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ÖZET 

YaĢadığımız 21. Yüzyılda insanlar ve kitle iletiĢim araçları arasında etkileĢimli 

bir iletiĢim süreci yaĢanmaktadır. Kitle iletiĢim araçlarının içerisinde bireylerin 

birbirileriyle en yoğun bir Ģekilde etkileĢim içerisinde olduğu medya türüne sosyal 

medya denilmektedir. Bu anlamda vakitlerinin çoğunu sosyal medyada geçiren 

bireyler sosyal medyayı hayatlarının bir parçası haline getirmiĢlerdir. Bu nedenle 

insanların sosyal medyadan bağımsız bir hayat yaĢadıkları ve yaĢamlarının bundan 

tamamen bağımsız olarak gerçekleĢtiğini söylemek mümkün değildir. Sosyal medya 

denildiğinde aklımıza Facebook, twitter, instagram, youtube, vimeo vb. birçok sosyal 

medya iletiĢim aracı gelmektedir. Günümüzde ise en fazla kullanılan ve tercih edilen 

sosyal medya araçlarının baĢında Facebook gelmektedir. YaklaĢık olarak dünya 

üzerinde bugün 1 milyar Facebook kullanıcısı olduğu düĢünüldüğünde sosyal 

medyanın insanlar tarafından ne kadar etkin olarak kullanıldığı ve toplumda ne kadar 

önem taĢıdığı anlaĢılmıĢ olacaktır. 

“Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Bağlamında Facebook Kullanımı” adlı 

çalıĢmada yapılan 500 anket çerçevesinde 402 ankete verilen tutarlı cevaplar 

sonucunda ulaĢılan bulgular göstermiĢtir ki sosyal medya aracı olarak en fazla 

Facebook kullanılmakta ve bu bağlamda kullanıcıların demografik 

özellikleri(cinsiyet, yaĢ, öğretim durumu, öğrenim görülen sınıf ve fakülte, aylık 

harcama durumu, barınma durumu) Facebook kullanımında önemli bir yere sahip 

olmaktadır. Kullanıcıların demografik özellikleri Facebook‟ta geçirilen süreyi 

etkilemekte ve değiĢtirmektedir. Kullanıcıların ne tür duygularını tatmin etmek için 

Facebook sosyal medya sitesini kullandıkları da bu çalıĢmada ortaya konmuĢtur. 

 Anahtar Kelimeler: Kullanımlar ve Doyumlar, Facebook, Sosyal Medya, 

Motivasyon 
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ABSTRACT 

People and media have been experiencing an interactive communication 

process in the 21st century . Social media is one of the most effective mass media 

which in intense individual communication. Social media is a part of life who have 

made the most of their time on social media. Therefore, it is not possible to say that 

people can live without social media and it takes place entirely independently. Social 

media contains facebook, twitter, instagram, youtube and vimeo etc. Recent days 

facebook is the most widely used social media tool. When we considered 1 billion 

facebook users in the World it will have understood how important it is and people 

used as effectively in community. 

“Using Facebook in context theory of uses and gratifications” study shows 

that result of the survey which conducted 500 persons and gave 402 consistent 

answers facebook most used as a social media tool and demographic characteristics 

of the users in this context (gender, age, education levelmonthly expenditure status, 

accomodaiton) facebook takes an important part in use. Demographic characteristic 

of the users affect the time spent on facebook and changes it. This study showed that 

what kind of senses satisfy by users on facebook. 

Key Words: Uses and Gratifications, Facebook, Social media, Motivation. 
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GĠRĠġ 

 Günümüzde kitle iletiĢim araçları bakımından sosyal medyanın önemi son 

derece büyüktür. Öyle ki artık dünya üzerinde sosyal medyanın olmadığı bir toplum, 

ülke hemen hemen yoktur. Çünkü sosyal medya kullanıcıların düĢüncelerini, 

bilgilerini, mesajlarını ve paylaĢımlarını özgürce yapabildikleri ve kendilerini özgür 

bir Ģekilde ifade ettikleri en önemli platform olma özelliğini taĢıyor. Bu bağlamda 

sosyal medya sitesi olma özelliğini taĢıyan web 2.0 teknolojisine sahip birçok site 

bulunmaktadır. Bu siteler sayesinde kullanıcılar interaktif bir Ģekilde kendilerini 

ifade edebilmektedirler. Bu siteler içerisinde bir sosyal medya aracı olan Facebook 

ise baĢta gelmektedir. Bunun sebebi dünya üzerinde yaklaĢık 1 milyar kullanıcıya 

sahip olması, bu rakamın giderek artması ve Facebook‟un kendini sürekli 

yenileyerek kullanıcılarına yeni imkânlar sunmasıdır. 

 Bu açıdan günümüzde kullanıcılar tarafından en fazla kullanılan ve tercih 

edilen bir sosyal medya aracı olan Facebook‟un, bir iletiĢim kuramı olan Kullanımlar 

ve Doyumlar kuramı bağlamında kullanımı önem taĢımaktadır. Öyle ki kullanıcılara 

anket yöntemi kullanarak çeĢitli sorular sormak ve Facebook kullanım 

motivasyonlarını kuramsal bir çerçeveye oturtmak çalıĢmanın temel amacı olmuĢ ve 

bu sayede bu alanda yapılacak çalıĢmalar için bir bilgi kaynağı oluĢturmuĢtur. 

Bununla birlikte kullanımlar ve doyumlar kuramı sosyal medya ve internet 

kullanıcılarını değerlendirme noktasında en faydalı kuramsal çerçevelerden birini 

haline gelmiĢtir. Bu yaklaĢıma göre: Ġzleyiciler, kullanıcılar kendi gereksinimlerine 

göre iletiĢim araçlarını ve içeriklerini seçmekte ve kendi etkilerini kendileri 

aramaktadırlar. Bu da önceki araĢtırmalardaki “Pasif Ġzleyici” kavramı yerine “Aktif 

Ġzleyici” fikrini doğurmuĢtur. Bu yaklaĢım insanları basit bir Ģekilde davranan kiĢiler 

yerine, çevrelerine etki yapan aktif ajanlar olarak kabul etmektedir. Bu ajanlar 

etkinlikleri seçme yolları arasından amaçlarına uygun tercihler yapma erkine 

sahiptirler. ĠletiĢim alanında kiĢi kendi enformasyonunun yaratıcısıdır (Erdoğan ve 

Alemdar 2002‟den akt. Toruk, 2008:477). 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımında doyumlar önemli bir yere sahiptir. 

Doyumlar incelendiğinde, kullanıcılar açısından doyumlar aranan doyumlar ve elde 

edilen doyumlara olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu anlamda elde edilen doyumlar, 
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izleyicilerin, ya da medya içeriğini tüketen kullanıcıların belli bir medya aracını 

kullanması sonucunda elde ettiği doyumlar olarak açıklanabilir. Elde edilen 

doyumlar ise tez içerisinde güdüleme, motive olma ve gereksinim olarak ifade 

edilmektedir. Elde edilen doyumlar medya izleyicilerinin medya yer alan programı 

izlemeden önce ondan elde etmeyi düĢündükleri doyumu da ifade eder. Bununla 

birlikte elde edilen doyumlar beklenen doyumları karĢılar ve daha fazlasının da elde 

edilmesini sağlarsa bu bireylere bir tüketim alıĢkanlığı oluĢmasına sebep olur. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM: ĠLETĠġĠM VE SOSYAL MEDYA KAVRAMLARI 

1. ĠLETĠġĠME ĠLĠġKĠN KAVRAMLAR 

1.1. ĠLETĠġĠM NEDĠR? 

GeçmiĢten günümüze bakıldığında iletiĢim kavramı hakkında sayısız 

tanımlama yapılmıĢ bir kavram olduğu görülür. Köken olarak incelendiğinde iletiĢim 

kelimesi Latincede “communicatio” kelimesine karĢılık gelmektedir. Ancak daha 

sonra iletiĢim kelimesi zamanla Avrupa dillerine uyum sağlayacak Ģekilde Ġngilizce 

olarak “communication” olarak değiĢmiĢtir. Bununla birlikte yapılan iletiĢim 

çalıĢmalarına bakıldığında iki farklı görüĢ açısı olduğu ve iletiĢim kavramının 

bunlara göre Ģekillendiği düĢünülse de aslında bu anlamda yapılan tanımların 

birbirileriyle paralel olduğu ortaya çıkmıĢtır. Genel olarak bakıldığında ise iletiĢim; 

düĢünce, duygu, bilgi, tutum ve davranıĢların belli bir insan topluluğu içerisinde her 

türlü yolla bir baĢkasına ya da baĢkalarına aktarılması, iletilmesi olarak 

açıklanabilir(Kaya, 1985:1).  

ĠletiĢim insanın eylemlerini faaliyetlerini anlatır. ĠletiĢim eĢitlikte diyalogdur; 

egemenlikte ise mücadeledir; ĠletiĢim bir anlamın bir eylemin iletimi, alıĢveriĢi ve bir 

iliĢkide ortaya konan faaliyettir. Bu anlamda iletiĢim bütün varlıkların yaĢam 

ihtiyacıdır. Yani iletiĢim olmadan ne insan kendisiyle ne de bulunduğu çevreyle bir 

faaliyet içinde olabilir. Nerede bir insan ve canlı varsa orada iletiĢim vardır. ĠletiĢim 

en temelde insan hayatının ve iliĢkisinin vazgeçilmez temel koĢuludur. ĠletiĢim insan 

hayatının sürekli olan eylemidir. Ġnsanla birlikte gerçek zaman ve gerçek yerde olur; 

sosyal bir fenomendir. Bu sebepledir ki iletiĢimi anlamak için, içinde bulunulan 

toplumun sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihsel yapısının de incelenmesi gerekir 

(Erdoğan, 1997:20). 

Yine iletiĢim olgusunun en temel ve genel iĢlevi bir diğerini tanıma ve kendi 

varlığını bilme düĢüncesidir. Burada anlatılmak istenen Ģey her Ģeyden önce insanın 

bedenen fiziki olarak kendi varoluĢunu gerçekleĢtirme fikridir (Özkök, 1985:10). Bu 

bakımdan incelendiğinde iletiĢim aslında insanın kendi varlığını devam ettirme 

Ģeklinin bir tezahürü ve insanın varlığını devam ettirmesi biçimindeki geliĢmelere 
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göre değiĢime uğrayan insan kaynaklı bir kavramdır (Oskay, 1999:7). Türkçe 

sözlükte iletiĢim kavramına bakıldığı iletiĢim Ģu Ģekilde açıklanmaktadır: “Duygu, 

düĢünce, bilgi ve davranıĢların akla gelen her türlü yolla bir baĢkasına ya da 

baĢkalarına aktarılması. Telefon, televizyon, telgraf, bilgisayar, radyo gibi araçlardan 

faydalanılarak yürütülen bilgi alıĢveriĢi, bildirim ve haberleĢme” 

(http://www.tdk.gov.tr, 2015). 

Ġnsanlar iletiĢim anlamında bakıldığında yıllar boyunca yüz yüze iletiĢim 

kurmuĢlardır. Yine günümüzde de en yaygın iletiĢim kanalı yüz yüze iletiĢimdir. 

Bununla beraber insanlar günlük hayatlarını da bu iletiĢim tarzına bağlı olarak devam 

ettirirler. Ayrıca insanlar teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yüz yüze iletiĢimin 

yanında teknolojik araçlarla da iletiĢim kurmaya baĢlamıĢ ve bunu geliĢtirmiĢlerdir. 

Örneğin bunlar, radyo dinlerken radyodan okunan bir gazete, yazılan bir mektup, bir 

telgraf, bir sinema filmi ya da izlenilen bir televizyon programına kadar değiĢkenlik 

göstermektedir. Bu bağlamda teknoloji iletiĢimden bağımsız olarak 

değerlendirilemez. Ancak zaman ve mekânın bir araya gelmesini sağlayan bir üretim 

Ģekli olarak düĢünüldüğünde bir anlam ifade eder. Bu anlamın temelinde 19. 

yüzyılda kapital düĢüncenin oluĢmasıyla birlikte kitle üretiminin egemen olması 

yatmaktadır. Bu nedenle bu dönemde kentlerde kitle denilen kalabalıkların bir araya 

gelmesinde ve bütünleĢmesinde de iletiĢimin yerinin çok önemli olduğu ortaya 

çıkmıĢtır (Yaylagül, 2008: 16). 

Oskay (1999:15) ise iletiĢimin tanımını Ģu Ģekilde yapmaktadır “ Birbirilerine 

çevresinde olan nesneler, olgular, olaylarla ilgili geliĢmeleri haber veren, bunlara 

iliĢkin bilgileri ileten, aynı olgular, nesneler ve sorunlar karĢısında benzer yaĢam 

tecrübelerinden meydana gelen, benzer duygular taĢıyıp bunları birbirine açıklayan 

insanların oluĢturmuĢ olduğu topluluk ya da toplum hayatı içinde oluĢan tutum, 

düĢünce, yargı ve duygu bildiriĢimleri” olarak ifade etmektedir”. Bununla birlikte 

gerekli öğeler sağlandığında ortaya çıkan iletiĢim süreci ise farklı sınıflandırmalara 

ayrılmaktadır. ĠletiĢim türlerine bakıldığında genel olarak, sözlü iletiĢim, sözsüz 

iletiĢim ve yazılı iletiĢim olarak üçe ayrılmaktadır. Bunun dıĢında bir diğer iletiĢim 

gruplandırmasına göre iletiĢim, toplumsal bir iliĢki sistemi olarak, bireyin kendi 
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baĢına kendinden baĢlayarak sırası ile; bireyin kendisi ile olan iletiĢimi, kiĢilerarası 

iletiĢim, grup iletiĢimi, kitle ve örgütsel iletiĢimdir (Çolak, 2012: 17). 

Buna göre kiĢilerarası iletiĢim en sade anlamıyla en az iki kiĢi arasında 

gerçekleĢen birbirini anlama ve birbirinin duygularını paylaĢma olarak tanımlanabilir 

(Pearson ve Nelson,1997‟den akt. Korkut, 2005:143). Grup iletiĢimini açıklarsak, 

arkadaĢ, aile ve meslek grupları içerisinde gerçekleĢen iletiĢim türüdür (Fidan, 

2009:43). Örgütsel iletiĢim ise örgüt içerisinde olan birim ve bölümleri birbirine 

bağlayan ve bunlar arasındaki gerekli iliĢkilerin kurulmasını sağlayan, devam 

ettirilmesinde rol oynayan bir yapıdır. Öyle ki örgütsel iletiĢim yapısı içerisinde 

örgütü ilgilendiren düĢünce ve bilgilerin iletiliği aktarıldığı bir sinir sistemidir (Dicle; 

1974‟ten akt. ġimĢek, 1997:40). 

ĠletiĢim olgusu çok geniĢ bir alanı kendi içerisinde barındırırken, iletiĢim 

alanında yapılan çalıĢmalar incelendiğinde akla daha çok kitle iletiĢimine ya da 

medyaya yani geniĢ anlamıyla radyo, televizyon, sinema ve basın gibi kitle iletiĢim 

araçları ile meydana gelen kitle iletiĢimi, bu iletiĢim sürecinin oluĢmasını sağlayan 

kurumlar, bunların örgütsel yapıları ve araçlarla bunların içerik yapıları ve bu içerik 

yapılarının bireyler daha doğrusu izleyiciler üzerindeki etkilerini ortaya koymaya 

çalıĢan araĢtırmalar gelmektedir (Yaylagül, 2006:18). Bütün bu açıklamaların dıĢında 

bahsetmediğimiz kitle iletiĢim kavramına gelince bundan sonraki baĢlıkta daha 

detaylı olarak açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

 

1.2. KĠTLE ĠLETĠġĠMĠ NEDĠR? 

Kitle kavramına baktığımızda klasik bir tanımını yapacak olursak sosyal 

bakımdan farksız, homojen yapıda, birbirinden bağımsız, sınıfsız, cinsiyet ve ırk 

bakımından kesin bir belirleyicileri olmayan geniĢ bir nüfus denebilir. Kitle iletiĢimi 

kavramına geldiğimizde ise, belli bir yapıya sahip sosyal grupların ya da üyelerinin 

geniĢ alana yayılmıĢ, teknolojik araçlar yoluyla ve homojen olan sayıca fazla 

insanlara belirli sembolik özelliklere sahip içerikleri aktarmaya ve ulaĢtırmaya 

çalıĢtıkları bir süreçtir (Gökçe, 1993:81). ĠletiĢim olgusunun kitlesel özelliğe sahip 
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olması iletiĢimin topluma ait ve toplumsal bir kavram olarak incelenmesi açısından 

önem kazanmıĢtır. Bu anlamda iletiĢim (communication) olgusu anlamsal 

bütünlüğünü meydana getiren topluma özel olan, ortaklaĢa yapılan yani (common) 

anlamına karĢılık gelen bir kavram olması bakımından önemlidir. Bu açıdan kitle 

iletiĢimi kavramı, kitlesel bir boyutu olan ve bütün olarak bir topluma iliĢkin olarak 

oluĢan meydana gelen bir iletiĢim Ģekli olarak tanımlanmaktadır (Güngör, 

2011a:199). 

Burada kitle kavramı ile iki ayrı değiĢik sürece atıfta bulunulmaktadır. Bunlar 

yapılandırılan mesajların kitlesel üretimi ve kitlesel Ģekilde tüketimidir. Fakat 

kapitalizmin ortaya çıkıĢı ile oluĢan kitlesel üretim birtakım endiĢe ve kaygıların 

medyada gelmesine ve bunların dile getirilmesine sebep olmuĢtur. Bunların içinde en 

önemlisi egemenlerin ve seçkinlerin kitleleri yönlendirme isteği, kitleleri yıkıcı bir 

güç olarak düĢünmeler, kitleleri kontrol etme fikirleri ve onları yönlendirmeyi 

hedefleyen kitle toplumu yaklaĢımıdır (Yaylagül, 2008: 16). 

Kitle iletiĢim kavramı temelde iletilen mesajın bireylen tarafından aranılan 

mesajla uyum içinde olması sonucunda bireylerin davranıĢ ve kanaatlerini 

etkileyerek kolay bir Ģekilde değiĢtirmektedir. Bu anlamda kitle iletiĢimi bireylerin, 

toplumların ve grupların tutumlarını, düĢüncelerini, kanaatlerini değiĢtiren bir güce 

sahiptir. Ancak bireylerin ne kadar ne ölçüde etkilendiği ise kendilerine verilen 

mesajların kendi düĢünceleri ile özdeĢleĢme orantısına bağlıdır. Kitle iletiĢim 

insanların toplum içerisindeki davranıĢları üzerinde de etkilidir ve bireylerin 

davranıĢlarını denetlemelerine, davranıĢ biçimlerine yön vermelerine neden olur. Bu 

yüzden kitle iletiĢimi “mesajların kamusal, dolaylı, tek yönlü teknik bir araç 

sayesinde dağınık bir seyirci/dinleyici kitlesine iletildiği süreç” olarak tanımlanabilir 

(Usluata, 1994: 74). 

Kitle iletiĢim araçlarının bireyler üzerinde önemli bir etkisi olmakla birlikte 

kitle iletiĢimaraçlarının islevleri konusunda çesitli yaklasımlar bulunmaktadır. Bu 

konuda yapılan açıklamalar incelendiğinde kitle iletiĢimin iĢlevlerini 4 temelde 

toplamak uygun olacaktır (Bal, 2004: 73) 
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1. ToplumsallaĢtırma ĠĢlevi 

2. Siyasal ĠĢlevi 

3. Ekonomik ĠĢlevi 

4. Enformasyon ĠĢlevi 

1. ToplumsallaĢtırma ĠĢlevi: ToplumsallaĢma, sosyal davranıĢ eylemlerinin 

kabul edilmesini içeren bir süreçtir. Nesnel olarak bakılırsa sosyalleĢme bir toplumun 

kültürünün bir kuĢaktan diğer kuĢağa geçirildiği ve bireyin, örgütlenmiĢ, sosyal 

hayatın kabul edilen kurallarına göre Ģekillendiği bir süreçtir. Bu süreç içerisinde 

birey yaĢadığı toplumun değerlerini, düĢünce yapısını, hedeflerini benimsemesi ve 

yapması gereken sosyal rollerini bilmesi için ihtiyacı olan beceri ve ilkeleri öğrenir. 

Öznel olarak ise, bireyin çevresindeki bireylerle olan iliĢkilerinde birlikte yaĢama 

durumuna uyum sağlamada meydana gelen bir süreçtir (Fichter, 1996: 21). 

2. Siyasi ĠĢlevi: Bu iĢlevde ise birey çevreden gelen etkilere cevap vererek 

kendi mevcut siyasi yapısını ve düzenini korumak amacıyla yapmıĢ olduğu 

davranıĢları açıklamaktadır. Siyasal iĢlev kendini kamuoyu oluĢturma ve siyasal 

anlamda sosyalleĢme Ģeklinde kendini göstermektedir. Kitle iletiĢimi içerisinde olan 

siyasal iĢlev bulunduğu toplumun kendi siyasal sistemine göre uyumluluk gösterir 

(Gökçe, 1993: 88). 

3. Ekonomik ĠĢlev: Bu iĢlevin amacı ise toplumdan doğrudan kar sağlama 

amacına yöneliktir. Mal-para iliĢkisinin ayakta tutulabilmesi için reklam unsuru ön 

plana çıkmaktadır. Kitle iletiĢim araçları yayınlamıĢ oldukları reklamlar sayesinde 

hangi mal ve ürünlerin olduğunu ve bu mal ve ürünlerin ne tür gereksinimleri 

karĢıladığı hakkında bilgi verir ve bu bilgiler doğrultusunda talebi artırırlar. Bazı 

kitle iletiĢim araçları ise iliĢkide oldukları firmaların ürünlerinin reklamını ve 

tanıtımını yaparak ya da pazarlayarak ekonominin asli unsurlarından birini yerine 

getirmiĢ olurlar (Gökçe, 1993: 90). 

