'de sunulmaktadir.
Tablo 14. Algilanan Faydanm Niyet Uzerine Etkisi

Bagimsiz
Degisken

B

Stan dart
Hata

Sabit

1.907

.066

Algilanan Fayda

.553

.020

Model F
R2

p

.576

t

Anlamhhk
(p)

28.933

0.000

27.536

0.000

Sonu.;

Kabul

758.229
.332

-p< .01
Regrasyon

analizi

sonuclan

incelendiginde,

ogrencilerin

SPA'nm

kullammmm faydah olduguna dair algilannm, sosyal paylasim aglanmni kullamm
niyetlerinin

anlamh

bir

yordayicisi

oldugu

gorulmustur.

(R= 0.576, r 2= 0.332, F(l, 1524) = 758.229, p < .01). Bu sonuclara gore olusturulan
modelin istatistiki olarak anlamh oldugu soylenebilir. Yani, ogrencilerin SPA'mn
kullammmm faydah olduguna iliskin algilan SPA 'm kullamm niyetleri uzerinde
olumlu yonde etki etmektedir. Sosyal paylasim aglanna yonelik algilanan faydanm
%33 'unun kullamm niyetini aciklandigi ifade edilebilir. Sonuc olarak H3 kabul
edilmektedir.
Celik ve Ipcioglu (2006) imiversite ogrencilerinin internet kullammmi
benimseme davramslanm inceledikleri cahsmada da bu cahsmaya benzer olarak
Algilanan Faydanm davramssal egilim (Niyet) uzerinde etkisi oldugu sonucuna
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ulasrmslardir. Teo (2009) ile Chen, Liu ve Zhou (2007) da yaptiklan calismalarda
algilanan faydanm niyet uzerinde etkili oldugu sonucuna varrrustir.

4. 1. 4 Sosyal Etkinin Algdanan Fayda Uzerine Etkisi
Ogrencilerinin sosyal paylasim aglanm kullammlanna yonelik sosyal etkinin,
sosyal paylasim aglanm kullammlarma yonelik algiladiklan fayda uzerindeki etkisini
ortaya koymak amaciyla gerceklestirilen

regresyon analizinde elde edilen bulgular

Tab lo 15 'de tablolastmlmistrr.

Tablo 15. Sosyal Etkinin Algdanan Fayda Uzerlne Etkisi

Bagimsrz
Degisken
Sabit

Sosyal Etki
ModelF

B

Standart
Hata

2.151

.064

.343

.021

p

.389

Anlamhhk

t

(p)

33.582

0.000

16.488

0.000
Kabul

271.870

R2

Sonu~

0.151

p< .01
Tab lo

15 'deki

analiz

sonuclan

incelendiginde,

ogrencilerin

SP A 'nm

kullammlarma yonelik sosyal etkinin, sosyal paylasim aglannm kullammmm faydah
olduguna yonelik algiladiklan faydarunanlamh bir yordayicisi oldugu gorulmustur
2=
(R= 0.389, r
0.151, F(l, 1524) = 271.870, p < .01). Bu sonuclara gore cahsma
kapsammda olusturulan modelin istatistiki olarak anlamh oldugu soylenebilir.Yani,
sosyal etkinin ogrencilerin

SPA'nm

faydah olduguna yonelik

algilan uzerinde

anlamli etki yaratttigi seklinde yorumlanabilir. Algilanan faydaya iliskin varyansm
%15'inin

sosyal etki ile aciklandigi

ifade edilebilir.

Sonuc olarak H4 kabul

edilmektedir.