4. Enformasyon ĠĢlevi: Enformasyon iĢlevi ise bireyin kendine ait bilgisini 

artıran, dahası önceden bilinmeyen herhangi bir konunun aydınlatılması noktasında 

etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bir bilginin ya da iletilen mesajın enformasyon 



8 
 

olup olmadığı kiĢilerin o konuda bilgi sahibi olup olmamasıyla yakından ilgilidir. Bu 

anlamda bir enformasyon ya da mesaj kimi bireyler için bilgi niteliği teĢkil ederken 

kimileri için bu olmayabilir. Bir bilgi eğer eski ve daha önceden bilinen bir bilgi 

olduğu halde kiĢinin görüĢünde yeni bir bakıĢ açısı oluĢturuyorsa iĢte bu da 

enformasyon niteliği taĢır (Gökçe, 1993: 91). 

 

2. SOSYAL MEDYA KAVRAMI 

2.1. SOSYAL MEDYA NEDĠR? 

 Sosyal medya kavramının oluĢum sürecine bakıldığında özellikle Web 2.0 

teknolojisinin oluĢturulması neticesinde geliĢim gösterdiği görülür. Sosyal medya 

olarak nitelendireceğimiz web siteleri, bloglar, postcast, içerik paylaĢım siteleri, 

mesaj panoları ve bununla birlikte çok yaygın olarak kullanılan sosyal ağ siteleri ile 

birlikte kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Sosyal medya insanların yalnızlarını 

gidermesi, farklılık oluĢturması, ben de buradayım düĢüncesini oluĢturması veya 

kurumların düĢünceleri sesli olarak dile getirmesi açısından istedikleri bir platformu 

oluĢturmaktadır (KuĢay, 2010: 61). 

Sosyal medya kavramı yine Oxford Sözlüğü‟nde ise “ Kullanıcıların internet 

üzerinde herhangi bir içerik üretmesine ya da bunları paylaĢmasına olanak sağlayan 

web siteleri ve uygulamalar” Ģeklinde açıklanmaktadır. Sosyal medya, sitede kayıtlı 

olan kullanıcıların çevrimiçi araçları ve ağları kullanarak bilgi, görüĢ ve ilgi alanları 

bakımından paylaĢımda bulunmaları, etkileĢim kurmaları gibi eylemleri ifade eden 

ve tanımlayan bir kavramdır. Sosyal medya kapsamına internet üzerindeki RSS, 

sosyal ağ siteleri, forumlar, podcast, sosyal imleme, çevrimiçi sohbet ortamları, sanal 

dünyalar, wikiler gibi etkileĢim içeren kullanımı basit ve katılıma açık olan iletiĢim 

ortamları girer (Onat, 2010). 

Sosyal medyada kullanıcılar video, müzik, mesaj, metin vb. gibi çeĢitli 

içerikleri sosyal yazılım temelli olan uygulamaların sayesinde çevrimiçi olarak belli 

platformlarda paylaĢabilmektedirler. Bununla birlikte sosyal yazılım ve sosyal medya 
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kavramları da bir diğerinin yerine kullanılmakta, fakat sosyal yazılım denilen olgu 

sosyal medya özelliğine sahip sitelerin kullanılmasına olanak sağlayan kodlar, 

teknoloji ve yazılımları ifade etmektedir. Sosyal medya ile açıklanmak istenen Ģey 

teknolojinin kendisinden çok içeriğin yapısı, içeriğin üretimi ve kullanımıyla ilgili 

bireylerin etkin sosyal rolleri belirtilmektedir. Medyanın burada “sosyal” olarak 

betimlenmesi ise insanların arası bir etkileĢimin olmadığı düĢünüldüğünde bu tür 

platformların boĢ kalacak olması ve bu anlamda üretilen yazılımlar ne kadar 

mükemmel özelliklere sahip olsa da baĢarıyla ulaĢamayacak olmasından ileri 

gelmektedir. Ġnsan unsuru sosyal medya içerisinde değerlendirildiğinde, gönüllü bir 

Ģekilde ve herhangi bir maddi kaygı içerisinde olmadan katılımda ve paylaĢımda 

bulunan kullanıcıları bireyleri ifade etmektedir (Lietsala ve Sirkkunen, 2008: 19-21). 

Küresel ölçekte 15 yaĢ ve üstü 2 milyar 405 milyon internet kullanıcısı 

vardır(Internet World Stats, 2014). Türkiye‟deki internet kullanıcı sayısı ise 26 

milyon 600bin olarak saptanmıĢtır (IAB Türkiye, 2013). Küresel ölçekte sosyal 

medya siteleriarasında facebook.com, 818 milyon 200 bin kullanıcı sayısıyla ilk 

sırada yer alırken,blogger.com 400 milyon 247 bin kullanıcıyla ikinci; twitter.com 

ise 189 milyon 819 binkullanıcı ile üçüncü sırada yer almaktadır. Dördüncü ve 

beĢinci sıralarda sırasıylawordpress.com (169 milyon 436 bin kullanıcı) ve 

linkedin.com (164 milyon 177 binkullanıcı) bulunmaktadır. Türkiye‟deki ilk beĢ 

sosyal medya sitesi sırasıyla Ģunlardır:Facebook.com (21 milyon 888 bin kullanıcı), 

blogger.com (13 milyon 659 binkullanıcı), Twitter.com (8 milyon 853 bin kullanıcı), 

eksisozluk.com (5 milyon 232 binkullanıcı) (Digitalage, 2013). Bu veriler 

Türkiye‟deki internet kullanıcılarının, %73,2oranında, interneti “sosyal gruplara 

katılma” amaçlı kullanma eğilimini desteklerniteliktedir (Türkiye Ġstatistik Kurumu 

[TÜĠK], 2013a). 

Sosyal medya siteleri içerisinde en popüler olan siteler beĢ temel özelliğe 

sahiptir. Bunlardan birincisi içeriğin paylaĢılabilmesi için mevcut bir alanın 

olduğudur. Ġkincisi ise bu alandaki kullanıcıların, katılımcıların hemen hemen bütün 

içeriği oluĢturabilmesi, paylaĢabilmesi ve değerlendirebilmesidir. Diğer üçüncü 

özellik sosyal medya ortamlarının sosyal etkileĢime ve iletiĢime dayalı olmasıdır. 
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Dörüdüncü özellikleri ise tüm içeriklerin diğer ağlara etkileĢimli olarak bir bağlantı 

link verebilmesidir. BeĢinci ve son özellik olarak ise siteye giren aktif olarak sitede 

olan tüm kullanıcıların diğer kullanıcılarla, içeriklerle ve olası uygulamalarla 

bağlantıya sahip kendilerinin bir soysa medya hesaplarının olmasıdır Lietsala ve 

Sirkkunen, 2008: 24). 

Bir uygulamanın ya da web sitesinin sosyal medya olarak nitelendirilebilmesi 

içinĢu özelliklere sahip olması gerekir: 

 Yayıncıdan bağımsız kullanıcıları olması 

 Kullanıcı kaynaklı içerik olması 

 Kullanıcılar arasında etkileĢim olması 

 Zaman ve mekân sınırlaması olmaması (Erkul, 2009) 

Yine sosyal medya, çevrimiçi medyanın yeni bir türü olan ve aĢağıdaki 

özellikleri birçoğunu ya da hepsini kapsayan bir grup olarak da ele alınmaktadır 

(Mayfield, 2008:5); 

Katılım:Sosyal medya, kullanıcılarını geribildirim ve katkıda bulunma 

noktasında cesaretlendirmektedir. Medya ve izleyici arasındaki bağı daha görünebilir 

hale getirmektedir. 

Açıklık: Sosyal medya sitelerinin çoğu katılım ve geribildirim kullanımına 

açıktır. Oylama, yorum ve bilgi verme noktasında teĢvik edicidir. GiriĢ yapmak ve 

mevcut içeriği kullanma konusunda hemen hemen hiçbir engel yoktur. 

Diyalog: Geleneksel medya, içeriğin doğrudan izleyiciye iletildiği ve 

dağıtıldığı bir alan bir “yayın” iken,  sosyal medya etkileĢimli ve çift yönlü olarak 

iletiĢime imkân sağlayan bir medya alanıdır. 

Topluluk: Sosyal medya, kullanıcılarının site içerisinde çevrimiçi iken hızlı bir 

Ģekilde biçimlenmelerine ve etkili bir Ģekilde iletiĢim kurarak topluluk 

oluĢturmalarını sağlamaktadır. Bu sayede oluĢan bu topluluklar TV programı, 

fotoğraf ya da politika gibi ortak ilgi alanlarını birbirileriyle paylaĢabilmektedirler. 
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Bağlantılılık: Sosyal medya sitelerinin çoğu birbirileriyle ve baĢka sitelerle 

etkileĢim halinde olduklarından baĢka sitelere, kaynaklara ve insanlara link vererek 

bağlantı kurmakta, geliĢmekte ve zenginleĢmektedirler. 

 

2.2. SOSYAL MEDYA ARAÇLARI 

Sosyal medya araçlarını açıklamadan önce sosyal medyayı içeren internet 

sitelerinden bahsetmek gerekir. Bu anlamda sosyal medya araçlarını açıklayacak 

olursak sosyal medya araçları kullanıcıların birbirieriyle etkileĢim halinde olmasına, 

çevrimiçi olarak iletiĢim kurabilmelerine bununla birlikte kendi profillerini ve kiĢisel 

sayfalarını oluĢturmalarına olanak tanıyan sitelerdir. Kullanıcılar kendilerine ait 

oluĢturmuĢ oldukları bu profillerinde doğum tarihlerini, cinsiyetlerini, yaĢlarını, dini 

inanıĢlarını, memleketlerini, ülkelerini, sevdikleri müzik, film, kitap, oyun gibi 

birçok özelliklerini de diğer kullanıcılarla paylaĢmaktadırlar. Bu bilgilerle birlikte 

kullanıcılar sosyal medya araçları sayesinde kendi profillerini tasarlayabilir ve ayrıca 

video, fotoğraf, müzik gibi medya içeriklerini de paylaĢabilirler (Ofcom, 2008: 10). 

  Bununla birlikte Safko ve Brake, birçok insanın sosyal medya ve sosyal ağ 

kavramlarını genelde birbiriyle karıĢtırdıklarını bu kavramların birbiri yerine 

kullanıldığını ancak aynı anlama gelmediklerini ve sosyal ağ sitelerinin sosyal 

medyan bir parçası olduğunu söylemektedirler. Sosyal ağ araçlarının, insanların 

kendi yaĢamlarında ilgilendikleri aktivitelerle ilgili gönderilerini, arkadaĢlarıyla ve 

meslektaĢlarıyla olan iliĢkilerini, tanıdıkları insanlarla olan bilgi ve belge 

paylaĢımlarını yapmalarına imkan veren araçlar olduğunu açıklayan yazarlar, sosyal 

ağ sitelerinin genel çoğunluğunun bireylerin kendilerine ait profil oluĢturarak bu 

profillerde resim, müzik, metin, video, fotoğraf gibi çeĢitli sosyal medya ürünlerinin 

gönderimini yapabildikleri ve ilgilendikleri alanlara göre linkler verebildiklerini 

ifade etmektedirler (Safko ve Brake, 2009: 26). 

 Kaplan ve Haenlein (2012, s.102) sosyal medyayı, öznellik ve içeriğin sosyal 

yaygınlığına göre kategorize etmektedirler. Yazarlar, medya araĢtırmalarında 

kullanılan bazı medya yaklaĢımlarında (sosyal varlık gösterme, medyanın zenginliği) 
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ve sosyal süreçlerden (kendini temsil, kendini ifĢa) yola çıkarak sosyal medyayı 

kendi içinde kategorize etmiĢlerdir. Sosyal medyanın medya çalıĢmalarına iliĢkin 

sosyal varlık yaklaĢımı (Short, Williams, ve Christie, 1976) medyanın iki iletiĢim 

kuran birey arasında ses, görsel, fiziksel iletiĢim bakımından “sosyal varlık 

gösterme” düzeyine göre farklılaĢtığını ifade eder. Sosyal varlık arttıkça, partnerlerin 

birbirlerinin davranıĢlarını etkileme düzeyleri artmaktadır. Sosyal varlık yaklaĢımına 

paralel olarak medya zenginliği yaklaĢımına göre (Daft ve Lengel, 1986) herhangi 

bir iletiĢimin temel amacı kiĢiler arası kafa karıĢıklığının çözümlenmesi ve 

belirsizliğin giderilmesidir. Bu bağlamda medya sahip olduğu zenginliğe göre 

değiĢir, bu da belli bir zaman aralığında aktarabileceği bilgi ile belirlenir. Bu 

durumda bazı medya türleri karıĢıklık ve belirsizliği çözmek konusunda diğerlerine 

göre daha etkilidir. Sosyal medya bağlamında bakıldığında ortamın zenginliği ve 

ortamın izin verdiği sosyal varlık gösterme düzeyine göre bir sınıflandırma yapmak 

mümkündür (Kaplan ve Haenlein, 2010:61). 

Sosyal medya platformları arasında çok önemli bir katılıma ve yoğun bir 

kullanıma ortam oluĢturan olan sosyal ağ siteleri, bireylerin kısıtlı bir sistem 

içerisinde halka açık ya da yarı açık profil oluĢturabilmelerini, bağlantıyı 

paylaĢtıkları diğer kullanıcıların listesindeki kiĢilerle iletiĢim kurabilmelerini, onların 

bağlantı listelerini görüntülemelerini, daha sonra oradan geçiĢler yapabilmelerini ve 

sistem içerisinde yer alan diğer bireylerin de bu eylemleri gerçekleĢtirebilmelerine 

olanak sağlayan web tabanlı uygulamalardır. Sosyal ağ sitelerini eĢsiz yapan en 

önemli özellikleri, bireylere yabancılarla ve baĢkalarıyla tanıĢma fırsatını vermesinin 

yanı sıra, gerçek dünyada bağlantı içinde oldukları kiĢilerle iletiĢim kurma ve kendi 

sosyal ağlarını görünür hale getirme imkânını da vermesidir. Bu sayede bireyler 

arasında, baĢka Ģekilde oluĢturamayacakları bağlantıların kurulması mümkün 

olabilmektedir. Bu Ģekil oluĢan arkadaĢlık bağları gerçek hayatta birbirini tanıyan, 

ancak aralarında zayıf bağlar bulunan kiĢiler arasında gerçekleĢmektedir. Sosyal ağ 

sitelerinin birçoğunda, katılımcılar öncelikle yeni insanlarla tanıĢma arayıĢında 

olmaktan daha çok, hali hazırda var olan sosyal ağlarındaki insanlarla iletiĢim 

kurmaktadırlar (Boyd ve Ellison, 2008: 211). 
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2.2.1. Youtube 

 Ġçerik paylaĢım siteleri denildiğinde ilk akla gelen ve bu türün en önemli 

örneklerinden biri olan site, Ģüphesiz ki video paylaĢımına dayalı olan Youtube‟tur. 

2005 senesinde kurulan Youtube‟un, hayata geçirilmesinden 15 ay sonra günde 100 

milyon civarında videonun paylaĢıldığı bir noktaya geldiğini belirten Haridakis ve 

Hanson (2009: 317), en popüler videoların milyonlarca kullanıcı tarafından 

görüntülendiğini, kullanıcıların takvimleri etrafında oluĢan ve sabit saatlerle 

sınırlandırılmayan yeni bir televizyon izleme biçimi sağlandığını ve izleyicinin bu 

sayede medya dağıtım zincirinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade 

etmektedirler. 

Google tarafından yaklaĢık 1,5 milyar dolar ödenerek satın alınan ve dünyanın 

en popüler sitelerinden biri olan You Tube'da her gün milyonlarca görüntü 

izlenmektedir (Nakilcioğlu, 2007: 4). Youtube, söz konusu sitelerin en popüleri 

olmasına rağmen, aynı özelliği taĢıyan binlerce site bulunmaktadır. Video paylaĢım 

sitelerine video yüklemek, yüklenen videoları farklı sosyal medya ortamlarında 

paylaĢmak ta mümkündür. You Tube, günümüzde video izleme ve paylaĢımında 

kullanılan en popüler sosyal ağ sitelerinden biridir. 2015 yılında You Tube‟un resmi 

sitesinde yayınlanan verilere göre, bir milyondan fazla You Tube kullanıcısı 

bulanmaktadır. Ayıca, bu servis yoluyla her gün 100 milyondan fazla video 

izlenilmektedir. You Tube servisi dünya da 75 ülkede kullanılmaktadır ve 61 dil 

seçeneğine sahiptir. (You Tube, 2015). 

Temel amacı, kullanıcılar arasında çeĢitli türdeki içeriklerin paylaĢılması olan 

içerik paylaĢım topluluklarındaki kullanıcılar, kiĢisel bir profil sayfası oluĢturmak 

zorunda değildir, ancak oluĢturdukları takdirde bu sayfalar genellikle sadece 

kullanıcının o siteye katıldığı tarih ve paylaĢtığı içeriklerin sayısı gibi basit 

bilgilerden oluĢmaktadır. Ġçerik paylaĢımı toplulukları telif hakkı olan materyallerin 

paylaĢıldığı bir platform olma riskini taĢımaktadır. BaĢlıca içerik paylaĢımı siteleri 

illegal içerikleri engelleyen veya kaldıran kurallara sahip olmalarına rağmen, 

özellikle diziler vb. gibi popüler videoların televizyonda yayınlandıktan çok kısa bir 

süre sonra içerik paylaĢım sitelerine yüklenmesini engellemek oldukça zor 
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olmaktadır. Diğer yandan, içerik paylaĢım topluluklarının son derece yüksek olan 

popülaritesi, onları pek çok firma için de son derece çekici ve etkili araçlar haline 

getirmektedir (Kaplan ve Haenlein, 2010: 63). 

2.2.2. Twitter 

Ġlk mikroblog uygulamalarından biri olan Twitter, 2006 senesinin Mart ayında 

San Francisco merkezli bir Ģirket olan Obvious‟taki bir AR-GE projesinin sonucu 

olarak doğmuĢtur. Ġlk olarak Ģirketin kendi çalıĢanları arasındaki iletiĢim için 

kullanılan Twitter, bundan yedi ay kadar sonra Ekim 2006‟da halka açık hale 

getirilmiĢtir. Twitter, kullanıcılarının 140 veya daha az karakterde anlık mesaj 

gönderilerinde bulunabilecekleri ve bu mesajların “Tweet” olarak adlandırıldığı 

metin tabanlı bir sosyal ağ ve mikroblog hizmetidir (Safko ve Brake, 2009: 264). 

Twitter, bir sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. Kullanıcılarına tvît (cıvıldama) 

adı verilen 140 karakterlik metinler yazma imkânı veren Twitter, çeĢitli araçlarla 

daha etkin kullanılabilen yeni nesil iletiĢim aracıdır. Kullanıcılar tarafından atılan 

tweetler herkes tarafından görülebilir. Ancak kullanıcılar attıkları tweetleri sadece 

kendi arkadaĢları tarafından görülmelerini de sağlayabilmektedir. Kullanıcılar diğer 

kullanıcıların tweetlerine üye olabilirler. Üye oldukları kiĢi veya kurumların takipçi 

sayısını ve bunların kimleri takip ettikleri görebilirler. Tüm kullanıcılar Twitter'ın 

websitesi aracılığıyla tweetlerini gönderebilir ve alabilirler. Kullanıcılar Twitter'ın 

websitesine uyumlu harici uygulamalar (akıllı telefonlar gibi) veya belirli ülkelerde 

eriĢilebilen kısa mesaj servisi tarafından giriĢ yapabilirler (http://tr.wikipedia.org). 

Sistem, orijinalinde Tweet‟lerin SMS (kısa mesaj servisi) yoluyla paylaĢılması 

için tasarlandığından maksimum karakter sayısı 140‟tır. Hizmet, SMS dıĢında web 

ve masaüstü istemcileri gibi baĢka kullanım Ģekillerini de kapsayacak Ģekilde 

geliĢmesine rağmen, karakter sınırlaması hizmetin asıl özelliği olarak korunmuĢtur 

(Boyd vd., 2010: 2). Bu metin mesajları kullanıcının tercih ettiği teknolojik araçlar 

vasıtasıyla gönderilebilmekte ve görüntülenebilmektedir (Safko ve Brake, 2009: 

264). Twitter‟ın son yayınlanan genel istatistikî durumu ise çarpıcı rakamlar 

içermektedir. Nitekim Twitter‟ın 225 milyon kullanıcısı bulunmakta ve kullanıcılar 

http://tr.wikipedia.org/
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günde 150 milyon tweet göndermektedir. Bu saniyede 1736 tweete denk 

gelmektedir. Rekor ise saniyede 8900 tweet gönderimidir. Tweet mesajları ortalama 

40 karakterden oluĢmaktadır. Her kullanıcının ise ortalama 115 takipçisi 

bulunmaktadır (http://donanimhaber.com). 

2.2.3. Ġnstagram 

Instagram üzerinden, kullanıcılar, fotoğraf/video paylaĢabilir, takip edilen 

arkadaĢlarının paylaĢtığı fotoğrafları/videoları beğenebilir ve bu paylaĢımlara yorum 

yapabilir. Ayrıca, bu sosyal medya sitesinde kullanıcılar, facebook, twitter gibi diğer 

sosyal medya ortamları üzerinden de fotoğraf paylaĢabilmektedir. Instagram‟ın diğer 

sosyal paylaĢım sitelerinden farkı ise, fotoğraf uygulamaları üzerinde bulunan 

filtreler sayesinde fotoğraflar eskitilmiĢ görünüm kazanabilmektedir ( Newman, 

2013; Instagram, 2015). 

ĠletiĢim teknolojilerinin geliĢmesiyle birlikte kuĢkusuz sosyal medya ortam ve 

araçlarında da yenilikler söz konusu olmaktadır. Sosyal medyadaki yeniliklerden biri 

de instagramdır. Günümüzde en çok kullanılan fotoğraf paylaĢım sitesi olan 

Instagram ilk olarak 2010 yılında kurulmuĢ, 2012 yılında ise, Facebook tarafından 

satın alınmıĢtır. GeliĢtirildiği ilk günlerde sadece iPhone‟da kullanılmaya imkân 

sağlayan Instagram, daha sonra Android'ler için kullanıma elveriĢli hale getirilmiĢtir. 

2.2.4. Bloglar 

“Blog”, Ġngilizce ”weblog” kelimesinin kısa ve yaygınlaĢmıĢ ismidir. Blog, 

Kullanıcı için herhangi bir teknik bilgi gerektirmeden, kullanıcısının istediği Ģeyi, 

istediği Ģekilde yazan insanların oluĢturdukları, günlüğe benzeyen web siteleri olarak 

tanımlanabilir. Blogları oluĢturmak ve blogları güncellemek kolay olduğu için 

internet kullanıcılarının her hangi bir program diline ya da üstün bir teknik ayrıntıları 

bilmeye gerek duyulmamaktadır (Ali kılıç ve Onat, 2007: 903). Bloglar web siteleri 

gibi yüksek maliyetli, teknolojik bilgi gerektiren internet araçları değildir. Bilgisayar 

kullanmayı bilen, internete girebilen her kullanıcı bir blog oluĢturabilir (Karcıoğlu ve 

Kurt, 2009:3). 
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Kullanımının teknik bilgi gerektirmemesi ve kullanımının kolay olmasından 

dolayı bloglar müĢteriler ve çeĢitli iĢletmeler tarafından etkin bir Ģekilde 

kullanılmaktadır. Blog siteleri aracılığıyla, kullanıcılar, çeĢitli ürün ve hizmet 

hakkında bilgi alabilir, kullanıcı yorumlarına ulaĢabilir ve denediği ürün ya da 

hizmet hakkında yorum yapabilmektedir. ĠĢletmeler ise, potansiyel müĢteri gruplarını 

bu sosyal medya ortamı aracılığıyla tanıyarak, ürün ve hizmet tanıtımını kolay ve 

ucuz bir Ģekilde yapabilir, ürünün fotoğrafını blog sitelere yükleyerek satıĢa 

sunabilir. Tüm bu özelliklerinden dolayı blog siteleri en popüler sosyal ağ 

ortamlarından biridir (Sin vd., 2012: 328). 

ÇeĢitli içeriklerin aynı anda tüm dünya da hızlı bir Ģekilde paylaĢılmasını 

sağlayan Blogların ucuz maliyeti, kullanım ve ulaĢım kolaylığı, özgür eriĢimli 

olmaları ve denetimden uzak olmaları gibi özellikleri ortaya çıkmalarından kısa bir 

süre sonra birçok alana yayılmalarına ön ayak olmuĢtur. KiĢisel hobi bloglarından, 

kurumsal tanıtım bloglarına, eğitim kurumlarından politik kampanyalara ve sivil 

toplum kampanyalarına bloglar çok geniĢ bir yelpazede kullanılmaya baĢlanmıĢtır 

(Özüdoğru, 2014: 42). 

2.2.5. Foursquare 

2009 yılında kurulmasıyla zamanla kullanımı giderek artan Foursquare, tüm 

dünya da toplamda 6 milyardan fazla ve her gün milyonlarca yeni check-in yapan 55 

milyonu aĢkın insan tarafından kullanılmaktadır. Kullanıcılar tarafından tercih edilen 

bir sosyal medya sitesi olan Foursquare, 2014 yılında check-in yapma özelliğini 

Swarm adlı sosyal ağ sitesine taĢıdı ve zamanla sadece mekân aramaya yönelik bir 

site haline geldi (Foursquare, 2015). 2009 yılında Dennis Crowley tarafından kurulan 

Foursquare, kullanıcıların bulunduğu mekânı arkadaĢlarıyla paylaĢarak check-in 

yapmasına imkân tanıyan bir sosyal ağ sitesidir. Foursquare, akıllı telefon olarak 

adlandırılan mobil cihazlara uyumlu bir sosyal medya ortamıdır. Bu sosyal ağ 

sitesinin diğer sitelerden farkı, kullanıcıların check-in yaptıkça mayor (baĢkan) ya da 

badge (rozet/niĢan) kavramlarından birine sahip olmasıdır. Bu kavramlar 50 Ģu 

Ģekilde açıklanabilir: Mayor yani, baĢkan olabilmek için bir yerde son 60 gün 
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içerisinde bir mekânda en fazla check-in‟i sizin yapmanız gerekmektedir. Rozet ve 

niĢan kavramları ise, yapılan check-in sayısına göre değiĢmektedir. 

2.2.6. Google 

 Google Plus, Facebook ve Twitter da olduğu gibi arkadaĢlarınızı eklemenize, 

fotoğraf ve video paylaĢımına yönelik bir uygulamadır. Diğer sosyal medya 

siteleriyle benzer özellikleri taĢıyan Google Plus‟ı farklı kılan en önemli özelliği, 

Gmail, You Tube, Google Maps ve Crome gibi uygulamalarına bu sosyal ağ sitesi 

üzerinden eriĢebilmenizdir. Ayrıca, bu çok yönlü sosyal ağ sitesi hangouts 

seçeneğiyle arkadaĢlarınızla video, fotoğraf paylaĢımına ve çoklu sohbete imkân 

sağlamaktadır (Google Plus, 2015). 

 Google plus kullanıma açıldığı ilk aylarda davetiye sistemiyle üye olmaya 

olanak tanımıĢtır ancak daha sonra 18 yaĢ üzeri herkesin üye olabileceği bir sosyal 

platforma dönüĢmüĢtür. Google Plus‟ın özelliklerine kısaca değinecek olursak, profil 

seçeneğinden ad, soyad, meslek, yaĢadığınız Ģehir gibi bilgilerinizi arkadaĢlarınızla 

paylaĢabilirsiniz. Çevreler seçeneğinden ise, kimlerin paylaĢımlarını görmek 

istediğinizi, kimlerle paylaĢımda bulunmak istediğinizi 51 ve paylaĢtıklarınızın 

görünümünü isterseniz herkese açık ya da gizli duruma getirebilirsiniz. Gruplar 

seçeneği, kullanıcılara kendileriyle ortak konularla ilgilenen arkadaĢlarını bulmaya 

yardımcı olur ve ilgi alanlarıyla bağlantılı özel gruplar kurulmasını sağlar. 

2.2.7. LinkedIn 

Genellikle çalıĢanlar arasında iletiĢimi sağlamayı amaçlayan sosyal ağ sitesinin 

amacı, profesyonellerin birbirleriyle iletiĢim kurmalarını sağlayarak daha verimli ve 

baĢarılı olmalarına yardımcı olmaktır. Kullanıcılar, LinkedIn‟e katıldığında, meĢgul 

olduğu iĢte mükemmelleĢmelerini sağlayacak olan kiĢiler, iĢ ilanları, haberler, 

güncellemeler ve iç görülere eriĢebilmektedir. Kurulduğu tarihten günümüze kadar 

kullanıcı sayısı her geçen gün artan LinkedIn‟in dünya çapında 200 ülke ve bölgede 

300 milyon üyesi bulunmaktadır (LinkedIn, 2015). 
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LinkedIn‟in temelleri 2002 yılında kurucu ortak Reid Hoffman'ın oturma 

odasında atıldı ve site 5 Mayıs 2003 tarihinde resmi olarak açıldı. Ģirketin CEO'su 

Jeff Weiner'dır ve yönetim ekibi, Yaho!, Google, Microsoft, TiVo, PayPal ve 

Electronic Arts gibi Ģirketlerde yöneticilik görevini üstlenmiĢ, deneyimli kiĢilerden 

oluĢmaktadır. Kısa sürede kullanıcı sayısı milyonlara ulaĢan LinkedIn‟in diğer sosyal 

ağ siteleri gibi kolay bir Ģekilde kullanılması ve ücretsiz olması onu kısa sürede 

popüler hale gelmesini sağlamıĢtır (Butor ve Taylor, 2009: 4). 

 

2.2.8. Facebook 

2.2.8.1.  Bir Sosyal Medya Aracı Olarak Facebook 

Sosyal ağ sitelerinin geliĢimleri incelediğinde, ilk olarak 1997 yılında 

Six.Degreees.com sitesi ile baĢladığı ve daha sonrasında Livejournal, Linkedin, 

Friendster, Myspace, Last.fm, Flickr, YouTube ve devamında ise Facebook 

sitelerinin belli aralıklarla ortaya çıktığını görmüĢ oluyoruz. (Boyd ve Ellison, 2007). 

Facebook sitesi incelendiğinde diğer sosyal ağ siteleri gibi kullanıcıların iletiĢim 

bilgilerini, arkadaĢ listelerini, albümlerini ve sosyal ilgi grupları gibi kiĢilerin 

bilgilerini özel alanlarını içeren profil alanına ulaĢmaya olanak sağlar. Facebook 

kullanıcıları bu sitede birbirileriyle mesajlaĢabilir, konuĢabilir, fotoğraf paylaĢarak 

istedikleri kiĢileri etiketleyebilir, fotoğraflara yorum yapabilir, arkadaĢlarının 

fotoğraflarına yorum yapabilir, sosyal ağ grupları oluĢturabilir, herhangi bir etkinlik 

baĢlatabilir, kurdukları gruplar içerisinde fikir alıĢveriĢinde bulunabilir ve bazı 

uygulamalar indirerek bu uygulamalar sayesinde oyunlar oynayabilirler. 

Facebook‟un kullanıcılarına sağlamıĢ olduğu bu teknolojik ve sosyal imkanlar 

sayesinde çok kısa bir süre içerisinde dünya üzerinde milyonlarca kullanıcı birbirine 

eriĢim sağlamıĢ, kullanıcılar için facebook yaĢamlarının bir parçası haline gelmiĢ ve 

hem çevrimiçi hem çevrimdıĢı iliĢkilerin Ģekli ile sosyal iletiĢim ağını oluĢturan 

teknolojik yapı, kültürel yapı gibi konular da araĢtırmacıların ilgi alanına girmeye 

baĢlamıĢtır (Ellison, Steinfield ve Lampe, 2007; Selwyn,2007b). 
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Facebook kendi içerisinde zamanla yeni özellikler ortaya çıkarmıĢ bu da 

kullanıcıların Facebook ile olan tecrübelerini geliĢtirmelerini sağlamıĢtır. Yine 

Facebook‟un bu özelliklerine bakıldığında Türkiye‟de en çok kullanılan web sitesi 

olduğu da ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan incelendiğinde yine Türkiye‟de en çok 

ziyaret edilen Web siteleri sırlamasında Facebook ilk sırada yer almaktadır 

(www.alexa.com). Türkiye‟de Facebook sitesine üye sayısı ise 30 milyonu geçmiĢtir. 

Türk kullanıcıları içerisinde Facebook kullanın erkeklerin oranı %63,3 olarak 

görülürken %36,7 si ise kadın kullanıcıları oluĢturmaktadır. YaĢ olarak 

incelendiğinde ise Türkiye‟deki Facebook kullanıcılarının genç oldukları göze 

çarpmaktadır. Yine Facebook kullanıcıların yaĢ grupları sınıflandırıldığında %33,6 sı 

18-24 yaĢlarını oluĢtururken bunların % %28,6 sı ise 25-34 yaĢ arasını 

oluĢturmaktadır (www.checkfacebook.com). 

Facebook sitesi diğer sosyal ağ siteleri ile incelendiğinde onu diğerlerinden 

ayıran en büyük özelliğinin uygulama eklentisi olduğu görülür. Facebook sitesinin 

uygulama özelliğine bakıldığında hem kendisinin hem de kullanıcılarının 

oluĢturduğu toplamda yaklaĢık 7000‟den fazla uygulama olduğu bilinmektedir. 

Facebook‟un içerdiği bu birçok özellik sayesinde kullanıcılar vakitlerinin çoğunu bu 

sitede geçirmektedirler (Kobak, 2008). Sosyal ağ terimine baktığımızda çok yeni bir 

kavram olmamasına rağmen, Facebook sosyal ağ bakımından incelendiğinde sitenin 

kendi yapısı kullanıcıların siteye sürekli olarak girmelerine ve çok uzun bir süre vakit 

geçirmelerini sağlamaktadır. Facebook içerisinde çok zaman geçirmeye sebep olan 

bu uygulamaların çoğuna bakıldığında Facebook dıĢındaki yazılımcılar tarafından 

geliĢtirildiği ve belirli özellikleri olan yazılımlardır. Bu sayede kullanıcılar de 

kendilerine göre uygun yazılımları ve uygulamaları seçerek kendilerini geliĢtirme 

imkanı bulmakta ve bunu da baĢkalarıyla paylaĢabilmektedirler (“Sanal”, 2011). 

Sosyal ağ sitelerinin geneline göz atıldığında bu siteleri kullanan insanların yaĢ 

ortalamaları incelendiğinde kullanıcılarının büyük bir kısmının gençler olduğu ön 

plana çıkmaktadır (Pingdom, 2010). Bu bakımdan gençlerin ve özellikle de 

üniversite gençliğinin ne için ve ne sebeplerle hangi amaçlarla ya da hangi 

ihtiyaçlarını tatmin etmek açısından bu tarz sosyal ağ sitelerini kullandığı soruları 

http://www.alexa.com/
http://www.checkfacebook.com/
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akla gelen sorular olmaktadır.  Facebook dünyanın en büyük sosyal ağ sitesi olarak 

gösterilirken dünya üzerinde 580 milyonun üstünde Facebook kullanıcısının olduğu 

ve Türkiye‟de Facebook kullanan insanlara bakıldığında üniversite öğrencilerinin en 

çok kullandığı sosyal ağ sitesi olarak bu siteyi tercih ettikleri ve zamanla Facebook‟u 

kullanmayı tercih eden üniversite öğrencisi sayısında giderek artma olduğu popüler 

bir site haline geldiğide göze çarpmaktadır (Kabilan vd., 2010; Lampe vd., 2006). 

 

2.2.8.2. Facebook‟un Tarihçesi 

Facebook tarihi incelendiğinde çok yakın bir zamanda Harvard 

Üniversitesi‟nde okuyan Mark Zuckerberg tarafından 4 Ģubat 2004 yılında kurulduğu 

ve günümüzde de en fazla kullanılan tercih edilen sosyal paylaĢım sitesi olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Daha önce 2003 yılında Zuckerberg tarafından hazırlanmıĢ olan 

“facemash” adlı site aslında Facebook sitesinin bir ilk örneği olarak oluĢturulmuĢtur. 

Aslında Facebook‟un kurulma konusu Harvard‟ta okuyan iki öğrencinin 

kıyaslanması düĢüncesi üzerine olduğu ve böylece Zuckerberg Harvard‟ın 

veritabanından aldığı bilgileri ve fotoğrafları kullanması ile olmuĢtur. Bununla 

birlikte Zuckerberg sitede Harvard‟da okuyan iki kız öğrencinin hangisinin güzel 

olduğuna iliĢkin bir oy kullanma bölümü de açmıĢtır. Ancak Zuckerberg bir yanlıĢlık 

yaparak sitenin daha yapım aĢaması tamamlanmadan siteyi eriĢime açmıĢ ve sitenin 

açılmasında 2 saatlik bir süre sonunda bu oylamada 22.000 oy kullanıldığını 

açıklamıĢtır. Fakat bu eriĢim sayısından dolayı sorun yaĢayacağının düĢünen 

Zuckerberg siteyi hemen katmıĢtır. Facemash denemesinden çok az bir süre sonra, 

Zuckerber, arkadaĢları ile birlikte Harvard Connection adlı baĢka bir site kurmaya 

baĢlamıĢtır. ArkadaĢları olan Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes 

ve Eduardo Saverin ile çalıĢmalarına sürdürmüĢtür (Mezrich, 2010: 40 - 77). Bu 

çalıĢmalar devam ederken kısa bir zaman sonra Zuckerberg, arkadaĢlarıyla birlikte 

yapmıĢ olduğu bu çalıĢmlayı farklı bir platforma taĢıyarak Amerika‟da öğrencilerin 

ve öğretim üyelerinin birbirlerini tanımak için kullanmıĢ oldukları fotoğraf albümü 

yani Paper Facebook özelliğinden yararlanmıĢtır. Bu özellik ise Ģu an kullandığımız 

Facebook sitesinin ismini de oluĢturmuĢtur (www.teknopara.com, 2009). 
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 Sitenin ilk eriĢime açıldığındaki ismi The Facebook‟tur ve o zamanlar bu 

siteye eriĢebilmek için doğal olarak Harvard öğrenci olmak gerekiyordu. Fakat daha 

sonra zamanla Zuckerberg siteye eriĢimi geniĢleterek eriĢim hakkını Boston koleji ve 

Boston Üniversitesi gibi Boston içerisindeki ve çevresindeki okullarda eğitim alan 

öğrencilere de vermiĢtir.  Ancak sitenin bu hızlı büyümesi ve yaygınlaĢması ile 

beraber site öncelikli olarak eğitim kuruluĢlarının uzantılarını içeren mail hesapları 

tarafından eriĢime açılmıĢtr. Facebook daha sonra Accel Partners ile 2005 yılının 

mayıs ayında anlaĢarak kendi sermayesini 12.7 milyon dolara çıkarmıĢtır. Bu 

büyüme ile birlikte yine 2005 yılı Ağustos ayında Facebook, Aboutface Ģirketinden 

200 bin dolara “Facebook.com” ismini almıĢ ve daha önce kullandığı 

“TheFacebook.com” yerine bu adresine kullanmaya baĢlamıĢtır. Bu isim değiĢikliği 

sayesinde kullanıcı sayısı hızla artmaya baĢlamıĢtır (Binark ve Diğerleri, 2009: 37). 

Bu artıĢta ise Zuckerberg‟in daha önce kurmuĢ olduğu Facemash sitesinde yaptığı 

hataları tekrarlamaması ve kullanıcıların bilgilerinin gizliliğine dikkat etmesi de 

önemli olmuĢtur (Mezrich, 2010: 81).  

 Facebook sitesi açısından büyüme devam ederken sonraları Boston 

civarındaki okuları da içine almıĢ ve devamında ise Ivy Ligi okullarının tamamını da 

kendine dahil etmiĢtir. Daha sonra ise ilk yıl içerisinde Amerika BirleĢik 

Devletleri‟ndeki tüm okullar Facebook‟ta yer almıĢtır. Facebook‟a üye olmak 

isteyenler önceleri sadece kendi okullarının uzantılarını içeren e-mail adresleriyle 

(.edu, .ac.uk vs.)  üye olabiliyorlardı. Ancak sonradan bu sosyal ağ içerisinde liseler 

ve bazı büyük firmalar Ģirketler de dahil olmuĢtur. Bundan sonra Facebook bazı 

sınırlamalar olması Ģartıyla 11 Eylül 2006 yılında tüm e-mail adreslerine eriĢimi 

açmıĢtır. Facebook bu geliĢmeyi sürdürerek 2007 yılı temmuz ayı içerisinde 34 

milyonu geçen kullanıcı sayısıyla Dünyanın en büyük üniversite öğrencilerinin 

ağırlıklı olduğu kullanıcı sayısına sahip olmuĢtur. Facebook öğrenciler tarafından en 

fazla tercih edilen sosyal paylaĢım sitesi iken bu oluĢumda Facebook‟un “sosyal 

buradalık” etkisi çok fazla olmuĢtur (Cheung, 2010). Facebook sitesinde kullanılan 

bazı özelliklere gelince etiketleme, içerik puanlama, içerik paylaĢımı, widget ve API 

gibi birçok Web 2.0 teknolojisi kullanılır. Yine site kullanıcıları özgür bir Ģekilde 
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sitede etkin olarak arkadaĢları ile iletiĢime geçebilir, resimlerini görüntüleyebilir, 

video paylaĢabilir ve bazı medya ürünlerini de izleyebilirler (Reid, 2011). 

 Bu büyüme Facebook üzerinde büyük bir etki oluĢturmuĢ ve bu sayede diğer 

baĢka yatırımcıların ve Ģirketlerin de dikkatini üzerine çekerek Facebook‟a 750 

milyon dolarlık bir teklif sunulmasına neden olmuĢtur. Ancak Zuckerberg bu teklifi 

kabul etmemiĢ ve siteyi büyütmeye devam etmek için Nisan ayı içerisinde 

çalıĢmalarına Peter Thiel, Greylock Partners, ve Meritech Capital Partners‟den almıĢ 

olduğu 25 milyon dolarlık bir yatırım ile çalıĢmalarını devam ettirmiĢtir. Bu yatırım 

sayesinde Facebook kullanıcısı ve kullanıcıların site içerisindeki aktivitelerini 

arttırmak için çalıĢmalarına devam etmiĢtir. Ġlk olarak Mayıs ayı içerisinde 

Hindistan‟da, Hint Teknoloji Enstitüsü ve Hint Yönetim Enstitüsü (Indian Institutes 

of Technology (IITs) ve Indian Institutes of Management (IIMs))‟i Facebook sitesi 

ağına katmıĢtır. Devamında ise sitenin gelirlerini yükseltmek için Haziran‟ın 25‟inde 

Facebook sitesine ek gelirler getirecek yeni çalıĢmalarını ve yeni hizmetlerini 

baĢlatmıĢtır (Du, 2009). Bundan sonraki baĢka bir diğer geliĢme ise Facebook‟un 

dünya çapında yaygın bir ağa sahip olan Apple firmasının kullandığı iTunes 

yazılımını kullanarak bir promosyon kampanyası baĢlatmıĢ ve Facebook sitesinin bir 

taraftan tanıtımını yaparken diğer taraftan da sitenin kullanımını artırmayı 

hedeflemiĢtir.  Bu tanıtım ve teĢvik kampanyasında Apple firması 25 adet Ģarkıyı 

ücretsiz olarak kullanıma koymuĢtur. Bu kampanyanın hemen devamında ise 

Facebook, Almanya ve Ġsrail‟i de kendi ağına katarak büyümeye devam etmiĢtir 

(www.Facebook.com, 2010). 