. i''
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4. 1. 5 Algdanan Kullamrn Kolayhgmm
Ogrencilerin

sosyal paylasim

kullamm kolayhgmm,

Tuturn Uzerine Etkisi
aglannm

kullammma

yonelik

sosyal paylasim aglanrn kullammlarma

uzerindeki etkisini ortaya koymak amaciyla gerceklestirilen

algiladiklan

yonelik tutumlan

regresyon analizinde

elde edilen bulgular Tablo 16'da verilmektedir.
Tablo 16. Algdanan Kullamrn Kolayhgnun

Bagnnsiz
Degisken

B

Stan dart
Hata

Sabit

1.974

.094

Algilanan
Kulla mm

.451

.023

Tuturn Uzerine Etkisi

p

Anlarnhhk

t

.456

(p)

Sonu~

-

19.055

0.000

19.977

0.000
Kabul

Kolayhgi
399.074

Model F

R2

0.207

p< .01
Tablo

16'daki

analiz

sonuclan

incelendiginde,

ogrencilerin

SPA'nm

kullammma

yonelik algiladiklan

kullamm kolayhgmm,

sosyal paylasim aglanna

yonelik

tutumunanlamh

bir

oldugu

(R= 0.456, r

2=

yordayicisi

gorulmustur.

0.207, F(l, 1524) = 399.074, p < .01) Bu sonuclara gore olusturulan

model istatistiki olarak anlamhdir. Bu verilere dayah olarak, ogrencilerin SPA'nm
kullammmm kolayhgi yonundeki algilan SPA'm kullanma tutumlarma etki ettigi
soylenebilir.

Tutuma iliskin varyansm

%20'nin

algilanan kullamm kolayligi ile

aciklandigi ifade edilebilir. Sonuc olarak H5 kabul edilmektedir.
Shih (2004)'-Un yaptigt

cahsmada

Algilanan

Fayda,

online ahsveris ve

elektronik ticarete yonelik bireysel tutumlann olusmasim onemli derecede etkiledigi
sonucuna ulasrmstir. Davis (1989) ile Cheng ve arkadaslan
cahsrnalarda benzer sonuclar elde etmislerdir.

(2005) da yaptiklan
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4. 1. 6 Tutumun Niyet Uzerine Etkisi
Ogrencilerin

sosyal paylasim aglannm

k:ullammma yonelik tutumlarmm,

sosyal paylasim aglannm k:ullammma yonelik niyetleri uzerindeki etkisini ortaya
koymak amaciyla gerceklestirilen

regresyon analizinde elde edilen bulgular Tablo

l 7'de gosterilmektedir.
Tablo 17. Tutumun Niyet Uzerlne Etkisi

B

Standart
Hata

Sabit

.983

.080

Algilanan
Kulla mm

.731

.022

Bagnnsiz
Degisken

p

.656

Anlamhhk · S
(p)
onuc

t

-

12.231

0.000

33.936

0.000
Kabul

Kolayhgi
1151.622

Model F

R2

.430

p< .01
Yukandaki
aglanmkullamm
(R= 0.656, r
olusturulan

analiz

sonuclan

niyetininanlamli
2

incelendiginde,
bir

yordayicisi

= 0.430, F(l, 1524) = 1151.622,

model

istatistiki

olarak

tutumun,

anlamhdir.

sosyal

oldugu

paylasim

gorulmustur.

p < .01) Bu sonuclara gore,
Yani,

ogrencilerin

SPA'mn

k:ullammma yonelik tutumlan sosyal paylasun aglanm k:ullamm niyetleri uzerinde
statistiksel olarak anlamh etkiye sahip oldugu soylenebilir, Kullamm niyetine iliskin
varyansm %43 'ununtutum

ile aciklandigi ifade edilebilir. Sonuc olarak H6 kabul

edilmektedir.
Bu cahsma sonucuna benzer olarak, Teo (2009), Ozer ve arkadaslan (2010)
ile Turan ve Cetinkaya (2010)'da yapttklan cahsmalarmda
etkisi oldugu sonucuna ulasrruslardir.

tutumun niyet uzeride
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4. 1. 7 Topluluk Tammlamanm Niyet Uzertne Etkisi
Ogrencilerin sosyal paylasim aglanm kullammmda topluluk tammlamanm,
sosyal paylasim aglanmn kullammlanna
koymak amaciyla gerceklestirilen

yonelik niyetleri uzerindeki etkisini ortaya

regresyon analizinde elde edilen bulgular Tablo

18 'de gosterilmektedir.