 

2.2.8.3. Facebook‟un Özellikleri 

 Zuckerbeg‟in Facebook sitesini kurmasının öncelikli aması insanların 

birbirleriyle iletiĢim kurması düĢüncesi olmuĢtur. Fakat daha sonraki zamanlarda 

bunu daha da geniĢleterek sadece bir iletiĢim kurma olarak değil Facebook 

Application (Facebook Uygulamaları) ismiyle hizmet vermeye baĢlamıĢtır. Bu 

uygulamaların ilkine bakıldığında ise 2006 yılında baĢlayan Facebook Notları 
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(Facebook Notes) olmuĢtur. Bu uygulama sonucunda site kullanıcıları için geniĢ bir 

yelpaze oluĢmuĢ, her türlü içeriğin etiketlenmesini, paylaĢılmasını, yorumlanmasını 

sağlayan bir uygulama olmuĢtur. 

 Bundan sonra ise bu uygulamanın devamında baĢka bir uygulama olan 

Facebook Wall (Facebook Duvarı) ilave edilmiĢtir Bu eklenen uygulama ile site 

kullanıcıları, arzu ettikleri veya arkadaĢı oldukları kiĢilerin sayfalarına yazılar 

yazabilir, notlar bırakabilir ya da herhangi bir iletiĢi paylaĢabilir hale gelmiĢlerdir. 

Bu uygulamanın devamında daha da ileriye gidilerek bu uygulamaya ek olarak 

kullanıcıları arkadaĢlarının ya da istediklerini kiĢilerin sayfalarında veya 

duvarlarında dosyalar paylaĢmasına da imkan tanınmıĢtır. Bu sayede kullanıcılar 

istedikleri kiĢilere istedikleri Ģekilde dosya gönderebilmekte, resimler 

paylaĢabilmekte ve hatta hediye gönderebilir duruma gelmiĢlerdir. Daha sonraları ise 

2007 yılı Mayıs ayında Zuckerberg ve arkadaĢları Facebook sitesinde Facebook 

Marketplace (Facebook Pazarı) da denilen bir uygulama geliĢtirmiĢlerdir. Bu 

uygulama ile birlikte kullanıcılar pazarlamak ya da satmak istedikleri ürünler 

hakkında ücretsiz reklam yapma imkânı bulmuĢlardır. 

 Diğer bir Facebook özelliği olarak öne çıkan Facebook Olayları uygılaması 

ise kullanıcıların arkadaĢlarına bildirmek istedikleri olayları düzenledikleri 

toplantıları haber verdikleri ücretsiz bir uygulama olmuĢtur. Bir diğer uygulama ise 

kullanıcıların birbirlerine kendilerine unutturmamak ya da paylaĢtıkları herhangi bir 

metni, yazıyı ya da iletiyi dikkat çekmek için kullandıkları “poke” (dürt) dür. Bu 

uygulamaya benzer baĢka bir uygulama da kullanıcıların birbirilerine göndermiĢ 

oldukları sanal hediyeler denebilir (Grimmelmann, 2009: 1150). 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM: KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAġIMI 

2.  KULLANIMLAR VE DOYUMLAR 

2.1. KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAġIMI  

 Kullanımlar ve doyumlar kuramı 1959 yılında Elihu Katz‟ın yayınladığı 

makalesine kadar gitmektedir. Kitle iletiĢimi açısından erken dönemlere 

baktığımızda bazı kuramlar ön plana çıkmıĢtır örneğin Hipodermik iğne kuramı, 

Shannon ve Weaver‟ın matematiksel iletiĢim kuramı sayılabilir. Kitle iletiĢim 

araçlarıyla ilgili varsayım ise bireyleri çabucak her Ģeyi alıp kabul eden vekendine ait 

bir fikri bile olduğu düĢünülmeyen hızla ve tek yönde etkilediğini varsayımıydı 

(McQuail ve Windahl, 1995). Ġlk zamanlarda kitle iletiĢim araçları araĢtırmalarında 

aracı ve mesajı alan iletiĢim çalıĢmaları alanındaki deneysel ve kültürel araĢtırmalar, 

70 ve 80‟ler boyunca artarak medya izleyici kitlesine odaklanmıĢtır. Deneysel 

araĢtırmaların amacı insanların günlük hayatlarında medya ile ne yaptıklarını 

anlamak olurken, insanları etki kuramlarında sözü edildiği kadar pasif olmadığını 

ortaya çıkarmıĢtır (Çakır ve Çakır, 2010). Bununla birlikte Etki kuramı kitle iletiĢimi 

ve kitle iletiĢim araçlarıyla ilgili yapılan araĢtırmalarınönemli bir kısmının baĢlangıç 

noktasını oluĢturmuĢtur. Ancak sözü edilen ve tespit edilmeye çalıĢılan etkinin kim 

ya da kimler üzerinde arandığı ve kitlenin medya iletiĢim araçlarını ne için kullandığı 

konusu da incelenmesi gereken bir konu olarak belirmiĢtir (Kaya, 2005: 23). Ġzleyici, 

kitle iletiĢim çalıĢmalarında en baĢından beri önemli olmuĢtur ancak önceden de ele 

alınan bazı iletiĢim çalıĢmaları ise izleyiciler hakkında önemli bir düĢüncenin 

geliĢimine dikkati çeker. Ġlk zamanlarda izleyici, değiĢtirilmemiĢ birkitle, pasif, ikna 

etme ve enformasyona oldukça uygun ya da kitle iletiĢim araçları kendi ürünlerini 

satabilmek için tüketicilerin pazarı olarak algılanmıĢtır. Kitle iletiĢim araçlarının 

etkileri üzerinde çalıĢan araĢtırmacılar kısa zamanda gerçek anlamda izleyicilerin 

gerçek toplumsal kümelerden meydana geldiğini ve izleyicilerin etkilerin iletildiği 

kiĢilerarası ağları aracılığıyla oluĢtuğunu anladılar (McQuail ve Windahl, 2005: 165). 

Kullanımlar ve Doyumlar kuramının temel hareket noktası insanların 

gereksinimlerinin karĢılanarak doyuma ulaĢtırılması düĢüncesidir. Bunun yanı sıra 

kitle iletiĢim araçları doyum kavramı açısından kullanılan araçlardan biri olarak 
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kabul edilir. Ġnsanlar bu kitle iletiĢim araçları ve onların ürünleri arasından belli 

programları seçerek doyumlarını karĢılarlar (Baran, 1997:66). Kullanımlar ve 

doyumlar yaklaĢımı izleyiciyi iletiĢim sürecinde temel aktör konumuna koyarken, 

egemen olan kitle iletiĢim sürecindeki “gönderici-ileti-alıcı” kavramını da değiĢtiren 

bir yaklaĢımdır. Kullanımlar ve yaklaĢımlar kuramı kitle iletiĢim araçları ile halkın 

ne yaptığı sorusuna odaklanır ve iletiĢim sürecinde alıcının, izleyicinin etkin 

olduğunu ortaya koyar (Erdoğan ve Alemdar, 2002: 187-188). Etki araĢtırmaları, 

izleyici üzerinde kitle iletiĢim araçlarının etkilerini incelerken iletiĢim sürecini ifade 

etmede eksik kaldığı için izleyici etkin ve aktif bir konumda değerlendiren 

Kullanımlar ve Doyumlar YaklaĢımı ön plana çıkmıĢtır. Ayrıca Kitle iletiĢim 

araçlarının izleyici üzerindeki etkilerini tek yönlü ve dikey olarak değerlendiren 

“etki-tepki” modeli yerine interaktif yani etkileĢimli ve iki yönlü akıĢ modeli 

kullanılmıĢtır (Yumlu, 1994: 104-105). 

 Kullanımlar ve Doyumlar yaklaĢımının ortaya çıkmasıyla birlikte bir 

perspektif değiĢikliği de ortaya çıkmıĢ ve artık pasif bir hedef değil aktif olan 

sorgulayan bir hedef kitle oluĢmuĢtur. Yani bu yaklaĢımla kitle iletiĢim araçlarını 

kullanan alıcı hedefe bu araçların ne yaptığı değil tersine izleyici, alıcının yani 

insanların bu kitle iletiĢim araçlarına ne yaptığı sorusuna odaklanmıĢtır (Gökçe, 

1993: 108). 

 Kullanımlar ve Doyumlar yaklaĢımının alternatifi olarak görülen Garbner‟in 

“ekme” kuramı da insanların kitle iletiĢim araçlarından belli ihtiyaçlarını karĢılamak 

ve doyuma ulaĢmak amacıyla fayda sağladığını belirtmiĢtir. Ġnsanlar ise doyuma 

ulaĢmak için kitle iletiĢim araçlarından kendilerine uygun olan programları seçerler. 

Bunun sonucunda ise ihtiyaçlar giderilir ve stres ya da gerginlik azalır (Tekinalp ve 

Uzun, 2009: 116). Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı kitle iletiĢim araçlarının 

izleyicilere ve bireylere sağladığı doyumları ve kullanım amaçlarını Ģu Ģekilde 

sıralar: Günlük yaĢantının stresinden kurtulmak; Dünyada olanlar hakkında haberdar 

olmak; zamanı tüketmek ya da vakit geçirmek; diğer insanlarla konuĢacak Ģeyler 

bulmak; dinlenmek; yaĢanılan zamandan geride kalmamak(Erdoğan ve Alemdar, 

1990: 111). 
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 Kullanımlar ve Doyumlar yaklaĢımı “modern” ve “klasik” dönem olarak 

ikiye ayrılarak incelenebilir. Bu yaklaĢıma baktığımızda Klasik dönem için Katz‟ın 

yayınladığı makaleden çok önce, 1940‟larda Uygulamalı Toplumsal AraĢtırmalar 

Bürosu(Bureau of Applied Social Research) tarafından New York‟da yapılan 

araĢtırmaları da kapsamaktadır. Burada yapılan çalıĢmalar örnek olarak soapopera ve 

yarıĢma programlarını dinleyen izleyicilerden yola çıkara dürtü tipolojilerine de 

neden olmuĢtur (Lazarsfeld ve Stanton, 1944). Kullanımlar ve Doyumlarla ilgili bu 

çalıĢmaların yanında 1949‟da Berelson‟un NewYork‟lu gazete okurlarından birinin 

gazetenin greve girdiği süre içerisinde neyi özledikleriyle ilgili bir çalıĢması da 

bulunmaktadır (McQuail ve Windahl, 1995). Berelson‟un (1949) bu çalıĢmasında 

insanlara neden gazete okuduklarını sormuĢtur ve insanların gazete okuma 

nedenlerini beĢ ana baĢlıkta toplamıĢtır. Bu baĢlıklara göre insanların gazete okuma 

nedenleri sırayla Ģu Ģekildedir: Bilgi (Enformasyon) edinmek için okuma, toplumda 

saygınlık kazanmak için okuma, yaĢamdaki gerginliklerden kaçıĢ amaçlı okuma, 

günlük yaĢam için bir araç olarak okuma, toplumsal bir bağlam için okumadır. Aktif 

medya kullanıcısının artık geleneksel medya kullanıcısından daha etkin bir hedef 

kitle üyesi olduğunu belirten yazarlara göre, kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı yeni 

medyayı kullanan izleyiciler hakkında söyleyecek çok Ģeye sahiptir ve hepsinden 

önce kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı aktif olarak bireyle doğrudan ilgilenmeye en 

fazla yoğunlaĢan yönelen tek kuramsal alandır (Severin ve Tankard, 1994: 492-493). 

 

2.2. KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAġIMI TEMELLERĠ – 

 TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

Elihu Katz tarafından ilk kez 1959 yılında yazılan bir makalede kullanımlar ve 

doyumlar yaklaĢımı ortaya konmuĢ ve açıklanmıĢtır. Katz bu makalesinde, iletiĢim 

araçlarıyla ilgili yapılan iletiĢim araĢtırmalarında bu araĢtırmaların hep iletiĢimin 

ikna konusuyla ilgilendiğini ve “Kitle iletiĢim araçları bireylere ne yapıyor?” 

sorusunu sorusuna cevap aradıklarını ancak sorulması gereken asıl sorunun “Bireyler 

kitle iletiĢim araçlarına ne yapıyor?” sorusu olması gerektiğini açıklamıĢtır Katz‟dan 

aktaran Tekinalp ve Uzun, 2004:23) Tarihsel süreç bakımından iletiĢim çalıĢmaları 
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incelediğinde “etki” merkezli üç farklı bölüm öne çıkar ilki güçlü etkiler ikincisi 

sınırlı etkiler ve üçüncüsü ise uzun süreli etkiler dönemidir. Ġzleyici verilmek istenen 

bilgilerin istenilen Ģekilde benimsetildiği ve bireylerin üzerinde oldukça etkili olduğu 

kitle iletiĢim araĢtırmaları dönemi güçlü etkiler (1900-1930) dönemidir. Ġzleyici 

üzerinde kitle iletiĢim araçlarının kısıtlı ve dolaylı olarak etki gösterdiğini ortaya 

koyan dönem (1930-1960) sınırlı etkiler dönemidir. Kitle iletiĢim araçlarının 

insanları etkileme ve üzerinde değiĢim oluĢturma sürecinin uzun olduğu ve bu 

süreçte toplumsal yapının, kültür ve inanç sisteminin de önemli olduğunu ortaya 

koyan dönem ise son dönemdir (Severin ve Tankard, 1994: 100-175). 

Bazı bilim adamları 1970‟li yılların baĢlarında güçlü etkiler üzerinde yapılmıĢ 

çalıĢmaları inceleyerek yeni ve taze bilgiler ortaya çıkarmıĢ bu bilgiler de 

Kullanımlar ve Doyumlar YaklaĢımı‟nın doğmasına ön ayak olmuĢtur. Bu konuda 

çalıĢma yapan araĢtırmacıların ortaya koyduğu 2 çalıĢma olmuĢtur. Bunlardan ilki “ 

Katılımcıların medyanın üretmiĢ olduğu doyumlar oluĢumuna yol açan kavramsal 

kategorilerin içinde gruplandırılan kitle iletiĢim araçları ile beraber üretime 

katılmaları anlamındaki gözlemdi. Diğer ikincisi ise insanların kitle iletiĢim 

araçlarını kullanırken doyuma ulaĢabilmek için bu araçları nasıl kullandıklarını 

saptamak için baĢlatılan çalıĢmaydı (Lull‟dan aktaran Bayram, 2007: 27). 

Etki çalıĢmaları alanında yapılan çalıĢmaların birçoğunun baĢarısız olması 

toplumbilimcileri sorulan sorularla düĢ kırıklığına uğratmıĢ ve bu alanda yeni sorular 

sormaya yöneltmiĢtir. Bununla birlikte medyayı fonksiyonel olarak değerlendiren 

“Kullanımlar ve Doyumlar yaklaĢımı” ortaya çıkmıĢtır. Artık “Medyanın insanlar ne 

yaptığı” sorusu değil, “Ġnsanların medya ile ne yaptığı” sorusunu soran yeni bir 

anlayıĢ belirmiĢtir (Lewis, 2005:350-351; Wright, 1986:25; Bryant ve Miron, 

2004:686; Lull, 2001:127). Dolayısıyla “etki araĢtırmaları” olarak isimlendirilen ilk 

kitle iletiĢim çalıĢmalarında, izleyicinin ya da bireyin pasif durumda olmasın 

medyanın insanlara ne yaptığı sorusunu sorarken artık bireyin bu pasif durumdan 

aktif duruma geçmesiyle birlikte ortaya çıkan anlayıĢ insanların medya ile ne yaptığı 

sorusunda kendisine yer edinmiĢtir (Gülnar ve Balcı, 2011:27). 
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Kullanımlar ve Doyumlar yaklaĢımının temeli aslında 1940‟lara kadar 

gitmektedir. Bunlar içinde radyo dinleme ve gazete okuma nedenlerini oluĢturan 

motivasyonları araĢtırmak ve ortaya çıkarmak için yapılan çalıĢmalar bulunmaktadır. 

Ġlk çalıĢmalarda izleyicilerin verdikleri cevapların anlamlı Ģekilde sınıflandırılarak 

tanımlanması yer almaktadır. Yine bu ilk çalıĢmalarda yer alan bireylerin demografik 

özelliklerine bakılarak ve diğer farklılıklarına dikkat edilmeden açık uçlu soruların 

yöneltilmesiyle elde edilen verilerin sınıflandırılması yöntemi kullanılmıĢtır. Ancak 

bu çalıĢmalarda psikolojik ve sosyolojik açıdan izleyicinin elde ettiği doyumların 

temeline iliĢkin bir araĢtırma yapılmamıĢ ve farklı iletiĢim araçlarının farklı görevleri 

olduğu dikkate alınmamıĢtır (Katz, Blumler ve Gurevitch, 1974:20).  

 Kullanımlar ve Doyumlar ile ilgili bilinenlerin dıĢında yapılan araĢtırmalar ilk 

olarak 1960‟ların baĢında baĢlamıĢtır. Bu araĢtırmaların kapsama alanında “farklı 

iletiĢim araçlarına ayrılan zamanı belirleme, medya kullanımı ve zamanın kullanımı 

arasındaki iliĢkiyi bulma, toplumsal uyum ve iliĢkilerin belirleyicileri ve medya 

kullanımı arasında bağlantı, farklı medya ve farklı içerik türlerinin iĢlevleri ve 

algılanması, medya kullanımının nedenleri‟dir (McQuail, 1985: 126). Kullanımlar ve 

doyumlar yaklaĢımına iliĢkin öncü araĢtırmaların aslında iletiĢime yönelik deneysel 

araĢtırmalara kadar gidebileceğini belirten Katz vd. (1973:509-510), bu araĢtırmaları 

Ģu Ģekilde sıralamıĢtır: 

 Herzog (1942), soup opera dinlemeye yönelik doyumları üzerine çalıĢması,  

 Suchman (1942), radyoda müzik dinleme motivasyonları,  

 Wolfe ve Fiske (1949), çocukların geliĢiminde mizahın önemine yönelik 

çalıĢması,  

 Berelson (1949), gazete okuma alıĢkanlıklarına yönelik çalıĢması. 

1960‟lar ve 1970‟ler boyunca izleyiciler kitle iletiĢim araçlarına yönelik kendi 

tercihleri ve tepkileriyle, kitle iletiĢim araçlarının kendilerine olan etkilerini 

düĢünmeden anlamak ve algılamak isteyen ve açıklama talep eden bir kitle olarak 

ayrı bir kategoride incelenmeye baĢlanmıĢtır (McQuail ve Windahl, 2010: 166-167). 
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Her bireyin kendine göre ihtiyaçlarının olduğu modern dönemde, bu ihtiyaç ve 

beklentilerini karĢılamak isteyen bireylerin farklı Ģekillerde kitle iletiĢim araçlarına 

yöneldiği ve onları kullandığı kabul edilmiĢtir. Modern dönemde 1968‟de Lundberg 

ve Hulten‟in yaptıkları çalıĢmada ifade ettikleri gibi, ĠletiĢim sürecinin gerçekleĢip 

gerçekleĢmediğine ilk önce izleyicilerin karar verdiğini ortaya koyan çalıĢmalar 

yapılmıĢtır (Erdoğan ve Alemdar, 1990: 110). 

Deneysel ve kültürel çalıĢmalar 1970 ve 1980‟li yıllar boyunca artan bir 

Ģekilde medya izleyicine odaklanılmıĢtır. Buradaki amacı bireylerin günlük 

yaĢantılarında medya ile ne yaptıklarını araĢtırmak ve anlamak olan deneysel 

çalıĢmalar, insanların etki çalıĢmalarının belirttiği kadar pasif olmadığını ortaya 

koymuĢtur. Aynı zamanda kültürel çalıĢmalar da kendi açılarından izleyiciye 

odaklanmıĢ ve izleyicileri yönetmek ve etkilemek için elit olanların ellerindeki gücün 

Frankfurt Okulu teorisyenlerinin sandığı kadar büyük olmadığını anlamıĢtır. 

1990‟ların baĢından itibaren ise, kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımına karĢı ilgi 

artmıĢtır (Baran ve Davis,2008‟den akt. Çakır ve Bozkurt, 2014:64). Kullanımlar ve 

doyumlar yaklaĢımı açısından 1990‟lı yıllar, televizyon ve televizyon içerikleriyle 

birey üzerine yoğunlaĢmıĢ çalıĢmalar olduğu görülür. Bilhassa psikolojik etkenler ile 

televizyon arasında kurulan iliĢkilerle birlikte izleyiciye yönelik çalıĢmalarda doyum 

kavramının ön plana çıktığı söylenebilir. Örnek olarak 1991 yılındaki Conway ve 

Rubin‟in televizyon izleyici motivasyonlarının psikolojik tercihleri ve 1994 yılındaki 

O”Donohoe”nin reklam ve kullanımlar doyumlar araĢtırmaları örnek olarak 

gösterilebilir. 

 Ayrıca bu yıllarda bilgisayar ve buna bağlı olarak insanların kullanımlar ve 

doyumlar bakımından ihtiyaçlarını inceleyen çalıĢmalar yapılmıĢ ve bilim 

insanlarının araĢtırma alanı da bu çalıĢmalara doğru yönelmiĢtir. Çünkü bu yıllarda 

bilgisayar ve buna bağlı içeriklerin kullanım alanları artmıĢ ve toplumları da 

etkilemeye baĢlamıĢtır (Ayhan ve ÇavuĢ, 2014: 40). AraĢtırmacılar 2000‟li yıllara 

geldiğimizde kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı bağlamında çalıĢmalarını daha fazla 

geliĢtirerek gazete, televizyon ve radyonun kullanımlar ve doyumlar anlamında 

araĢtırılmasının yanı sıra internet ve sosyal medyanın kiĢilere sağladığı doyumlar 
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üzerine araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu araĢtırmalara yönelik örnek olarak 2009 yılında 

Balcı ve Ayhan‟ın üniversite öğrencilerinin internet kullanımında elde edilen 

motivasyonlarını araĢtıran çalıĢması ve 2014‟deki Biçer‟in akademisyenlerin sosyal 

ağlarda bulunma motivasyonlarını inceleyen çalıĢması örnek olarak gösterilebilir. 