Tablo 18. Topluluk Tammlamanm Niyet Uzertne Etkisi

Bagimsiz

B

Standart
Hata

Sabit

1.775

.078

Topluluk
Tammlama

.530

.021

Deglsken

p

.538

t

Anlamhhk
(p)

22.868

0.000

24.891

0.000

Sonu~

Kabul

Model F

619.541

R2

.289

p< .01
Tab lo 18 'deki analiz sonuclan incelendiginde, topluluk tammlamanm, sosyal
paylasim

aglanm kullamm niyetininanlamh

(R= 0.538, r

2

kapsammda

olusturulan

Ogrencilerin

SPA'nm

aplannm

bir yordayicisi

oldugu gorulmustur.

= 0.289, F (1, 1524) = 619.541, p < .01) Bu sonuclara gore.calisma

kullamlmasma

modelin

istatistiki

kullarulmasmda
yonelik

olarak anlamh

topluluk

niyetlerine

oldugu soylenebilir,

tammlamanm

sosyal paylasim

etki ettigi dusunulebilinir.

Sosyal

paylasim aglanm kullanma niyetine iliskin varyansm %28'inin topluluk tammlama
ile aciklandigi ifade edilebilir. Sonuc olarak H7 kabul edilmektedir.
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4. 1. 8 Sosyal Etkinin Niyet Uzerlne Etkisi

Sosyal etkinin, ogrencilerinsosyal paylasim aglanm kullammlanna yonelik
niyetleri uzerindeki etkisini ortaya koymak amaciyla gerceklestirilen regresyon
analizinde elde edilen bulgular Tablo 19'da gosterilmektedir,
Tablo 19. Sosyal Etkinin Niyet Uzerine Etkisi

Bagunsiz
Degisken
Sabit
Sosyal Etki

Model F
R2

B

Stand art
Hata

2.734

.062

.315

0.20

p

.373

t

Anlamhhk
(p)

44.200

0.000

15.709

0.000

Sonu~

Kabul

246.787
.139

p< .01
Tablo 19 'daki Regrasyon analiz sonuclan incelendiginde, sosyal etkinin,
ogrencilerin sosyal paylasim aglanni kullamm niyetlerininanlamh bir yordayicisi
oldugu gorulmustur (R= 0.373, r

2

= 0.139, F(l, 1524) = 246.787, p < .01). Bu

sonuclara gore olusturulan model istatistiki olarak anlamhdir. Ogrencilerin SPA'm
kullamm niyetine iliskin varyansm % 13 'unun sosyal etki ile aciklandigi ifade
edilebilir. Sonuc olarak H8 kabul edilmektedir.
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4. 1. 9 Zevk Almanm Niyet Uzerine Etkisi
Ogrencilcrinsosyal

paylasim

aglanm

kullammlanna

yonelik

niyetleri

uzerinde zevk almanm etkisini ortaya koymak amaciyla gerceklestirilen regresyon
analizinde elde edilen bulgular Tablo 20'de gosterilmektedir,

Tablo 20. Zevk Almanm Niyet Uzerlne Etkisi

Bagimsiz

B

Standart
Hata

Sabit

.965

.074

ZevkAlma

.732

.020

Degisken

Model F

p

.689

t

Anlamhhk
(p)

13.015

0.000

37.125

0.000

1378.240

Rz

Sonu~

Kabul

.475

p<.01
Yukandaki analiz sonuclan incelendiginde, zevk almanm, ogrencilerin sosyal
paylasim aglanm kullamm niyetlerinin anlamh bir yordayicisi oldugu gorulmustur
(R= 0.689, r

2

= 0.475, F(l, 1524) = 1378.240, p < .01). Bu sonuclara gore,

olusturulan modeinl istatistiki olarak anlamh oldugu soylenebilir. Yani, ogrencilerin
SPA'm kullamm niyetlerine, zevk almanm satatistiksel olarak anlamh etki ettigi
dusunulebilinir.

Ogrcncilerin SP A 'm kullamm niyetine iliskin varyansm %4 7' sinin

zevk alma ile aciklandigi ifade edilebilir. Sonuc olarak H9 kabul edilmektedir.
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4. 1. 10 Algilanan Kullamm Kolayhguun Niyet Uzerlne Etkisi
Ogrcncilerinin

sosyal paylasim

aglanru kullammlanna

kolayhgimn, sosyal paylasim aglanm kullammlanna

kullamm

ttzerindeki etkisini ortaya koymak amaciyla gerceklestirilen

yonelik algilanan
yonelik niyetleri

regresyon analizinde

elde edilen bulgular Tab lo 21 'de gosterilmektedir.