 

2.3. KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAġIMI GENEL 

 ÖZELLĠKLERĠ 

Bireyler için kitle iletiĢim araçlarının yerine getirdiği pek çok iĢlevsel yönleri 

birçok etmen nedeniyle farklılıklar göstermekle birlikte, belli yönlerinin öne 

çıktığından söz etmek de mümkündür. Literatürü incelediğimizde (Erdoğan ve 

Alemdar, 2005; Fiske 2003; McQuail, 2010; Mutlu, 2005) gibi farklı isimler yer alsa 

da en çok üzerinde durulan konu kitle iletiĢim araçlarının bireylen için yerine 

getirmiĢ olduğu en önemli iĢlevlerin Ģunlar olduğu görüyoruz:  

 

1- Eğlenme (Oyalanma / zaman geçirme) 

a) Gündelik yaĢamın sınırlamalarından kaçıĢ 

b) Sorunların verdiği sıkıntılardan kaçıĢ 

c) Duygusal boĢalma 

2-  Sosyal etkileĢim kurma (Bireysel iliĢkiler / saygınlık ve güven) 

a) ArkadaĢlık 

b) KiĢiliğin güçlendirilmesi 

c) Toplumsal fayda 

3-  Entegrasyon (Toplumsal uyum / bireysel kimlik) 

a) KiĢisel referans 
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b) Gerçekliğin keĢfi 

c) Değer pekiĢtirme 

4-  Gözetim iĢlevi (Bilgi ve fikir sahibi olma) 

a) Enformasyon edinme 

 

 Kullanımlar ve Doyumlar yaklaĢımının temelini, izleyicilerin birçok karmaĢık 

ihtiyaçlarının olduğu ve bunları da farklı kitle iletiĢim araçlarını kullanarak giderdiği 

düĢüncesi oluĢturmaktadır (Fiske, 2003) Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımının 

odaklandığı üç sorun alanı ise Ģunlardır:  

 

a) Ġnsanların, ihtiyaçlarını karĢılamak için medyayı ne Ģekilde kullandıkları 

sorusuna cevap bulmak 

b) Ġnsanların medya kullanımlarının altında yatan güdüleri keĢfetmek 

c) Bireysel medya kullanımının olumlu ve olumsuz sonuçlarını saptamak 

(University of Twente, 2013). 

Yine kitle iletiĢim araçlarının kullanımını “ihtiyaç-doyum” çerçevesinde 

değerlendiren kullanımlar ve doyumlar kuramı, bireylerin kitle iletiĢim araçlarıyla 5 

temel ihtiyaçlarını giderdiklerini ortaya koymaktadır. Bunlar (Fiske, 1985 aktaran 

Parsa, 1990:18) 

a) Bilmeye ait ihtiyaçlar (cognitive needs): Enformasyon elde etme, 

bilme,anlama. 

b) Duygusal ihtiyaçlar (affective needs): Duygusal ve estetik deneyim, ask, 

dostluk üzerine ihtiyaçlar; güzel Ģeyler görme arzusu 

c) KiĢiliği tamamlayan ihtiyaçlar (personal integrative needs): Kendine güven, 

denge, toplumsal durum, güven tazeleme gibi ihtiyaçlar 
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d) Toplumsallığı bütünleyen ihtiyaçlar (social integrative needs): Aile, 

arkadaĢlar ve diğerleri ile temasları güçlendirme ihtiyaçları 

e) Gerilimi boĢaltma ihtiyacı (tension integrative needs): KaçıĢ ve oyalama 

ihtiyacı. 

 Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımını baz alan tüm çalıĢmalarda yaklaĢımın 

oluĢmasına önemli bir yeri olan Katz‟ın formülasyonu ve yaklaĢımla ilgili yapılan 

araĢtırmalarla iliĢkili olduğu konulara yönelik olarak Katz, Blumler ve Gurevitch‟in 

tanımı Ģu Ģekildedir (Katz, Blumler ve Gurevitch, 1974: 20, aktaran McQuail ve 

Windahl, 2005: 167); 

“ Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’na göre;  İhtiyaçların sosyolojik ve 

psikolojik temelleri vardır. Bu ihtiyaçlar, kitle iletişim araçlarından ve diğer 

kaynaklardan beklentiler doğurur. Bu ihtiyaçlar kişileri kitle iletişim araçlarına 

yönelmenin farklılaşan biçimlerine (ya da diğer etkinliklere) yöneltir. Sonuç olarak 

doyum için bu ihtiyaçlar karşılanır ve belki de çoğu zaman beklenmeyen doyumlar 

elde edilir”  

 Alemdar ve Erdoğan‟a göre ise doyum için kullanılan kitle iletiĢim araçları 

içeriğine göre üç sınıfa ayrılır (Alemdar ve Erdoğan, 2000:23) 

1. Gerçek enformasyon veren içerik: Ulusal ve uluslararası haber,haber ve 

sunuĢlar. 

2. Gerçek duygusal içerik: Tiyatro ve oyun gibi estetik bir biçimde sunulan ve 

aynı zamanda hayali olmayan içerik. Gerçeğe dayanmasına karĢın bu tür içerik 

kaçıĢ, çevreden uzaklaĢma ve hayali iliĢkilere girmek için kullanılabilir. Spor 

programları, tartıĢma programları, reklamlar bu içeriğe örnek olabilirler. 

3. Hayali-duygusal içerik: Romanlar, hikâyeler, melodramik,komedi ya da 

polisiye filmler ve televizyon eğlence oyunları. Bu tür içerik kiĢileri toplumsal 

iliĢkilerde daha yalnızlığa götürür ve çoğunlukla kiĢiye sorunlardan kaçma 

olanağı verir. 



33 
 

 

 AraĢtırmalarda ortaya çıkan birçok farklı özelliklere rağmen araĢtırmaların 

ortak özelliği insanın sosyal ve psikolojik gereksinimlerinin olduğu ve bu 

gereksinimlerini karĢılamak doyuma ulaĢmak için medya içeriklerine yönelik arayıĢ 

içerisinde oldukları varsayımından hareket etmeleridir. Bireyler ihtiyaçlarını 

medyanın belirli içeriklerini tüketerek giderebilirler. Örneğin eğlence ihtiyacını 

gidermek içinde birey televizyon programını izlerken; makale ya da kitap okuyan bir 

birey de bilgi ihtiyacını gidererek doyuma ulaĢabilir (Yaylagül, 2006:62-63). 

 

2.4. KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAġIMINDA MODELLER 

Bireylerin kiĢisel ihtiyaçlarını veya isteklerini karĢılamak ve toplumsal 

iliĢkilerini kullanmak ortaya konan kuramlarla iliĢkilendirilen kullanımlar ve 

doyumlar yaklaĢımı her ne kadar birbirilerine benzeseler de aslında kitle iletiĢim 

sürecini ortaya çıkarmak için geliĢtirilmiĢ yaklaĢımdır. Bu iletiĢim modelinde izleyici 

en az iletiyi gönderen iletim aracı kadar etkin olarak kabul edilir (Fiske, 1996:192) 

 Ġzleyiciyi etkin konuma getiren Ģey izleyicinin arayan, sorgulayan, seçen ve 

kendi seçimini kendi yaratan olmasıdır. Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı iletilen 

Ģeyden çok iletiyi tüketen, medyayı kullanan bireylerin, motivasyonlarını ve 

televizyon programlarını neden izledikleri, neden gazeteleri okuduklarını, okuma 

alıĢkanlıklarını ve sevilen bir dizinin neden kendilerinde takip etme zorunluluğunu 

hissettiklerini inceler. Fakat burada bir Ģey daha ortaya çıkıyor o da izleyici 

konumundaki bireyin kendisine olan etkinin kendi seçiminin sonucunda ortaya 

çıkması ve bundan kendisinin sorumlu olmasıdır yani kitle iletiĢim araçları burada 

çalıĢanlar bu sorumluluktan dolayı yükümlü tutulamaz; çünkü; izleyici kendi 

iradesince baĢka bir kanalı ve baĢka bir kaynağı seçme özgürlüğüne sahiptir. 

McQuail ve Windahl Kullanım ve doyumlar araĢtırmalarını modern ve klasik 

döneme ayırarak incelemiĢlerdir ( McQuail ve Windahl‟dan akt. Yumlu, 1997:154). 

Modern döneme bakıldığında izleyici olan birey kitle iletiĢim araçlarının etkisini 

düĢünmeden sorgulamadan anlamak ve kabul etmek isteyen bir kitle olarak 
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araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. McQuail ve Windahl Kullanımlar ve Doyumlar ile ilgili 

ortaya koyduğu bir model ise Ģu Ģekildedir:  

 

 

   

     

   

 

 

 

 

 Bununla birlikte bu modele ek olarak Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı 

hakkında bir model daha vardır ki bu model daha detaylı olmakla birlikte Karl Eric 

Rosengren‟in kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımının temel düĢüncesini daha detaylı 

olarak ortaya koyduğu bir modeldir. GeliĢtirilen bu modelde Rosengren bireyin 

“gereksinimleri” ile baĢlar. Bu modelde gereksinimler önemli bir yere sahip olup 

gereksinimlerin eyleme dönüĢebilmesi için öncelikle sorun olarak görülmesi ve 

ayrıca bu soruna yönelik çözümlerin de neler ve nasıl olabileceğinin de belirtilmesi 

gerektiği ön plana çıkar. BaĢkaca değinilen diğer önemli bir durum ise, ihtiyaçların 

hayata geçirilmesinde ve gerçekleĢtirilmesinde sosyal yapının özellikleri ile 

bireylerin özellikleri ve niteliklerinin biçimlendirici rolünün olmasıdır.  Bu süreç 

içerisinde ortaya çıkan sorunların belirlenmesi ve mevcut çözümler daha sonra kitle 

iletiĢim araçlarını ve diğer davranıĢ Ģekillerin kullanmak üzere bireylerde 

motivasyonlara yol açar. Sonuç olarak ilk baĢta var olan ihtiyaç ya da gereksinimler 

tatmin edilerek izleyici bir doyuma ulaĢır (McQuail ve Windahl‟dan akt. Yumlu, 

1994:106). 

Kitle iletişim 

araçlarını 

farklı izleme 

kalıplarına 

yol açan kitle 

iletişim 

araçlarından 

veya diğer 

kaynaklardan

beklentiler 

oluĢturan 

gereksiniml

erin 

toplumsal 

ve psikolojik 

kaynakları 

vardır 

Bunlar gereksinim 

duyulan doyumlar ile 

Ve (çoğu kez 

amaçlanmayan)diğer

sonuçlar ile son 

bulur 
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 Rosengren‟in bu yaklaĢımı Kullanımlar ve Doyumlar ile ortaya konan 

modeller içerisinde bireyin gereksinimleri temel nokta olarak ortaya koymaktadır. Bu 

modelde Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisine gönderme yapılarak temel düzeyde olan 

psikolojik ve güvenlik ihtiyacına kıyasla, yüksek düzeyde olan arkadaĢlık, sevgi ve 

kabul görme gibi ihtiyaçlarla Kullanımla ve Doyumlar yaklaĢımı ile iliĢkili olduğu 

belirtilmektedir (McQuail ve Windahl, 1993: 112). Doyum kavramı incelendiğinde 

kendi baĢına çok geniĢ bir yelpazeyi içerdiğinden dolayı aktif rolde olan izleyici 

çalıĢmalarında “doyum beklentisi” ve “doyum edinimi” kavramları da literatüre dahil 

edilmiĢtir. Doyum beklentisi ya da doyum arayıĢı, bireyin sosyolojik, psikolojik ya 

da kültürel bir ihtiyacına göre tercih edeceği kitle iletiĢim araçlarını tespit etmeyi 

ifade ederken; doyum edinimi ya da doyum kazanımı ise, tercih edilen kitle iletiĢim 

aracının içeriğinin tüketilmesi sonucunda elde edilen doyumu ifade etmektedir 

(Özakgün, 1995: 87-88). 

 Kullanımlar ve Doyumlar yaklaĢımı içerisinde baĢka bir model koyan 

Palmgreen ve Rayburn isimli araçtırmacılar, izleyici kitlesinin kitle iletiĢim araçlarını 

kullanması sonucunda doyum arayıĢı içine girdiklerini ve izleyicinin seçtiği kitle 
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iletiĢim aracının içeriğine göre doyum elde ettiklerini ifade etmektedirler. Buna göre 

Palmgreen ve Rayburn‟un modeline göre Kitle ĠletiĢim Araçlarında Aranan ve Elde 

Edilen Doyumun Beklenti-Değer Modeli olmaktadır. 

 

 

 

Ġnançlar 

 

 

 Aranan Doyum(AD)               K.Ġ.A Kullanma        

Elde  

 Edilen 

Doyum 

   

 

Değerlendirmeler   

 

 Bu modellerden baĢka bir diğer model ise izleyici merkezli olup, izleyicinin 

bireysel olarak toplumsal ve psikolojik gereksinimlerinin ve isteklerinin 

yönlendirmesi sonucunda kitle iletiĢim araçlarında aradığı içeriğin tercini ifade 

etmektedir. Bu modelde, izleyicinin uyumu, izleyicinin özellikle bazı medya 

içeriklerini daha fazla dikkatini vermesi, mesajları yorumlaması, anlamlandırması ve 

biçimlendirmesi Ģeklinde özetlenebilir. Ġzleyicinin kullanımı ise izleyicinin izlediği 

medya içeriği, program ya da okuduğu bir haber ile ilgili görüĢlerini bildirmesi ve 

bunlar ifade etmesidir (Levy ve Windahl, 1984: 54-56). 

X 
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            ġekilden de anlaĢılacağı üzere bireylerin doyuma ulaĢma için arayıĢ halinde 

oldukları ve seçecekleri iletiĢim aracı ile içeriklerini belirledikleri kısım izleme 

öncesi‟dir. Bundan sonraki izleme anında ise izleyicilerin mesajlara ve algı 

yönlendirmelerine maruz kaldıkları uzun bir periyottur. Son olarak izleme sonrası 

zaman ise izleyicilerin elde ettiği doyumu çevresindeki insanlara anlatması ve 

bunları paylaĢmasıdır (Levy ve Windahl, 1984: 58-62). 

 

2.5. KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAġIMINDA VARSAYIMLAR 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımında öne sürülen varsayımlara bakıldığında 

3 temel kuramsal varsayıma dayandığı görülmektedir. Bunlardan ilki tüketici 

konumundaki bireylerin etkin durumda olduğu ve belli bir gaye yönündeki 

çabalarıdır. Ġkincisi, tüketici olan bireylerin ihtiyaçlarını karĢılamak için iletiĢim 

alanını seçerken bundan kendilerinin sorumlu olduğudur. Son olarak üçüncüsü ise 

kullanım ve doyumlar anlamında iletiĢim ortamlarının diğer ile iletiĢim ortamları ile 

yarıĢ halinde olduğudur (Karasar, 2002). 

 Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımıyla yapılan çalıĢmalarda bir kısım 

sorunlar ortaya çıkmıĢ ve bu sorun kuramsal ve yöntemsel olarak kendini 

göstermiĢtir. Bu yaklaĢım anlaĢıldığı üzere izleyicilerin iletiĢim sürecinde etkin ve 

aktif olduğunu, titiz, seçici davrandığı hipotezine dayanmaktadır. Fakat bireylerin 
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programların yapım aĢamalarında rol oynarken içeriğin oluĢturulmasında olmaması 

ya da bunun sınırlı olması eleĢtirilen temelini oluĢturmuĢtur. Yine buna benzer 

Ģekilde kitle iletiĢim araçlarının hakimiyetini elinde bulunduranların ve bu araçları 

kontrol enlerin üretim ve dağıtım noktasında bu gücü tek elde tutmaları ve bu sayede 

egemen söylemi de kendilerinin sağladığı öne sürülmüĢtür (IĢık, 2002:61). 

 

 Bahsedilen bir baĢka çalıĢmada ise Kullanımlar ve Doyumlar yaklaĢımının 

temellendiği varsayımlar Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: 

1. Ġzleyici etkindir. Medyanın yayınladığı her Ģeyin edilgin alıcısı değildir. 

Program içeriğini seçer ve kullanır. 

2. Ġzleyiciler kendi gereksinimlerine en iyi doyumu sağlayacak medyayı ve 

programları özgürce seçerler. Medya yapımcısı programın kullanım biçimlerinin 

farkında olmayabilir ve farklı izleyiciler aynı programı farklı gereksinimlerini 

gidermek için kullanabilirler. 

3. Medya doyumun tek kaynağı değildir. Tatile gitmek, spor yapmak, dans 

etmek gibi aktivitelerde tıpkı medyanın kullanıldığı gibi kullanılmaktadır. 

4. Ġnsanlar belli durumlarda kendi çıkarlarının ve güdülerinin farkındadırlar ya 

da farkında olmaları sağlanabilir (ki bu yaklaĢımın eleĢtirilerde en zayıf noktası 

budur). 

5. Medyanın kültürel önemi konusundaki değer yargıları göz ardı 

edilmemelidir.  

( Fiske, 1990,s.199-201) 

Bunun dıĢında yapılan bir baĢka çalıĢmada da kullanımlar ve doyumlar 

yaklaĢımı hakkındaki varsayımlar Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır:  

1. Medyada yer alan içerikler ve bunların seçimi akıllıca yapılmaktadır ve 

belli bir amaca belli bir duyguyu tatmin etmeye yöneliktir. 

2. Medyanın etkisiyle izleyiciler bireysel ya da sosyal Ģartlarda beliren 

ihtiyaçlarının farkındadırlar 
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3. Bireysel çıkarlar, izleyicinin oluĢturulmasında estetik ya da kültürel 

etmenlerden daha fazla bir belirleyicidir (McQuail, 2005:424). 

Papacharissi ve Mendelson‟a (2011) göre, kullanımlar ve doyumlar 

yaklaĢımının varsayımı bireylerin gereksinimlerini ve isteklerini karĢılamak için 

medya içeriklerini ve seçtikleri programları ilgilendirirken bireylerin kitle iletiĢimi 

anlamında araçları nasıl kullandıklarını araĢtıran sosyolojik ve psikolojik bir 

yaklaĢımdır. Rubin (1994)‟e göre, günümüzdeki çağdaĢ kullanımlar ve doyumlar 

araĢtırmaları beĢ temel varsayıma dayanmaktadır. 

 

a) ĠletiĢim eylemi, medya içerik seçimi ve kullanımını içerecek Ģekilde hedef 

odaklıdır, niyet içerir ve motive etmeye yönlendirir, 

b) Bireyler kendilerinde duydukları ihtiyaçlarını gidermek ve doyuma ulaĢmak 

için iletiĢim araçları üzerinde tercih haklarını ve inisiyatiflerini kullanırlar, 

c) ĠletiĢim araçları bireyler üzerinde sosyal ve psikolojik etkiler nedeniyle 

insanların iletiĢim davranıĢlarının birbiriyle uyum halinde olmasına neden olur,  

d) Medya bireylerin ihtiyaçları tatmin etmek için diğer iletiĢim Ģekillerinin 

seçimi ve kullanımı noktasında rekabet halindedir, 

e) Genellikle insanlar iliĢkilerde medyadan daha etkili konumdadırlar (Rubin, 

1994). 

 

 Yukarıda da değinildiği gibi, kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımının etkisi 

onun farklı mecralarda uygulanabilir olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat farklı 

medya içerikleri ve bireylerin farklı ilgi alanlarına rağmen, kullanımlar ve doyumlar 

yaklaĢımı konusundaki çalıĢmaların temel noktası bireylerin sosyal ve psikolojik 

bilinci, biliĢsel, tutumsal ve davranıĢsal bilgilerini içeren ortak bir paradigmaya sahip 

olduğu söylenebilir. Sıradan bir kullanımlar ve doyumlar çalıĢması, belirli bir araca 

odaklanacak ya da kullanımlar ve doyumları farklı araçlar arasında karĢılaĢtırmaya 

gidecektir (Köseoğlu, 2012:  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI 

BAĞLAMINDA FACEBOOK KULLANIMINI ĠNCELEMEYE YÖNELĠK 

BĠR ÇALIġMA 

3. KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI BAĞLAMINDA 

FACEBOOK KULLANIMINI ĠNCELEMEYE YÖNELĠK BĠR ÇALIġMA 

3.1. ARAġTIRMANIN KONUSU 

Bu çalıĢmanın konusu, araĢtırmanın teorik altyapısını olan Kullanımlar ve 

Doyumlar Kuramını tanıtarak literatürde yapılan çalıĢmalara ıĢığında Selçuk 

Üniversitesi öğrencilerinin Facebook kullanım motivasyonlarının demografik ve 

sosyal medya kullanımına dair özellikler doğrultusunda incelenmesidir. 

 

3.2. ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

Bu bölümde araĢtırmanın amacı, önemi, araĢtırma problemi, sınırlılıklar, 

varsayımlar, tanımlar, araĢtırma deseni, araĢtırmada kullanılan evren ve örneklem, 

araĢtırmadaki veri toplama araçları ve verilerin analiz baĢlıkları sunulmuĢtur. 

 

3.2.1. AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalıĢmanın temel hedefi bireylerin kullanımlar ve doyumlar kuramı 

çerçevesinde bir sosyal medya aracı olan Facebook kullanımı konusunda ne tür 

motivasyonlara sahip olduklarını ve Facebook sosyal ağ sitesi kullanım 

davranıĢlarını Selçuk Üniversitesi örneğini sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık 

bilimleri alanında iletiĢim fakültesi, veterinerlik ve mühendislik fakültelerini ele 

alarak ortaya koymaya çalıĢmaktır. 
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3.2.2. AraĢtırmanın Önemi 

 Bu araĢtırmanın temel amacı günümüzde baktığımızda sosyal medyanın 

özellikle de sosyal medya aracı olarak en çok tercih edilen Facebook‟un kullanımının 

giderek yaygınlaĢması ve hayatı ciddi anlamda etkilemesi olmuĢtur. Bu sebepledir ki 

öenmlibir sosyal medya aracı olan Facebook‟un insanların hayatına yeni bir boyut 

getirdiğini ve bunun insan hayatını ne yönde ve ne ölçüde etkilediğinin bilinmesi ve 

anlaĢılması ve sonrasında bunun anlamlı bir çözümleme ile sonuca ulaĢtırılması 

önem kazanmaktadır. Bu çalıĢmada Facebook kullanımını etkileyen motivasyonları 

kullanımlar ve doyumlar kuramı konjonktüründe irdelenmesi ve bunun 

uygulamasının da Türkiye ilk 10 üniversitesi içerisinde yer alan ve büyük bir 

üniversite olan Selçuk Üniversitesi örneği üzerinde ve fen, sağlık ve sosyal bilimler 

bakımından veterinerlik, mühendislik ve iletiĢim fakülteleri gibi özele ayırarak 

incelenmesi ve gerçekleĢtirilmesi de ayrı bir önem taĢımaktadır. Bu araĢtırmanın 

sonucunda ulaĢılan veriler bize ilk olarak sosyal medya aracı olan Facebookla ilgili 

yapılacak olan diğer araĢtırma ve çalıĢmalarda fikir vermesi ve yeni bilgiler sunması 

açısından da ayrıca bir öneme sahip olmaktadır. Yine bu çalıĢmada Facebook 

kullanan ve farklı özelliklere sahip olan kullanıcıların neden Facebook sosyal medya 

aracını kullandıklarını ve bu sitede ne gibi amaçlarla var olmak istediklerine iliĢkin 

bilgileri ve verileri ortaya koymak ve sonucunda oluĢan bu envanter ile iletiĢim 

alanına yeni yaklaĢımlar katmak anlamında yarar sağlayabilecektir. Bu çalıĢma 

neticesinde Selçuk Üniversitesi bünyesinde sağlık, sosyal ve fen bilimleri açısında 

veterinerlik, iletiĢim fakültesi ve mühendislik fakültesi açısından burada yer alan 

öğrencilerin, kullanıcıların Facebook kullanım motivasyonları ve davranıĢları tespit 

edilmiĢ ve ortaya konmuĢ olacaktır. Bu yüzden ulaĢılacak olan bilgi ve veriler 

sayesinde hem genel anlamda sosyal medya hem de özelde Facebook ile ilgilenen 

akademisyen ve araĢtırmacılar için bununla birlikte ayrıca bu konuda çalıĢan uzman 

ve profesyonellere bu çalıĢma daha geniĢ, kapsamlı bir bakıĢ açısı sunabilecektir. 
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3.2.3. AraĢtırma Problemi 

 Son yıllarda özellikle 2000‟li yıllar ve sonrasında artan bir Ģekilde 

hayatımızın her alanında olan ve oldukça etkili hale gelmeye baĢlayan sosyal medya 

ortamları, artık hem akademik ortamda bulunan öğretim elemanlarının, hem de iĢ 

dünyasında çalıĢan iĢ adamları ve bireylerin oldukça fazla bir biçimde dikkatini 

çekmektedir. Türkiye‟ye baktığımızda da sosyal medya ve onun bir unsuru olan 

Facebook hakkında yapılan çalıĢmaların sayısında da gitgide artıĢ yaĢanmaya 

baĢlamıĢtır. Sosyal medya özellikle de Facebook‟un kullanıcılarına iliĢkin olan çok 

daha geniĢ bir perspektif ve kullanım alanı sunması, Facebook‟un günümüzde en 

yaygın sosyal medya aracı olarak kullanılan bir iletiĢim aracı olması sebebiyle ayrıca 

bir önem taĢımaktadır. Bu açıdan Facebook kullanan bireylerin, Facebook‟u ne kadar 

sıklıkla kullandıklarının, kullanma motivasyonlarının, buna bağlı olarak gerçekleĢen 

davranıĢlarının ve Facebook‟ta geçirmiĢ oldukları zamanın incelenerek, bu inceleme 

sonucunda bunların bireylerin demografik özellikleri ile iliĢkilendirilerek sosyal 

medya aracı olan Facebook kullanıcılarının daha detaylı bir profilinin ortaya konması 

sağlanacaktır. Bununla birlikte geleneksek medya olan TV, radyo gibi araçlarla 

internete ayırdıkları zaman ve Facebook‟ta geçirmiĢ oldukları zamanın araĢtırılması 

ortaya konması ve bunun sonucunda Facebook kullanım motivasyonlarının farklı 

yönleriyle ele alınması önem arz etmektedir. Bu nedenle Kullanımlar ve Doyumlar 

yaklaĢımı bağlamında bireylerin Facebook kullanımı noktasında ne tür etmenlerin 

etkili olduğunu ve bireylerin Facebook kullanım davranıĢlarının sorgulanarak bir 

sosyal medya aracı kullanıcısı yani Facebook kullanıcısı profili ortaya koyabilmek 

bu araĢtırmanın temel problemini oluĢturmaktadır. 

 

3.2.4. Sınırlılıklar 

Bu çalıĢma Türkiye‟nin ilk 10 üniversiteleri içerisinde yer alan Selçuk 

Üniversitesi adına sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimlerini temsilen iletiĢim 

fakültesi, mühendislik fakültesi ve veterinerlik fakültesi öğrencileri üzerine yapılmıĢ 

olup toplamda 402 öğrenci ile sınırlıdır. 
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3.2.5. Varsayımlar 

 Yapılan bu çalıĢma Selçuk Üniversitesi adına sosyal bilimler, fen bilimleri ve 

sağlık bilimlerini temsilen iletiĢim fakültesi, mühendislik fakültesi ve veterinerlik 

fakültesi öğrencileri üzerine yapılmıĢ olup toplamda 500 anket uygulanmıĢ ancak bu 

ankete 402 öğrencinin samimi ve tutarlı cevaplar verdiği varsayılmıĢtır. 

 

3.2.6. Tanımlar 

 AraĢtırmada kullanılan kavramlar Ģunlardır: 

Sosyal Medya: Sosyal medya, Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, 

tek yönlü bilgi paylaĢımından, çift taraflı ve eĢ zamanlı bilgi paylaĢımına 

ulaĢılmasını sağlayan medya sistemidir. Ayrıca sosyal medya; 

kiĢilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaĢımların bütünüdür. 

Kitle ĠletiĢim Aracı:  Kitle iletiĢiminin sağlanmasında önemli rol oynayan 

televizyon, radyo, gazete, dergi gibi elektronik ve yazılı iletiĢim araçlarına denir. 

Televizyon: Bir vericiden elektromanyetik dalga hâlinde yayınlanan görüntü ve 

seslerin, ekranlı ve hoparlörlü elektronik alıcılar sayesinde yeniden görüntü ve sese 

çevrilmesini sağlayan haberleĢme sistemidir. 

Ġnternet: Bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletiĢim ağıdır. TDK 

ise Ġnternet sözcüğüne karĢılık olarak genel ağı önermiĢtir. Ġnternet yerine zaman 

zaman sadece net sözcüğü de kullanılır. 

 

 

 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
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3.2.7. AraĢtırma Deseni 

AraĢtırma bireylerin kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde bir sosyal 

medya aracı olan Facebook kullanımı konusunda ne tür motivasyonlara sahip 

olduklarını ve Facebook sosyal ağ sitesi kullanım davranıĢlarını Selçuk Üniversitesi 

kapsamında incelediğinden genel tarama modeli ile desenlenmiĢtir. Tarama 

modelleri çok sayıda elemanın yer aldığı bir evrende, evren ile ilgili karakteristik 

özellikleri ortaya koymayı amaçlamaktadır (Frankell, Wallen ve Hyun, 2011). 

3.2.8. AraĢtırmada Kullanılan Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini Selçuk Üniversitesine bağlı fakültelerde eğitim 

görmekte olan tüm öğrenciler oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın katılımcıları seçkisiz 

örneklenme yöntemleri içinde yer alan “basit seçkisiz örnekleme (simple random)” 

yöntemiyle seçilmiĢtir. Basit seçkisiz örnekleme evrendeki birimlerin eĢit olasılıkla 

örnekleme seçilme Ģansına sahip oldukları durumda yapılan örnekleme yöntemidir 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karedeniz ve Demirel, 2009). AraĢtırmanın 

örneklemi ise Selçuk Üniversitesi bünyesinde sağlık, sosyal ve fen bilimlerini 

temsilen veterinerlik, iletiĢim fakültesi ve mühendislik fakültesi adına araĢtırmaya 

katılan 402 öğrenciden oluĢmaktadır. 

 

3.2.9. AraĢtırmadaki Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak “Facebook Kullanımına Yönelik Anket 

Formu” kullanılmıĢtır. Bu form araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢtır. Form 3 

kısımdan ve toplamda 54 maddeden oluĢmaktadır. 

  Formun ilk bölümündebireylerin cinsiyet, yaĢ, öğretim seviyesi (birinci 

öğretim ya da ikinci öğretim), sınıf, bölüm, aylık ortalama harcama miktarı ve 

barınma durumugibi demografik bilgilerini soran 7 adet maddeden oluĢmaktadır. 

Formdaki ikinci bölüm ise bireylerin sosyal medya kullanımını inceleyen 15 

adet madde yer almaktadır. Burada bireylere sosyal medyaya hangi araçlarla 

bağlandıkları, en çok kullandıkları sosyal medya platformu, hangi kitle iletiĢi 
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araçlarını kullandıkları ve sosyal meya kullanım sıklıklarının incelendiği maddeler 

bulunmaktadır. 

Son bölümde ise bireylerin hangi kullanım ve doyumlar çerçevesinde 

(eğlence, bilgi kaynağı, zaman geçirme vb.) facebook kullandıklarını inceleyen 5‟li 

Likert ölçeğinde (1=Kesinlikle katılmıyorum,2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 

4=Katılıyorum ve 5=Tamamen Katılıyorum) hazırlanmıĢ 32 madde yer almaktadır. 

AraĢtırmada kullanılan ölçme aracı Ek 1‟de sunulmuĢtur. 

3.2.10. Verilerin Toplanması ve Analizi 

AraĢtırma kapsamında hazırlanan “Facebook Kullanımına Yönelik Anket 

Formu” araĢtırmacı tarafından araĢtırma örneklemine rastgele olarak uygulanmıĢtır. 

Uygulama esnasında öğrencilerden gönüllük esasına dayalı olarak anket formunu 

doldurmaları istenmiĢtir.  Anketten elde edilen veriler SPSS 21 paket programına 

aktarılmıĢ ve değiĢken türlerine uygun olarak kodlanmıĢtır. Toplanan verilerin 

analizi ise araĢtırma problemleri doğrultusunda analiz edilmiĢtir. Bu kapsamda 

demografik bilgiler ve sosyal medya kullanımına iliĢkin veriler betimsel istatistik 

kapsamında ele alınarak ortalama ve frekans analizi yapılmıĢtır. Çıkarımsal 

istatistikler için ise t-testi,  varyans analizi (ANOVA), Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyon ve faktör analizi kullanılmıĢtır. 

Verilerin analizinde kullanılan t testi ve varyans analizi (ANOVA) için 

anlamlılık seviyesi sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan 0,05 alınmıĢtır. 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayıları değerlendirilirken aĢağıdaki 

değerler  

0,00 - 0,25 arası çok zayıf iliĢki, 

0,26 - 0,49 arası zayıf iliĢki, 

0,50 - 0,69 arası orta iliĢki, 

0,70 - 0,89 arası yüksek iliĢki, 
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0,90 - 1,00 arası çok yüksek iliĢki, 

göz önüne alınarak yorumlanmıĢtır (Sungur, 2014) 

   

3.2.11. Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde araĢtırmanın amacı olan Selçuk Üniversitesi örnekleminde 

kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde bir sosyal medya aracı olan Facebook 

kullanımı konusunda sahip oldukları motivasyonları araĢtırmanın metodoloji 

kısmında yer alan analizler çerçevesinde incelenmiĢtir. Bu kapsamda ilgili araĢtırma 

problemlerine iliĢkin bulgular sırasıyla gerekli tablolar ve bunlara ait açıklamalar ile 

sunulmuĢtur.  

 

3.3. ÖRNEKLEMĠN DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ 

AraĢtırmanın birinci problemleri kapsamında öncelikle araĢtırmaya katılan 

örneklemin demografik bilgileri olan cinsiyet, yaĢ, öğretim durumu (birinci öğretim 

ya da ikinci öğretim olması), fakülte, sınıf, aylık ortalama harcama miktarı ve 

barınma durumuna iliĢkin betimsel istatistikler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiĢ ve 

ilgili tablolarda sunulmuĢtur. 

Tablo 5.1. Katılımcıların Cinsiyet Özellikleri  

Cinsiyet N (Birey Sayısı) Yüzde (%) 

Kadın 143 35,6 

Erkek 259 64,4 

Toplam 402 100 

Tablo 5.1 incelendiğinde araĢtırmaya katılan 402 öğrencinin 143‟ünün 

(%35,6) kadın, 259‟unun (%64,4) erkek olduğu görülmektedir. Örneklem açısından 

erkeklerin sayılarının kadınlardan fazla olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5.2. Katılımcıların YaĢ Özellikleri  

YaĢ Aralığı N (Birey Sayısı) Yüzde (%) 

18-20 148 36,8 

21-23 196 48,8 

24-26 47 11,7 

27 ve üzeri 11 2,7 

Toplam 402 100,0 

Tablo 5.2‟de bireylerin yaĢ özellikleri aralıklandırılmıĢ olarak sunulmuĢtur. 

Ġlgili tablo incelendiğinde araĢtırma örnekleminin %36,8‟sinin (148 kiĢi) 18-20 yaĢ 

aralığında, % 48,8‟inin (196 kiĢi) 21-23 yaĢ aralığında, %11,7‟sinin (47 kiĢi) 24-26 

yaĢ aralığında ve %2,7‟sinin (11 kiĢi) 27 yaĢ ve üzerinde olduğu görülmüĢtür. 

Bununla birlikte öğrencilerin yaĢ ortalamasının 21,5 olduğu da hesaplanmıĢtır. Buna 

göre örneklemdeki öğrencilerin %85,6‟sı 23 yaĢ ve altındadır.      

Tablo 5.3. Katılımcıların Öğretim Durumu Özellikleri  

Öğretim N (Birey Sayısı) Yüzde (%) 

Birinci Öğretim 298 74,1 

Ġkinci Öğretim 104 25,9 

Toplam 402 100 

Öğrencilerin öğretim durumu özellikleri Tablo 5.3„de sunulmuĢtur. Bu 

tabloda öğrencilerin büyük bir bölümü %74,1‟i (298 kiĢi) birinci öğretim olarak 

eğitim alırken kalan bölümü ise %25,9‟u (104 kiĢi) ise ikinci öğretimdir. 

Tablo 5.4. Katılımcıların Fakültelere Göre Dağılımları  

Fakülte N (Birey Sayısı) Yüzde (%) 

ĠletiĢim Fakültesi 168 41,8 

Veterinerlik Fakültesi 118 29,4 

Mühendislik Fakültesi 116 28,9 

Toplam 402 100,0 

Tablo 5.4‟de araĢtırmadaki katılımcıların fakültelere göre dağılımları 

sunulmuĢtur. Buna göre araĢtırmaya katılan örneklemdeki öğrencilerin % 41,8‟i (168 

kiĢi) iletiĢim, %29,4‟ü (118 kiĢi) veterinerlik ve %28,9‟u (116 kiĢi) ise mühendislik 

fakültesindendir. Bulgulara göre veterinerlik ve mühendislik fakültesinden katılan 

öğrenci sayıları birbirine yakınken iletiĢim fakültesindeki öğrencilerin sayısı 

bunlardan fazladır.  
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Tablo 5.5. Katılımcıların Sınıflara Göre Dağılımı 

Sınıf N (Birey Sayısı) Yüzde (%) 

1. Sınıf 46 11,4 

2. Sınıf 139 34,6 

3. Sınıf 79 19,7 

4. Sınıf 123 30,6 

Diğer 15 3,7 

Toplam 402 100,0 

Örneklem içerisinde yer alan katılımcıların sınıflara göre dağılımlarına iliĢkin 

bulgular Tablo 5.5‟de sunulmuĢtur. Tablo 5.5 incelendiğinde örneklemde %11,4‟ü 

(46 kiĢi) 1. sınıf, %34,6‟sı (139 kiĢi) 2. sınıf, % 19,7‟si (79 kiĢi) 3. sınıf, %30,6‟sı 

(123 kiĢi) 4. sınıf ve %3,7 (15 kiĢi) ise diğer olarak ifade edilen mühendislik 

tamamlama, hazırlık ya da derslerini tamamlayamamıĢ katılımcılardan oluĢmaktadır. 

Tablo 5.6. Katılımcıların Aylık Ortalama Harcama Miktarları Dağılımı 

Harcama Miktarları N (Birey Sayısı) Yüzde (%) 

400 TL ve aĢağısı 91 22,6 

401-800 TL arası 194 48,3 

801-1200 TL arası 88 21,9 

1200 TL ve yukarısı 29 7,2 

Toplam 402 100,0 

Katılımcıların aylık ortalama harcama miktarları sınıflandırılmıĢ ve bunlara 

iliĢkin sonuçlar Tablo 5.6‟da sunulmuĢtur. Tablo 5.6‟da görüleceğe üzere 400 TL ve 

aĢağısında harcama yapanlar %22,6 (91 kiĢi), 401-800 TL arası harcama yapanlar 

%48,3 (194 kiĢi), 801-1200 TL arası harcama yapanlar %21,9 (88 kiĢi) ve 1200 TL 

ve yukarısında harcama yapanlar ise %7,2 (29 kiĢi)‟dur. Bu sonuçlara göre 

katılımcıların yaklaĢık yarısı (%48,3) 401-800 TL harcamaktadır. Diğer bir yandan 

400 TL ve aĢağısı harcayanlar ile 801-1200 TL arasında harcayanların sayıları 

birbirine yakındır. Bunlara ek olarak aylık ortalama harcama miktarlarının ortalaması 

alınmıĢ ve bu değerin 740 TL olduğu bulunmuĢtur.  
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Tablo 5.7. Katılımcıların Barınma Durumlarına Göre Dağılımı 

Barınma Durumu N (Birey Sayısı) Yüzde (%) 

Aile 63 15,7 

Akraba 2 0,5 

Yurt 157 39,1 

Evde (Tek BaĢına) 25 6,2 

Ev (ArkadaĢlar) 154 38,3 

Diğer 1 ,2 

Toplam 402 100 

 Katılımcıların barınma durumlarına göre dağılımları Tablo 5.7‟de 

sunulmuĢtur. Buna göre öğrencilerin %15,7‟si (63 kiĢi) ailesiyle, %0,5‟i (2 kiĢi) 

akrabalarıyla, %39,1‟i (157 kiĢi) yurtta, %6,2‟si (25 kiĢi) evde tek baĢına, %38,3‟ü 

(154 kiĢi) evde arkadaĢlarıyla ve %0,2‟si (1 kiĢi) diğer Ģekillerde barınmaktadır. 

Buna göre yurtta ve evde kalan öğrencilerin sayısı birbirine yakın olup bu iki grupta 

çoğunluğu oluĢturmaktadır. 

 

3.4. ÖRNEKLEMĠN KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARI ve SOSYAL MEFYA 

KULLANIM SIKLIKLARI  

AraĢtırmaya katılan öğrenciler “Facebook Kullanmaya Yönelik Anket Formu” 

kapsamında kitle iletiĢim araçlarını ve sosyal medya kullanma sıklıklarını 

belirtmiĢlerdir. Bu doğrultuda bireylerin kitle iletiĢim araçlarını kullanma sıklıkları 

“Hiç Kullanmam”, “Haftada 1-2 gün”, “Haftada 3-4 gün”, “Haftada 5-6 gün” ve 

“Her gün düzenli” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bireylerin kitle iletiĢim araçlarını 

kullanma sıklıkları frekans ve yüzde olarak Tablo 5.8‟de sunulmuĢtur.  
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Tablo 5.8. Katılımcıların Kitle ĠletiĢim Araçlarını Kullanma Sıklıkları 

Kitle ĠletiĢim 

Aracı 

Hiç 

Kullanmam 

Haftada 1-2 

gün 

Haftada 3-4 

gün 

Haftada 5-

6 gün 

Her gün 

düzenli 

Televizyon 
121 

% 30,1 

155 

% 38,6 

43 

% 10,7 

31 

% 7,7 

52 

% 12,9 

Gazete 
187 

% 46,5 

115 

% 28,6 

48 

% 11,9 

18 

% 4,5 

34 

% 8,5 

Radyo 
247 

% 61,4 

89 

% 22,1 

40 

% 10,0 

16 

% 4,0 

10 

% 2,5 

Ġnternet 
4 

% 1,0 

6 

% 1,5 

16 

% 4,0 

44 

% 10,9 

332 

% 82,6 

Sosyal 

Medya 

4 

% 1,0 

15 

% 3,7 

25 

% 6,2 

62 

% 15,4 

296 

% 73,6 

Tablo 5.8‟de televizyon kullanım sıklığı incelendiğinde araĢtırmadaki 

katılımcıların %30,1‟i hiç kullanmadığını, %38,6‟sı haftada 1-2 gün, %10,7‟si 

haftada 3-4 gün, %7,7‟si haftada 5-6 gün ve %12,9‟u her gün düzenli olarak 

televizyon izledikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu bağlamda bu kategoriler arasındaki 

en büyük yüzde haftada 1-2 gün seçeneğindedir. Diğer bir yüksek yüzde ise 

televizyonu hiç kullanmayanlara aittir. 