Tablo 21. Algilanan Kullamm Kolayhgmm Niyet Uzerlne Etkisi

B

Standart
Hata

Sabit

1.266

.100

-Algdana
Kulla mm

.581

.024

Bagnnsiz
Degisken

t

Anlamhhk
(p)

12.644

0.000

24.213

0.000

p

.257

Sonu~

Kabul

Kolayhgr
586.283

Model F

R2

.277

-

p< .01
Tablo 21 'deki analiz sonuclan incelendiginde,

SPA'nm kullmmma yonelik

algilanan kullamm kolayhgmm, sosyal paylasim aglanru kullamm niyetininanlamh
bir yordayicisi oldugu gorulmustur (R= 0.257, r

2

= 0.277, F(l, 1524) = 586.283,

p < .01). Bu sonuclara gore, olusturulan modelin istatistiki olarak anlamholdugu
soylenebilir. Ogrcncilerin SPA'm kullamm niyetlerine, bu aglann kullamm kolayhgt
yonundeki
kullamm

algilarmm
niyetine

olumlu

etkisi

iliskin varyansm

oldugu
%27'sinin

soylenebilr.

Ogrencilerin

SPA'm

algilanan kullamm kolayligi ile

aciklandigi ifade edilebilir. Sonuc olarak H1o kabul edilmektedir.
Cheng ve arkadaslan (2005), Celik ve Ipcioglu (2006) ile Teo (2009) da
yaptiklan
davramssal

calismada bu cahsmada oldugu gibi algilanan kullamm kolayhgmm,
niyeti etkiledigi

sonucuna

ulasrmslardir.

Bu cahsmanm

ve bircok

cahsmamn aksine Hu ve arkadaslan (1999) yaptiklan cahsmalannda algilanan
kullamm kolayhgmm teknoloji kullamm niyeti uzerinde etkili olmadigi sonucuna
ulasrmstirlar .

. l·
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4. 1. 11 Sosyal Etkinin Tutum Uzertne Etkisi

Sosyal etkinin, cgrencilerin sosyal paylasim aglanni kullammlarma yonelik
tutumlan tlzerindeki etkisini ortaya koymak amaciyla gerceklestirilen regresyon
analizinde elde edilen bulgular Table 22 'de gosterilmektedir.
Tablo 22. Sosyal Etkinin Tutum Uzerine Etkisi

Bagunsiz
Degisken
Sabit
Sosyal Etki

Model F

B

Stan dart
Hata

2.977

.057

.222

.019

p

.293

t

Anlamhhk
(p)

52.390

0.000

11.958

0.000
Kabul

143.002

R2

Sonu~

.085

p< .01
Tablo 22 'deki analiz sonuclan incelendiginde.sosyal etkinin, sosyal paylasim
aglanna

yonelik

tutumun

anlamh

bir

yordayicisi

oldugu

gorulmustur,

2

(R= 0.293, r = 0.085, F(l, 1524) = 143.002, p < .01). Bu sonuclara gore.cahsma
kapsammda olusturulan modelin istatistiki olarak anlamh oldugu soylenebilir.Yani,
sosyal etki, ogrencilerin SPA'nm kullarumma yonelik tutumlarma olumlu etki ettigi
gorulebilinir. Ogrencilerin SPA 'nm

kullammma yonelik tutumlarma iliskin

varyansm %08'inin sosyal etki ile aciklandigi ifade edilebilir. Sonuc olarak H11 kabul
edilmektedir.
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4. 1. 12 Topluluk Tammlamanm Tutum Uzerlne Etkisi
Topluluk tammlamanm, ogrencilerin sosyal paylasim aglanm kullammlanna
yonelik tutumlan uzerindeki etkisini ortaya koymak amaciyla gerceklestirilen
regresyon analizinde elde edilen bulgular Tablo 23'de gosterilmektedir.
Tablo 23. Topluluk Tammlamanm Tutum Uzerine Etkisi

Bagimsiz
Degisken

B

Standart
Hata

Sabit

1.930

.069

Topluluk
Tammlama

.485

.019

ModelF

p

.548

t

Anlamhhk
(p)

27.923

0.000

25.549

0.000

Sonuc;

Kabul
652.762

R2

.279

p< .01
Yukandaki regrasyon analiz sonuclan incelendiginde, topluluk tammlamanm,
sosyal paylasim aglanmn kullammma yonelik tutumun anlamh bir yordayicisi
oldugu gorulmustur (R= 0.548, r
sonuclara

gore.cahsma

anlamholdugu

2

= 0.279, F(l, 1524) = 652.762, p < .01). Bu

kapsammda

dusunulebilinir.

olusturulan

Ogrencilerin

modelin

SPA'nm

istatistiki

kullammma

olarak
yonelik

tutumlanna topluluk tammlamamn statistiksel olarak anlamh etki ettigi soylenebilir.
Tutuma iliskin varyansm %29'unun topluluk tammlama ile aciklandigi
edilebilir. Sonuc olarak H12 kabul edilmektedir.

ifade
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Genel olarak cahsma kapsammda olusturulan modele dayalm olarak
olusturulan hipotezlerin sonuclan Tablo 24'de tablolastmlmistrr.
Tablo 24. Hipotez Test Sonuclarr
HfPOTEZLER
H1:0grencilerin
sosyal
paylasim
aglanm
kullamm
niyetlerinin olusmasmda algilanan fayda, davramsa
onelik tutumu olumlu etkiler.
H2:0grencilerin
sosyal
paylasim
aglanm
kullamm
niyetlerinin olusmasmda algilanan kullamm kolayhgi,
davramsa vonelik alzilanan favdavi olumlu etkiler.
H3:Sosyal paylasim aglanmn kullamlmasmda
algilanan
fayda,
ogrencilerin
SPA'mn
kullamma
yonelik
nivetlerinii olumlu etkiler.
H4:0grencilerin
sosyal paylasim aglanm kullammlanna
yonelik niyetlerinin olusmasmda sosyal etki, algilanan
favdavi olumlu etkiler.
H5:0grencilerin
sosyal paylasim aglanrn kullarumlanna
yonelik niyetlerinin olusmasmda algilanan kullamm
kolayhgi, davramsa yonelik tutumu olumlu etkiler.
H6:0grencilerin
sosyal paylasim aglanm kullammlanna
yonelik davramsm olusmasmda
davramsa yonelik
tutum1 davramsa yonelik niyeti olumlu etkiler.
Hs.Topluluk
tammlama,
davramsm
olusmasmda
ogrencilerin sosyal paylasim aglannm kullamlmasma
onelik nivetlerinii olumlu etkiler.
H8:Sosyal etki, davramsm olusmasmda ogrencilerin sosyal
paylasim aglannm kullarumma yonelik niyetlerini
olumlu etkiler.
Hs.Zevk alma, davrarusm olusmasmda ogrencilerin sosyal
paylasim aglanmn kullanrmma yonelik niyetlerinii
olurnlu etkiler.
H10:0grencilerin
sosyal paylasim aglanm kullammlanna
yonelik
algilanan
kullarum
kolayhgi,
davramsin
olusmasmda sosyal paylasim aglannm kullarumma
onelik nivetlerinii olurnlu etkiler.
H11:0grencilerin
sosyal paylasim aglanni kullarumlanna
yonelik davramsmm olusmasmda sosyal etki, davramsa
onelik tutumu olumlu etkiler.
H12:0grencilerin
sosyal paylasim aglanru kullammlarma
yonelik davranismm olusmasmda topluluk tamrnlama,
davrarusa vonelik tutumu olumlu etkiler.