Haftalık gazete okuma sıklıkları açısından incelendiğinde ise katılımcıların 

%46,5‟i hiç kullanmadığını, %28,6‟sı haftada 1-2 gün, %11,9‟u haftada 3-4 gün, 

%4,5‟i haftada 5-6 gün ve %8,5‟i her gün düzenli olarak gazete okudukları 

görülmüĢtür. Buna göre bir kitle iletiĢim aracı olarak gazete katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu hatta yarıya yakını (%46,5) tarafından okunmamaktadır. Gazete okuma 

yüzdeleri sıklık arttıkça azalan bir yönelim göstermiĢtir.  

Katılımcıların radyo kullanım sıklıklarına bakıldığında %61,4‟ünün hiç 

kullanmadığını, %22,1‟inin haftada 1-2 gün, % 10‟unun haftada 3-4 gün, % 4‟ünün 

haftada 5-6 gün ve %2,5‟inin her gün düzenli olarak radyo dinledikleri bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır. Elde edilen bulguya göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%61,4) 

radyo dinlememektedir. Gazete bulgularında elde edildiği gibi radyo dinleme yüzdesi 

de sıklıkla beraber azalma göstermiĢtir. Bu bağlamda her gün radyo dinleyenlerin 

yüzdesi en düĢüktür. 
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Tablo 5.8‟de baĢka bir kitle iletiĢim aracı olan internet kullanım sıklığı da 

incelenmiĢtir. Katılımcıların %1‟i hiç kullanmadığını, %1,5‟i haftada 1-2 gün, %4‟ü 

haftada 3-4 gün, %10,9‟u haftada 5-6 gün ve %82,6‟sı her gün düzenli olarak 

internet kullanmaktadır. Bulgular incelendiğinde hiç kullanmam seçeneğinden her 

gün düzenli kullanırım seçeneğine doğru yüzdelerde artıĢ bulunmaktadır. Buna ek 

olarak katılımcıların çok büyük çoğunluğu (%82,6) her gün düzenli olarak internet 

kullanmaktadır. 

Sosyal medya kullanımı açısından Tablo 5.8‟e bakıldığında katılımcıların 

%1‟i hiç kullanmadığını, %3,7‟si haftada 1-2 gün, %6,2si haftada 3-4 gün, %15,4‟ü 

haftada 5-6 gün ve %73,6‟sı her gün düzenli olarak internet kullanmaktadır. Sosyal 

medya kullanımı da internet kullanımına benzer Ģekilde sıklık seçeneği ilerledikçe 

artmaktadır. Yine öğrencilerin büyük bir kısmı (73,6) sosyal medyayı düzenli olarak 

her gün kullanmaktadırlar. 

Genel olarak bakıldığında öğrenciler tarafından internet ve sosyal medya 

kullanım düzeyleri sıklıkla artmaktadır. Bu iki kitle iletiĢim aracının beraber 

kullanılması bunun bir sebebi olabilir. Bunlara ek olarak bu iki kitle iletiĢim aracını 

her gün kullanan öğrencilerin yüzdesi diğer kitle iletiĢim araçlarına göre oldukça 

fazladır. Bunun tam tersine geleneksel kitle iletiĢim araçları içerisinde yer alan 

gazete ve radyoyu hiç kullanmayanların yüzdesi daha fazladır. Bu kitle iletiĢim 

araçlarından hangisinin daha fazla kullanıldığını incelemek amacıyla kullanım 

sıklıkları dereceli olarak kodlanarak (1=Hiç Kullanmam, 2=Haftada 1-2 gün, 

3=Haftada 3-4 gün, 4=Haftada 5-6 gün ve 5=Her gün düzenli) verilen yanıtların 

aritmetik ortalaması alınmıĢtır. Buna iliĢkin betimsel değerler Tablo 5.9‟da 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 5.9. Kitle ĠletiĢim Araçlarına ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler 

Kitle ĠletiĢim Aracı Aritmetik Ortalama (A.O) Standart Sapma (S.S.) 

Televizyon 2,348 1,328 

Gazete 1,998 1,236 

Radyo 1,639 0,985 

Ġnternet 4,726 0,699 

Sosyal Medya 4,570 0,845 
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 Tablo 5.9 incelendiğinden kullanım sıklığı en fazla yani aritmetik ortalaması 

en yüksek (4,726) kitle iletiĢim aracı internettir. Bundan sonraki en sık kullanılan 

ölçme aracı ise sosyal medyadır (A.O.= 4,570). Kullanım sıklığı sıralaması sırasıyla 

televizyon (A.O.= 2,348), gazete (A.O.= 1,998) ve radyodur (A.O.= 1,639). Buna ek 

olarak kullanım sıklığı açısından en fazla farklılaĢma televizyondayken (S.S.=1,328) 

en az farklılaĢma internettedir (S.S.= 0,699). 

Elde edilen bulgulara göre en fazla kullanılan kitle iletiĢim aracı internet ve 

sosyal medyadır. Bu yukarıda açıklanan iki aracın birbiri ile iliĢkili olmasının 

göstergesidir. Ayrıca geleneksel olarak ifade edilen kitle iletiĢim araçları içerisinde 

yer alan gazete ve radyonun kullanımı düĢük seviyededir. Televizyon ise internet ve 

sosyal medya ile gazete ve radyo arasında kalmıĢ bir kitle iletiĢim aracı olarak 

görünmektedir. Televizyon bu yönüyle etkililiğini sürdürmeye devam etmektedir. 

AraĢtırmada incelenen diğer bir değiĢken de katılımcıların sosyal medya 

ortamlarını kullanma sıklıklarıdır. Bunu belirlemek için maddeler “Hiç Kullanmam”, 

“Kullanmam”, “Bazen Kullanırım”, “Kullanırım” ve “Sık Sık Kullanırım” Ģeklinde 

ifade edilmiĢtir. Bireylerin bu maddelere verdikleri yanıtların sıklıkları frekans ve 

yüzde olarak hesaplanmıĢ ve bu değerler Tablo 5.10‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 5.10. Katılımcıların Sosyal Medya Ortamlarını Kullanma Sıklıkları 

Sosyal 

Medya 

Ortamı 

Hiç 

Kullanmam 
Kullanmam 

Bazen 

Kullanırım 
Kullanırım 

Sık Sık 

Kullanırım 

Facebook 
13 

% 3,2 

8 

% 2,0 

81 

% 20,1 

122 

% 30,3 

178 

% 44,3 

Twitter 
152 

% 37,8 

29 

% 7,2 

69 

% 17,2 

71 

% 17,7 

81 

% 20,1 

Google Plus 
186 

% 46,3 

49 

% 12,2 

76 

% 18,9 

48 

% 11,9 

43 

% 10,7 

Instagram 
68 

% 16,9 

12 

% 3,0 

49 

% 12,2 

82 

% 20,4 

191 

% 47,5 

Periscope 
283 

% 70,4 

35 

% 8,7 

36 

% 9,0 

30 

% 7,5 

18 

% 4,5 

Youtube  
17 

% 4,2 

4 

% 1,0 

54 

% 13,4 

134 

% 33,3 

193 

% 48,0 
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Tablo 5.8‟de Facebook kullanım sıklığı incelendiğinde araĢtırmadaki 

katılımcıların %3,2‟si hiç kullanmadığını, %2,0‟si kullanmadığı, %20,1‟i bazen 

kullandığını, %30,3‟ü kullandığını ve %44,3‟ü sık sık kullandığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Bu bağlamda bu kategoriler arasındaki en büyük yüzde sık sık 

kullanırım ve kullanırım seçeneklerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Hiç kullanmam 

ve kullanamam seçenekleri ise çok küçük bir yüzdeye sahiptir. 

Twitter kullanma sıklıkları açısından incelendiğinde ise katılımcıların 

%37,8‟i hiç kullanmadığını, %7,2‟si kullanmam, %17,2‟si bazen kullanırım, 

%17,7‟si kullanırım ve %20,1‟i ise sık sık kullanırım Ģeklinde görüĢlerini 

belirtmiĢtir. Buna göre katılımcıların yüzde olarak en fazlası hiç kullanmam demiĢtir. 

Buna ek olarak bazen kullanırım, kullanırım ve sık sık kullanırım diyenlerin sayısı ve 

yüzdesi birbirine çok yakındır.  

Google Plus kullanımına bakıldığında %46,3‟ünün hiç kullanmadığını, 

%12,2‟sinin kullanmadığı, % 18,9‟unun bazen kullandığı, % 11,9‟unun kullandığı ve 

%10,7‟sinin sık sık kullandığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Elde edilen bulguya göre 

öğrencilerin yarısına yakını (%46,3) hiç twitter kullanmamaktadır. Kullanmam, 

kullanırım ve sık sık kullanırım seçeneklerinin yüzdeleri de birbirine yakındır. 

Tablo 5.10‟da baĢka bir sosyal medya ortamı olan Instagram kullanım sıklığı 

da incelenmiĢtir. Katılımcıların %16,9‟u hiç kullanmadığını, %3‟ü kullanmadığını, 

%12,2‟si bazen kullandığını, %20,4‟ü kullandığını ve %47,5‟i ise sık sık Instagram 

kullanmaktadır. Bulgulara bakıldığında öğrencilerin yarıya yakını (%47,5) sık sık 

Instagram kullanmaktadır. Bununla birlikte sık sık kullanırım ve kullanırım yienler 

büyük bir yüzdeye sahiptir.  

Sosyal medya ortamlarından bir diğeri Periscope için Tablo 5.10‟a 

bakıldığında katılımcıların %70,4‟ü hiç kullanmadığını, %8,7‟si kullanmam, %9‟u 

bazen kullandığını, %7,5‟i kullandığını ve %4,5‟i ise sık sık olarak Priscope 

kullanmaktadır. Google Plus‟ta olduğu gibi Periscope kullanımında da en büyük 

yüzde hiç kullanmam seçeneğindedir.  Buna göre çok küçük bir kısım Pericope 

kullanmaktadır. 
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Katılımcıların Youtube kullanımına bakıldığında, %4,2‟si hiç kullanmamakta, 

%1‟i kullanamamakta, %13,4‟ü bazen kullanmakta, %33,3‟ü kullanmakta iken 

%48‟i sık sık Youtube kullanmaktadır. Youtube hiç kullanmayanların ve 

kullanmayanların yüzdesi çok küçüktür (%5,2). Instagram kullanımındaki gibi 

kullanıcıların yarıya yakını (%48) Youtube‟u sık sık kullanmaktadır. Buna ek olarak 

kullarım seçeneğinin yüzdesi de diğer seçeneklerden oldukça fazladır. 

Sosyal medya ortamlarının kullanım sıklıklarına bakıldığında sık sık kullanım 

seçeneğinin yüzdesinin diğer seçeneklerden fazla olduğu sosyal medya ortamları 

Facebook, Instagram ve Youtube‟dur. Hiç kullanmam yüzdesinin diğer kullanım 

seçeneklerine göre yüksek olan sosyal medya ortamları ise Google Plus ve 

Periscopedur. Bu sosyal medya ortamları dıĢında kalan Twitter kullanımı ise 

seçenekler arasında dengeli olarak dağılmıĢtır. Buradan yola çıkarak sosyal medya 

ortamlarından hangisinin daha fazla kullanıldığını incelemek amacıyla kullanım 

sıklıkları dereceli olarak kodlanarak (1=Hiç Kullanmam, 2=Kullanmam, 3=Bazen 

Kullanırım, 4=Kullanırım ve 5=Sık Sık Kullanırım) verilen yanıtların aritmetik 

ortalaması alınmıĢtır. Buna iliĢkin betimsel değerler Tablo 5.11‟de gösterilmiĢtir. 

Bununla birlikte katılımcıların son 3 ay içerisinde kullandığı sosyal medya ortamının 

ne olduğu ayrı bir araĢtırma problemi kapsamında da incelenmiĢtir.   

Tablo 5.11. Sosyal Medya Ortamlarına ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler 

Sosyal Medya Ortamı Aritmetik Ortalama (A.O) Standart Sapma (S.S.) 

Facebook 4,105 1,003 

Twitter 2,751 1,585 

Google Plus 2,286 1,420 

Instagram 3,786 1,483 

Periscope 1,669 1,179 

Youtube  4,199 0,999 

Tablo 5.11‟de görüleceği üzere kullanım sıklığı en fazla sosyal medya ortamı 

(A.O=4,199) Youtube‟dur. Bundan sonraki sosyal medya ortam kullanma sıklıkları  

Facebook (A.O.= 4,105), Instagram (A.O.= 3,786), Twitter (A.O.= 2,751), Google 

Plus (A.O.= 2,286) ve Periscope (A.O.= 1,669) Ģeklinde sıralanmaktadır. Buna ek 

olarak kullanım sıklığı açısından en fazla farklılaĢma Twitter‟da (S.S.=1,585) iken en 

az farklılaĢma Youtube‟dadır (S.S.= 0,999). 



55 
 

Elde edilen bulgulara göre en fazla kullanılan sosyal medya ortamı Youtube 

ve Facebook‟tur. Bu iki sosyal ortamın diğerlerine göre daha önceden ortaya çıkması 

bunun bir sebebi olabilir. En az kullanılan sosyal medya ortamı ise Periscope‟dur. Bu 

ise Periscope‟un yeterince yaygınlaĢmamasının bir sonucu olabilir. Facebook ve 

Google Plus benzer yapılara sahip olmasına rağmen Google Plus kullanımının daha 

az olması bu ortamın beklentileri Facebook kadar karĢılamadığını göstermektedir.  

    

3.5. SOSYAL MEDYA ORTAMLARI KULLANMA SIKLIĞININ 

DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERE GÖRE FARKLILAġMA DURUMLARI 

Bu kısımda sosyal medya ortamlarının kullanım sıklıklarının her birinin 

demografik özelliklere (cinsiyet, yaĢ, öğretim durumu, öğrenim görülen fakülte ve 

sınıf, barınma durumu) göre farklılaĢma durumları ayrı ayrı ilgili testler yapılarak 

incelenmiĢtir. Ġlk değiĢken olarak cinsiyet ele alınmıĢtır. Cinsiyete göre farklılaĢma 

durumu t testi yapılarak analiz edilmiĢtir. Bu teste iliĢkin aritmetik ortalamalar, 

standart sapma, t değerleri, serbestlik derecesi (S.d.) ve anlamlılık değeri (p) bütün 

sosyal ortamları için tek bir tablo Ģeklinde Tablo 5.12‟de detaylı olarak sunulmuĢtur. 

Tablo 5.12. Sosyal Medya Ortamlarının Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları 

Sos. Med. 

Ort. 

Cins. n A.O. S.S t S.d p 

Facebook 
Kadın 143 4,021 0,945 -1,241 400 0,215 

Erkek 259 4,151 1,033 

Twitter 
Kadın 143 2,678 1,595 -,685 400 0,494 

Erkek 259 2,792 1,581 

Google Plus 
Kadın 143 2,504 1,438 2,294 400 0,022 

Erkek 259 2,166 1,397 

Instagram 
Kadın 143 3,916 1,485 1,308 400 0,192 

Erkek 259 3,714 1,480 

Periscope 
Kadın 143 1,336 0,896 -4,307 400 ,000 

Erkek 259 1,853 1,274 

Youtube 
Kadın 143 4,070 0,998 -1,932 400 0,054 

Erkek 259 4,270 0,994 

Tablo 5.12 incelendiğinde Google Plus (t=2,294; p≤0,05) ve Periscope 

(t=2,294; p≤0,05) için sosyal medya kullanım sıklıkları arasında anlamlı farklılıklar 



56 
 

bulunurken diğer sosyal medya ortamları için anlamlı farklılık görülmemiĢtir. 

Anlamlı farklılık bulunan sosyal medya ortamlarından erkeklerin mi kadınların mı 

lehine olduğunu görmek için iki grup için aritmetik ortalamalara bakılmıĢtır. Buna 

göre Google Plus kullanımı açısından kadınların kullanım sıklığının (A.O.=2,504) 

erkelerden (A.O.=2,166) fazla olduğu görülmüĢtür. Periscope için incelendiğinde ise 

Google Plus‟un tam tersine erkeklerin kullanım sıklığının (A.O.=1,853) kadınlardan 

(A.O.=1,336) fazla olduğu görülmüĢtür.  

Demografik değiĢkenler arasında incelenen ikinci değiĢken yaĢtır. YaĢ 

gruplarına göre sosyal medya ortamlarını kullanma sıklıklarının farklılaĢması 

varyans analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.  Bununla birlikte hangi 

gruplar fark olduğunu incelemek için varyanslar homojen olduğunda Tukey, 

varyanslar homojen olmadığında Tamhane T2 testleri yapılmıĢtır. Bunlara iliĢkin 

sonuçlar sosyal medya ortamları bir arada olacak Ģekilde aritmetik ortalama, standart 

sapma, F değeri, anlamlılık değeri p ve hangi gruplar arasında farklılık olduğunu 

belirten veriler detaylı olarak Tablo 5.13‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 5.13 incelendiğinde yalnızca Facebook için yaĢ grupları arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (F=4,391; p≤0,05). Bunun dıĢında Twitter, Google 

Plus, Instagram, Periscope ve Youtube için anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). 

Facebookta hangi gruplar arasında farklılık olduğunu anlamak için yapılan Tukey 

testi sonucunda 18-20 yaĢ arasında olanların kullanma sıklıklarının (A.O.=4,286) 21-

23 yaĢ arasındaki sıklıklarından (A.O.=3,912) düĢük olduğu görülmüĢtür. 
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Tablo 5.13. Sosyal Medya Ortamlarının YaĢ Gruplarına Göre ANOVA Testi 

Sonuçları 

Sos. Med. 

Ort. 

YaĢ 

Grubu 

n A.O. S.S F p Fark 

Facebook 

18-20 YaĢ 148 3,912 1,094 4,391 0,005 18-20 yaĢ 

ile 21-23 

yaĢ 
21-23 YaĢ 196 4,286 0,859 

24-26 YaĢ 47 3,957 1,160 

27 ve 

üzeri 

11 4,091 0,944 

Twitter 

18-20 YaĢ 148 2,588 1,573 1,017 0,385 - 

21-23 YaĢ 196 2,842 1,569 

24-26 YaĢ 47 2,787 1,654 

27 ve 

üzeri 

11 3,182 1,722 

Google Plus 

18-20 YaĢ 148 2,068 1,318 2,102 0,099 - 

21-23 YaĢ 196 2,454 1,465 

24-26 YaĢ 47 2,277 1,455 

27 ve 

üzeri 

11 2,273 1,555 

Instagram 

18-20 YaĢ 148 3,743 1,503 2,158 0,092 - 

21-23 YaĢ 196 3,847 1,442 

24-26 YaĢ 47 3,915 1,427 

27 ve 

üzeri 

11 2,727 1,902 

Periscope 

18-20 YaĢ 148 1,541 1,006 1,712 0,164 - 

21-23 YaĢ 196 1,740 1,272 

24-26 YaĢ 47 1,872 1,296 

27 ve 

üzeri 

11 1,273 0,905 

Youtube 

18-20 YaĢ 148 4,169 1,033 1,449 0,228 - 

21-23 YaĢ 196 4,286 0,883 

24-26 YaĢ 47 3,979 1,225 

27 ve 

üzeri 

11 4,000 1,342 

Demografik değiĢkenler arasında incelenen üçüncü değiĢken öğretim 

durumudur. Birinci ve ikinci öğretim olma durumuna göre sosyal medya ortamlarını 

kullanma sıklıklarının farklılaĢması t testi yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.  Bu teste 

iliĢkin aritmetik ortalamalar, standart sapma, t değerleri, serbestlik derecesi (S.d.) ve 

anlamlılık değeri (p) bütün sosyal ortamları için tek bir tablo Ģeklinde Tablo 5.14‟de 

detaylı olarak sunulmuĢtur. 
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Tablo 5.14. Sosyal Medya Ortamlarının Öğretim Durumuna Göre t Testi 

Sonuçları 

Sos. Med. 

Ort. 

Öğr. 

D. 

n A.O. S.S t S.d p 

Facebook 
1. Öğr. 298 4,107 0,986 0,098 400 0,922 

2. Öğr. 104 4,096 1,057 

Twitter 
1. Öğr. 298 2,624 1,540 -2,744 400 0,006 

2. Öğr. 104 3,115 1,662 

Google Plus 
1. Öğr. 298 2,245 1,420 -,983 400 0,326 

2. Öğr. 104 2,404 1,418 

Instagram 
1. Öğr. 298 3,725 1,524 -1,403 400 0,161 

2. Öğr. 104 3,962 1,350 

Periscope 
1. Öğr. 298 1,587 1,086 -2,372 400 0,018 

2. Öğr. 104 1,904 1,390 

Youtube 
1. Öğr. 298 4,161 1,045 -1,290 400 0,198 

2. Öğr. 104 4,308 0,848 

Tablo 5.14 incelendiğinde Twitter (t=-2,744; p≤0,05) ve Periscope (t=-2,372; 

p≤0,05) için sosyal medya kullanım sıklıkları arasında anlamlı farklılıklar 

bulunurken diğer sosyal medya ortamları için anlamlı farklılık görülmemiĢtir 

(p>0,05). Anlamlı farklılık bulunan sosyal medya ortamlarından hangi öğretim 

durumunun lehine olduğunu görmek için iki grup için aritmetik ortalamalara 

bakılmıĢtır. Buna göre Twitter kullanımı açısından birinci öğretimin kullanım 

sıklığının (A.O.=2,624) ikinci öğretimden (A.O.=3,115) daha az olduğu görülmüĢtür. 

Periscope için incelendiğinde ise Google Plus‟a benzer Ģekilde birinci öğretimin 

kullanım sıklığının (A.O.=1,587) ikinci öğretimden (A.O.=1,904) daha az olduğu 

görülmüĢtür.  