KABUL ( p: 0.485; p < 0.01)

KABUL ( p:0.351;

p < 0.01)

KABUL (P: 0.576; p < 0.01)

KABUL (

P: 0.389;

p < 0.01)

KABUL ( p: 0.456; p < 0.01)

KABUL ( p: 0.656; p < 0.01)

KABUL ( p: 0.538; p < 0.01)

KABUL (

P: 0.373;

p < 0.01)

KABUL ( p: 0.689; p < 0.01)

KABUL ( p: 0.527; p < 0.01)

KABUL ( p: 0.293; p < 0.01)

KABUL ( p: 0.548; p < 0.01)

BOLUMV
SONU~LARveONERiLER
Bu bolumde arastirmanm bulgularma dayah olarak ulasilan sonuclara ve
gelistirilen onerilere yer verilmistir.
5.1 Sonuclar
Ogrcncilerin, gunluk yasantilannm aynlmaz parcasi haline gelen sosyal
paylasim aglanmegitimde kullanan arastirmacilar; olumlu sonuclar almabilenecegine
isaret etmektedirler. Bu baglamda, ogrencilerin sosyal paylasim aglanm kullamm
niyetlerini etkileyen faktorler tesbit edilirse, egitim ortami olarak sosyal paylasim
ortamlannm duzenlcnmesinde yarah olacagi dusunulmektedir.
Arastirma kapsammda olusturulan modelde, TKM'indeki her bir degiskenin
ogrenoilerin sosyal paylasim aglanm kullamrnniyetlerini etkiledigi gorulmustur, Bu
degiskenlerden niyetin son seklini olusturan niyet'tir. Calismada, ogrencilerin sosyal
paylasirn aglanm kullamm niyetleri ile sosyal paylasim aglanrn kullammlarma
yonelik tutumlan arasmda pozitif yonde bir iliski oldugu tesbit edilmistir.
Cahsmada sosyal paylasim aglannm kullammma yonelik tutum ve algilanan
faydanm, ogrencilerin sosyal paylasim aglanm kullammma yonelik niyetlerinin
olusmasmda onemli bir etkiye sahip oldugu sonucuna vanlmistir. Ogrencilerin sosyal
paylasim aglanmn kullammmm faydah olmasmi dusunmeleri, SPA'nm kullammma
yonelik niyetlerinin olusmasmda olumlu yonde etki etmektedir. Bunun yanmda,
ogrencilerin sosyal paylasim aglannm kullammma yonelik olumlu bir tutum
icerisinde olmalan SPA'nm kullammina yonelik niyetin olusmasmi olumlu yonde
etkilemektedir.
Ogrencilerin, sosyal paylasim aglannm kullammma yonelik bir tutum
icerisinde olmasmi belirleyen faktorler; sosyal paylasim aglanmn kullammmm
faydah olduguna yonelik algilan ve algilanan kullamm kolayligidrr. Sosyal paylasnn
aglanmn kullammmm faydah oldugunun ogrenciler tarafmdan algilanmasi, kullamm
tutumlanm pozitif yonde etkiledigi gorulmustur.
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Aynca, sosyal paylasim aglanmn kullammmm kolay oldugunun algilanmasi
da bu aglann kullammma yonelik tutumlanm, olumlu yonde etkilemektedir.
Ogrencilerin

SPA'nm

kullammmm

zevk verici oldugunu dustmmeleri ve

kullammmm kolay olduguna iliskin algilan, bu aglan kullamm niyetlerini olumlu
yonde etkilemektedir.

Ogrencilerin

davramslannda

etkili olan kisilerin,

sosyal

paylasim aglannm kullanrmrru tesvik etmeleri ve ogrencilerin topluluk tammlama
dusunceleri,

sosyal paylasim

aglanm

kullanma

niyetlerine

olumlu

etki ettigi

sonucuna ulasilrmstir.
Sosyal paylasim aglannm kullammma yonelik algilanan kullamm kolayligi
ve sosyal etki, ogrencilerin

SPA'nm

faydah olduguna yonelik algilan tizerinde

anlamh etki yaratngi ortaya cikrmsnr,
Ogrencilerin SPA'nm kullammma yonelik tutumlanna,

topluluk tammlama

dusunceleri ve cerelerindeki kisilerin sosyal paylasim aglannm kullammma yonelik
olumlu

yaklasimlan

etki

etmektedir.

Sosyal

etkinin,

ogrencilerin

SP A 'nm

aglanrn kullamm

niyetlerini

kullammma yonelik tutumlan uzerinde pozitif etkiye sahiptir.
Sonuc olarak, ogrencilerin

sosyal paylasim

tutum, algilanan fayda, algilanan kullamm kolayhgi,

sosyal etki, zevk alma ve

topluluk tammlama etkilemektedir. Eger davramsa yonelik tutum, algilanan fayda,
algilanan kullamm kolayligi, sosyal etki, zevk alma ve topluluk tammlama olumlu
ise davamsa yonelik niyet olumlu olmaktadir.
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5.2 Oneriler
Egitimde cesitliligin on plana cikarak bireysel farkhhklara uygun egitim
ortamlanmn kullamlmasmm zorunluluk oldugu cagnrnzda, sosyal paylasim aglannm
kullarumi gundeme gelmektedir. Toplumun tum bireylerinde oldugu gibi ogrencilerin
de gunluk hayatlannm bir parcasi haline gelen sosyal paylasim aglannm kullammi
dusunuldugunde egitim hayatlannda, bu aglann kullarnlmasi akademik basanlanna
etki edecegi dusunulebilir. Bu nedenle, klasik egitim-ogretim ortamlarma destek
olarak sosyal paylasim aglanndan faydalamlabilinir.
Egitimde sosyal paylasim aglan kullamlarak egitim ortarm tasarlanmak
istenirse ogrencilerin sosyal paylasim aglanru kullamm niyetlerini ekileyen faktorler
dikkate ahnmahdir. Boylelikle ogreocilerin algi, tutum, niyet ve davrarnslanna
uyumlu egitim ortamlan yaratilabilinir.
TAM modelinin diger degiskenleri (gercek kullamm, dis degiskenler vb.)
ogrencilerin sosyal paylasim aglanm kullamm niyetlerini etkileyip etkilemedikleri
arastmlabilir.
Cahsmada Teknoloji Kabul Modeli temel ahnarak olusturulup kullamlan
model, Ortaogretim Dairesi'ne bagh ortaokul ogrencilerinin, sosyal paylasim aglanm
kullamm niyetlerini etkileyen faktorleri belirlemeye yonelik
kullamlabilinir.

arastirmalarda
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EKLER
EK-1.

cilerin Sosyal Paylasim Aglanm Kullamm Niyetlerini Etkileyen
Faktorler Anket Formu

Sevgili Ogrenci Arkadasim,
Sosyal paylasim aglaruunkullarurmm etkileyen faktorlerin belirlenebilmesiicin sizlerin degerli
goruslerinizden yararlanmak amaci ile elinizdeki anket formu hazirlannustir, Size uygun olan
secenegi isaretlemeniz (X) yeterli olacaktir. Bu anket fonnunda verilen gorusler, sadece
arasnrma kapsammda kullamlacaktir. Anket fonnuna gostereceginiz ilgi ve vereceginiz
samimi cevaplardan dolayi sizlere tesekkur ederiz,
Do~ Dr. Nadire <;AVU~

Dervis KARABEY

l. Cinsiyetiniz a ) Kiz
2. Yasimz?
a)15 b)16

c)17 d)18

b ) Erkek
e)19 +

9.Egitiminize universitede devam etmeyi
dusnnuyor musunuz?
a) Evet b)Hayrr

3. Okulunuz adi nedir?-----

4. Bohimunuz?

8.Sosyal paylasim aglannda gunde
ortalama kac saat harcarsimz?
a)0-1
b)2-3
c)4-5
d)6+

_
10. Dersane veya ozel ders destegi ahyor

5. Okulunuzun bulundugu bolge?
a) Lefkosa b) Magosa c) Girne

d) Guzelyurt

musunuz?
a) Evet b)Hay1r

e) iskele

6. Sosyal
paylasim
aglanndan
hangisini/hangilerini
kullarursimz?
(Birden cok isaretlenebillr)
OFacebook OTwitter O Myspace
QDiger (Lutfenbelirtiniz)
_
7. Duzenli olarak sosyal paylasim aglanm
nekadar zamandir kullamyorsunuz
0-3 aydir b) 3-6 aydir c) 6-12 aydir
d) 1-2 yildir e) 2-5 yildir f) 5 yildan
fazla

11. Sosyal paylasim aglanna nereden
baglamyorsunuz?
(Birden
cok

isaretlenebilir)
0 Evden
O Okuldan
0 Mobil cihazlarla heryerden
ODiger (Luften Belirtiniz)

_

12. Sosyal paylasim aglannda herhangi
bir egitsel amach gruba uye misiniz?
a) Evet b)Hayrr

Sosyal paylasim aglanna egitim
amach kullanmak istiyor musunuz?
a) Evet b)Hayrr
13.
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Kesinlikle
Kanlmryorum

Kattlm1yorum

Algilanan Knllamm Kolayhgl-AKK (Peceived Ease Of Use)
1. Sosyal paylasnn aglannm kullammuu
ogrenmek kolaydir
2. Sosyal paylasim aglanni istedigim
sekilde yonetmek (hesap ayarlan) benim
icin kolaydir
3. Sosyal paylasim aglan acik ve anlasihrdir
4. Sosyal paylasim aglannm kullamrm
kolaydir

Zevk Alma-Zevk (Enjoyment)
5. Sosyal paylasim aglanm keyifli
buluyorum
6. Sosyal paylasim aglanru eglenceli
buluyorum
7. Sosyal paylasim aglanm ilginc
buluyorum
8. Sosyal paylasim aglanm heyecanh
buluyorum

Algilanan Fayda-AF (Peceived Usefulness)
·9. Sosyal paylasim aglan zamanm ekonomik
kullamlmasim saglar
10. Sosyal paylasun aglannm kullarumi benim
icin verimlidir
11. Sosyal paylasun aglan faydalidir

Kullanma Niyeti-KN (Intention To Use)
12. Sosyal paylasim aglanna kanlmaya deger
13. Suan katildignn sosyal paylasim aglanm,
gelecekte de kullanacagim

Tutum-T (Attitude)
14. Sosyal paylasim aglanm kullammmm
mantikh bir fikir oldugunu dusunuyorum
15. Sosyal paylasun aglanm kullanma fikrini
sevmedim
16. Sosyal paylasun aglanm kullanmamn
avantajlan vardir
17. Sosyal paylasun aglan uyesi olmaktan
gurur duyuyorum

Kararsizrm

Katthyorum

Kesinlikle
Katthyorum
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Topluluk Tanrmlama-Tf (Community Identification)
18. Sosyal payiasnn aglanna uye olmam, ortak
ilgi alanma sahip tryelerle karsilasma
sansum artrrrr
19. Sosyal paylasim aglanm kullananlar
birbirleriyle yakm bag kurarlar; cunku bu
siteler icerisinde uyeler, bilgi ve sosyal
vasantivla ilzili etkilesim icerisinde olurlar
20. Sosyal paylasim aglanm kullananlar,
kendilerini birlik ve beraberlik icerisinde
hisssederler

Sosval Etki-SE (Social Influence)
21. Davranislanrm etkileyen kisiler, sosyal
paylasim aglanm kullanmam gerektigini
dusunurler
22. Benim icin onemli olan kisiler, sosyal
paylasim aglanm kullanmam gerektigini
dusunurler
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EK-2. Genel Ortaogretim Dairesi izin Formu

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
MiLLi EGiTiM GEN(;LiK VE SPOR BAKANLIGI
GENEL ORTA OGRETiM DAiRESi MUDURLUGO
Sayr; G00.0.00.35-A/12/13-

]6'--:J-y

15.10.2012

Saym Dervis Karabay

Ogretim Gorevlisi
Koeaman Sok. No:20
Hamitkoy-Lefkosa,

Ancak anketi uygulamadan once anketin uygulanacagi o
istisarede bulunulup, anketin ne zaman uygulanacagi birlikte ~

mlundugu Mudurlukle

Anketi uygulacbktan sonra sonuclarmm TaJim ve Terbiye Dairesi ;\liidiirliigii'ne
ulastmlmasr gerekmektedir.
Bilgilerinize saygi ile rica ederim,

'/ /I
,, , ./

Lelko~a-KIBRIS

~---
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