Demografik değiĢkenler arasında incelenen dördüncü değiĢken öğrenim 

görülen fakültedir. Fakültelere göre sosyal medya ortamlarını kullanma sıklıklarının 

farklılaĢması varyans analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte 

hangi gruplar fark olduğunu incelemek için varyanslar homojen olduğunda Tukey, 

varyanslar homojen olmadığında Tamhane T2 testleri yapılmıĢtır. Bunlara iliĢkin 

sonuçlar sosyal medya ortamları bir arada olacak Ģekilde aritmetik ortalama, standart 



59 
 

sapma, F değeri, anlamlılık değeri p ve hangi gruplar arasında farklılık olduğunu 

belirten veriler detaylı olarak Tablo 5.15‟de sunulmuĢtur.  

 

Tablo 5.15. Sosyal Medya Ortamlarının Fakültelere Göre ANOVA Testi 

Sonuçları 

Sos. Med. 

Ort. 

Fakülte n A.O. S.S F p Fark 

Facebook 

ĠletiĢim 168 4,292 0,807 8,944 ,000 ĠletĢ.-

Müh. 

Vet.-Müh. 
Veterinerlik 118 4,144 0,927 

Mühendislik 116 3,793 1,241 

Twitter 

ĠletiĢim 168 3,089 1,611 12,413 

 

0,000 

 

ĠletĢ.-Vet. 

Vet.-Müh. Veterinerlik 118 2,178 1,312 

Mühendislik 116 2,845 1,650 

Google Plus 

ĠletiĢim 168 2,429 1,395 1,537 

 

0,216 

 

- 

Veterinerlik 118 2,220 1,445 

Mühendislik 116 2,147 1,422 

Instagram 

ĠletiĢim 168 3,774 1,566 0,749 

 

0,474 

 

- 

Veterinerlik 118 3,678 1,473 

Mühendislik 116 3,914 1,368 

Periscope 

ĠletiĢim 168 1,631 1,192 0,214 

 

0,808 

 

- 

Veterinerlik 118 1,669 1,102 

Mühendislik 116 1,724 1,241 

Youtube 

ĠletiĢim 168 4,262 1,062 1,143 0,320 - 

Veterinerlik 118 4,085 0,975 

Mühendislik 116 4,224 0,924 

Tablo 5.15 incelendiğinde Facebook (F=8,944; p≤0,05) ve Twitter 

(F=12,413; p≤0,05) için fakülteler arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bunun 

dıĢında Google Plus, Instagram, Periscope ve Youtube için anlamlı farklılık 

bulunmamıĢtır (p>0,05). Facebook için hangi fakülteler arasında farklılık olduğunu 

anlamak için yapılan Tamhane T2 testi sonucunda iletiĢim fakültesindeki 

(A.O.=4,292) ve veterinerlik fakültesi (A.O.=4,144) öğrencilerin kullanım 

sıklıklarının mühendislik fakültesi (A.O.=3,793) öğrencilerinin kullanım sıklığından 

fazla olduğu görülmüĢtür. Twitter için hangi fakülteler arasında farklılık olduğunu 

anlamak için yapılan Tamhane T2 testi sonucunda iletiĢim fakültesindeki 

(A.O.=3,089) ve mühendislik fakültesi (A.O.=2,845) öğrencilerin kullanım 
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sıklıklarının veterinerlik fakültesi (A.O.=2,178) öğrencilerinin kullanım sıklığından 

fazla olduğu görülmüĢtür. 

Demografik değiĢkenler arasında incelenen beĢinci değiĢken öğrenim görülen 

sınıftır. Sınıflara göre sosyal medya ortamlarını kullanma sıklıklarının farklılaĢması 

varyans analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte hangi gruplar 

fark olduğunu incelemek için varyanslar homojen olduğunda Tukey, varyanslar 

homojen olmadığında Tamhane T2 testleri yapılmıĢtır. Bunlara iliĢkin sonuçlar 

sosyal medya ortamları bir arada olacak Ģekilde aritmetik ortalama, standart sapma, F 

değeri, anlamlılık değeri p ve hangi gruplar arasında farklılık olduğunu belirten 

veriler detaylı olarak Tablo 5.16‟da sunulmuĢtur.  

Tablo 5.16 incelendiğinde Facebook (F=2,767; p≤0,05), Twitter (F=4,014; 

p≤0,05) ve Periscope (F=2,685; p≤0,05) için sınıflar arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. Bunun dıĢında Google Plus, Instagram ve Youtube için anlamlı 

farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). Facebook için hangi sınıflar arasında farklılık 

olduğunu anlamak için yapılan Tamhane T2 testi sonucunda birinci sınıf 

(A.O.=4,317) öğrencilerin kullanım sıklıklarının dördüncü sınıf (A.O.=3,804) 

öğrencilerinin kullanım sıklığından az olduğu görülmüĢtür. Twitter için hangi sınıflar 

arasında farklılık olduğunu anlamak için yapılan Tukey testi sonucunda üçüncü sınıf 

(A.O.=3,139) ve dördüncü sınıf (A.O.=2,878) öğrencilerin kullanım sıklıklarının 

ikinci sınıf (A.O.=2,435) öğrencilerinin kullanım sıklığından fazla olduğu 

görülmüĢtür. Periscope için hangi sınıflar arasında farklılık olduğunu anlamak için 

yapılan Tamhane T2 testi sonucunda ikinci sınıf (A.O.=1,482) öğrencilerin kullanım 

sıklıklarının üçüncü sınıf (A.O.=1,975) öğrencilerinin kullanım sıklığından az olduğu 

görülmüĢtür. 
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Tablo 5.16. Sosyal Medya Ortamlarının Sınıflara Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Sos. Med. 

Ort. 

Sınıf n A.O. S.S F p Fark 

Facebook 

1. Sınıf 46 3,804 1,258 2,767 0,027 1.Snf.-

4.Snf.  

 

2. Sınıf 139 4,029 1,007 

3. Sınıf 79 4,114 0,934 

4. Sınıf 123 4,317 0,871 

Diğer 15 3,933 1,223 

Twitter 

1. Sınıf 46 2,978 1,640 4,014 0,003 2.Snf.-

3.Snf.  

2.Snf.-

4.Snf.  

 

2. Sınıf 139 2,345 1,493 

3. Sınıf 79 3,139 1,559 

4. Sınıf 123 2,878 1,571 

Diğer 15 2,733 1,870 

Google Plus 

1. Sınıf 46 2,065 1,389 1,110 0,351 - 

2. Sınıf 139 2,216 1,398 

3. Sınıf 79 2,291 1,425 

4. Sınıf 123 2,374 1,445 

Diğer 15 2,867 1,457 

Instagram 

1. Sınıf 46 3,435 1,669 2,193 0,069 - 

2. Sınıf 139 3,691 1,503 

3. Sınıf 79 4,177 1,130 

4. Sınıf 123 3,772 1,551 

Diğer 15 3,800 1,521 

Periscope 

1. Sınıf 46 1,543 1,069 2,685 0,031 2.Snf.-

3.Snf.  

 

2. Sınıf 139 1,482 0,981 

3. Sınıf 79 1,975 1,377 

4. Sınıf 123 1,691 1,202 

Diğer 15 2,000 1,558 

Youtube 

1. Sınıf 46 4,109 1,197 1,857 0,117 - 

2. Sınıf 139 4,086 1,018 

3. Sınıf 79 4,456 0,781 

4. Sınıf 123 4,195 1,022 

Diğer 15 4,200 0,862 

Demografik değiĢkenler arasında incelenen altıncı değiĢken aylık ortalama 

harcama miktarıdır. Harcama miktarına göre sosyal medya ortamlarını kullanma 

sıklıklarının farklılaĢması varyans analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Bununla birlikte hangi gruplar fark olduğunu incelemek için varyanslar homojen 

olduğunda Tukey, varyanslar homojen olmadığında Tamhane T2 testleri yapılmıĢtır. 

Bunlara iliĢkin sonuçlar sosyal medya ortamları bir arada olacak Ģekilde aritmetik 

ortalama, standart sapma, F değeri, anlamlılık değeri p ve hangi gruplar arasında 

farklılık olduğunu belirten veriler detaylı olarak Tablo 5.17‟de sunulmuĢtur.  
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Tablo 5.17 incelendiğinde Facebook (F=2,982; p≤0,05), Twitter (F=2,838; 

p≤0,05), Instagram (F=3,937; p≤0,05) ve Periscope (F=2,912; p≤0,05) için harcama 

miktarları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bunun dıĢında Google Plus ve 

Youtube için anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). Facebook için hangi harcama 

miktarları arasında farklılık olduğunu anlamak için yapılan Tamhane T2 testi 

sonucunda 401-800 TL arasında harcama yapan (A.O.=4,247) öğrencilerin kullanım 

sıklıklarının 801-1200 TL arasında harcama yapan (A.O.=3,920) öğrencilerinin 

kullanım sıklığından fazla olduğu görülmüĢtür. Twitter için hangi harcama miktarları 

arasında farklılık olduğunu anlamak için yapılan Tukey testi sonucunda 400 TL ve 

aĢağısında harcama yapan (A.O.=2,374) öğrencilerin kullanım sıklıklarının 801-1200 

TL arasında harcama yapan (A.O.=3,045) öğrencilerinin kullanım sıklığından az 

olduğu görülmüĢtür. Instagram için hangi harcama miktarları arasında farklılık 

olduğunu anlamak için yapılan Tamhane T2 testi sonucunda 400 TL ve aĢağısında 

harcama yapan (A.O.=3,527) ve 401-800 TL arasında harcama yapan (A.O.=3,722) 

öğrencilerin kullanım sıklıklarının 801-1200 TL arasında harcama yapan 

(A.O.=4,239) öğrencilerinin kullanım sıklığından az olduğu görülmüĢtür. 
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Tablo 5.17. Sosyal Medya Ortamlarının Aylık Ortalama Harcama Miktarına 

Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Sos. Med. 

Ort. 

Harcama n A.O. S.S F p Fark 

Facebook 

400 TL ve altı 91 4,055 1,004 2,982 0,031 401-

800TL ile 

801-1200 

TL  

 

401-800 TL 194 4,247 0,876 

801-1200 TL 88 3,920 1,196 

1200 TL ve 

üstü 

29 3,862 1,060 

Twitter 

400 TL ve altı 91 2,374 1,561 2,838 0,038 400TL ve 

altı ile 

801-

1200TL  

 

401-800 TL 194 2,778 1,536 

801-1200 TL 88 3,045 1,653 

1200 TL ve 

üstü 

29 2,862 1,620 

Google Plus 

400 TL ve altı 91 2,308 1,380 0,652 0,582 - 

401-800 TL 194 2,345 1,450 

801-1200 TL 88 2,102 1,348 

1200 TL ve 

üstü 

29 2,379 1,568 

Instagram 

400 TL ve altı 91 3,527 1,601 3,937 0,009 400TL ve 

altı, 401-

800TL ile 

801-

1200TL  

 

401-800 TL 194 3,722 1,494 

801-1200 TL 88 4,239 1,203 

1200 TL ve 

üstü 

29 3,655 1,565 

Periscope 

400 TL ve altı 91 1,396 0,930 2,912 0,034 400TL ve 

altı ile 

401-

800TL  

401-800 TL 194 1,789 1,205 

801-1200 TL 88 1,602 1,199 

1200 TL ve 

üstü 

29 1,931 1,486 

Youtube 

400 TL ve altı 91 3,978 1,085 2,179 0,090 - 

401-800 TL 194 4,247 0,961 

801-1200 TL 88 4,250 1,020 

1200 TL ve 

üstü 

29 4,414 0,825 

Periscope için hangi harcama miktarları arasında farklılık olduğunu anlamak 

için yapılan Tamhane T2 testi sonucunda 400 TL ve aĢağısında arasında harcama 

yapan (A.O.=1,396) öğrencilerin kullanım sıklıklarının 401-800 TL arasında 

harcama yapan (A.O.=1,289) öğrencilerinin kullanım sıklığından az olduğu 

görülmüĢtür. 
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Demografik değiĢkenler arasında incelenen son değiĢken barınma durumudur. 

Barınama durumuna göre sosyal medya ortamlarını kullanma sıklıklarının 

farklılaĢması varyans analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte 

hangi gruplar fark olduğu bu analiz için incelenememiĢtir. Bunun nedeni ise akraba 

ve diğer seçeneklerdeki kiĢi sayısının az olmasından dolayı analizin 

yapılamamasıdır. Bunun dıĢında analize iliĢkin sonuçlar sosyal medya ortamları bir 

arada olacak Ģekilde aritmetik ortalama, standart sapma, F değeri ve anlamlılık değeri 

p detaylı olarak Tablo 5.18‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 5.18 incelendiğinde Twitter (F=2,570; p≤0,05), Periscope (F=2,312; 

p≤0,05) ve Youtube (F=2,341; p≤0,05) için barınma durumları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. Bunun dıĢında Facebook, Google Plus ve Instagram için 

anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Tablo 5.18. Sosyal Medya Ortamlarının Barınma Durumuna Göre ANOVA 

Testi Sonuçları 

Sos. Med. Ort. Barınma n A.O. S.S F p 

Facebook 

Aile 63 4,159 1,019 0,763 0,577 

Akraba 2 3,000 2,828 

Yurt 157 4,102 0,962 

Ev (Yalnız) 25 4,120 1,054 

Ev (ArkdĢ) 154 4,104 1,011 

Diğer 1 3,000 - 

Twitter 

Aile 63 2,270 1,505 2,570 0,026 

Akraba 2 2,500 2,121 

Yurt 157 2,643 1,597 

Ev (Yalnız) 25 3,240 1,451 

Ev (ArkdĢ) 154 2,987 1,580 

Diğer 1 2,000 - 

Google Plus 

Aile 63 2,444 1,511 0,687 0,633 

Akraba 2 1,000 0,000 

Yurt 157 2,229 1,358 

Ev (Yalnız) 25 2,520 1,661 

Ev (ArkdĢ) 154 2,260 1,413 

Diğer 1 2,000 - 

Instagram 

Aile 63 3,746 1,524 0,339 0,889 

Akraba 2 4,000 1,414 

Yurt 157 3,764 1,528 

Ev (Yalnız) 25 3,840 1,463 

Ev (ArkdĢ) 154 3,825 1,438 

Diğer 1 2,000 - 

Periscope 

Aile 63 1,683 1,189 2,312 0,043 

Akraba 2 1,000 0,000 

Yurt 157 1,452 0,957 

Ev (Yalnız) 25 1,800 1,291 

Ev (ArkdĢ) 154 1,877 1,330 

Diğer 1 1,000 - 

Youtube 

Aile 63 3,984 1,100 2,341 0,041 

Akraba 2 3,000 0,000 

Yurt 157 4,153 1,014 

Ev (Yalnız) 25 4,480 0,714 

Ev (ArkdĢ) 154 4,312 0,960 

Diğer 1 3,000 - 
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3.6. SOSYAL MEDYAYA BAĞLANMA ARACI 

ÇalıĢmanın ikinci araĢtırma problemi kapsamında bu kısımda öğrenciler en çok 

hangi araçla sosyal medyaya bağlandığı incelenmiĢtir. Bunun için betimsel 

istatistiklerden yararlanılmıĢ olup frekans ve yüzde hesaplanmıĢtır. Bu değerlere 

iliĢkin sonuçlar Tablo 5.19‟da sunulmuĢtur.  

Tablo 5.19. Katılımcıların Sosyal Medyaya Bağlanma Araçlarının Dağılımları  

Araç N (Birey Sayısı) Yüzde (%) 

Bilgisayar 45 11,2 

Akıllı Telefon 349 86,8 

Tablet 8 2,0 

Toplam 402 100,0 

 Tablo 5.19 incelendiğinde araĢtırmaya katılan katılımcıların %11,2‟si (45 

kiĢi) bilgisayar, %86,8‟i (349 kiĢi) akıllı telefon ve %2‟si (8 kiĢi) tablet aracılığıyla 

sosyal medyaya bağlanmaktadır. Bu bulgulara göre araĢtırmacıların çok büyük bir 

bölümü (%86‟8) akıllı telefonları sosyal medyaya bağlanma aracı olarak 

kullanmaktadır. Bu sonuç akıllı telefonların yaygın ve her ana yanımızda olmasından 

kaynaklı olabilir.  

 

3.7. EN SIK KULLANILAN SOSYAL MEDYA ORTAMI 

ÇalıĢmanın üçüncü araĢtırma problemi kapsamında bu kısımda öğrenciler en 

çok hangi sosyal medya ortamını kullandığı incelenmiĢtir. Bu anket içerisinde yer 

alan “Son 3 ay arasında kullandığınız sosyal medya ortamı hangisidir?” sorusuna 

göre hesaplanmıĢtır. Bunun dıĢında da önceki bulgular arasında sosyal medya ortamı 

sıklığı baĢlığı altında da bu incelenmiĢtir. Burada incelenen katılımcıların son 3 ay 

kullanımı dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. Bunun için betimsel istatistiklerden 

yararlanılmıĢ olup frekans ve yüzde hesaplanmıĢtır. Bu değerlere iliĢkin sonuçlar 

Tablo 5.20‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 5.20 incelendiğinde araĢtırmaya katılan katılımcıların son 3 ayda en sık 

%48,8‟i (192 kiĢi) Facebook, %11,7‟si (47 kiĢi) Twitter, %1,5‟i (6 kiĢi) Google Plus, 
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%26,1‟i (105 kiĢi) Instagram, %2‟si (8 kiĢi) Periscope, %8,7‟si (35 kiĢi) Youtube, 

%0,2‟si (1 kiĢi) Windows Live ve %2‟si (8 kiĢi) diğer sosyal medya ortamlarını 

kullanmaktadır.  

Tablo 5.20. Katılımcıların En Sık Kullandıkları Sosyal Medyaya Ortamları 

Sosyal Medya Ortamı N (Birey Sayısı) Yüzde (%) 

Facebook 192 47,8 

Twitter 47 11,7 

Google Plus 6 1,5 

Instagram 105 26,1 

Periscope 8 2,0 

Youtube 35 8,7 

Myspace 0 0 

Windows Live 1 0,2 

Diğer 8 2,0 

Toplam 402 100,0 

 Elde edilen bulgulara göre katılımcıların yarıya yakının (%47,8) Facebook‟u 

en sık kullandıkları sosyal medya ortamı olduğu görülmüĢtür. Buna göre Facebook 

en sık kullanılan sosyal medya ortamıdır. Bu sıralama Instagram, Twitter, Youtube, 

Periscope, diğer, Google Plus ve Windows Live‟dir. Bununla beraber hiçbir katılımcı 

Myspace‟i sık olarak kullandığını belirtmemiĢtir. 

 

3.8. SOSYAL MEDYA KULLANIMI ve FACEBOOK KULLANIM SÜRESĠ 

Bu bölümde çalıĢmanın dördüncü araĢtırma problemi kapsamında 

katılımcıların kaç yıldır sosyal medya kullandıkları ve günde ortalama ne kadar süre 

Facebook kullandıkları incelenmiĢtir. Öncelikle kullanıcıların kaç yıldır sosyal 

medya kullanımı bağlamında betimsel istatistiklerden yararlanılmıĢ olup frekans ve 

yüzde hesaplanmıĢtır. Bu değerlere iliĢkin sonuçlar Tablo 5.21‟de sunulmuĢtur.  
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Tablo 5.21. Katılımcıların Sosyal Medya Kullanıcı Olma Süreleri 

Süre N (Birey Sayısı) Yüzde (%) 

1 yıldan az 15 3,7 

1-2 yıl 13 3,2 

2-3 yıl 25 6,2 

3-4 yıl 73 18,2 

5 yıl ve üzeri 276 68,7 

Toplam 402 100,0 

Tablo 5.20 incelendiğinde araĢtırmaya katılan katılımcıların %3,7‟si (15 kiĢi) 

1 yıldan az, %3,2‟si (13 kiĢi) 1-2 yıl, %6,2‟si (25 kiĢi) 2-3 yıl, %18,2‟si (73 kiĢi) 3-4 

yıl ve %68,7‟si (276 kiĢi) ise 5 yıl ve üzerinde Facebook kullanıcısıdır. Bu sonuçlara 

göre katılımcıların çoğu (%68,7) çok uzun süredir Facebook kullanıcısıdır.  

Diğer bir değiĢken olarak kullanıcıların günlük ortalama Facebook kullanım 

süreleri (dakika) betimsel istatistiklerden yararlanılarak bu değiĢkene iliĢkin 

aritmetik ortalama, standart sapma,  minimum ve maksimum değerleri 

hesaplanmıĢtır. Bu değerlere iliĢkin sonuçlar Tablo 5.22‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 5.22. Katılımcıların Günlük Ortalama Facebook Kullanma Süreleri 

 Art. Ort. Std. Sap. Minimum Maksimum 

Facebook Kullanım Süresi 

(dk.) 

74,56 90,11 4 720 

Tablo 5.22 incelendiğinde araĢtırmaya katılan katılımcıların aritmetik 

ortalaması 74,56; standart sapması 90,11; minimum değeri 4 ve maksimum değeri 

720‟dir. Bu sonuçlara göre katılımcılar ortalama olarak 1 saatten fazla Facebook 

kullanmaktadır. Bununla birlikte katılımcılar günde en az 4 dakika en fazla ise 720 

dakikalarını Facebook‟ta geçirmektedirler.  
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3.9. FACEBOOK KULLANIM SÜRESĠNĠN DEMOGRAFĠK BĠLGĠLERE 

GÖRE FARKLILAġMA VE ARALARINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

ÇalıĢma kapsamında incelenen beĢinci problem Facebook kullanım süresinin 

demografik özelliklere (cinsiyet, yaĢ, öğretim durumu, öğrenim görülen fakülte ve 

sınıf, barınma durumu) göre farklılaĢma durumları ve aralarındaki iliĢki ayrı ayrı 

ilgili testler yapılarak incelenmiĢtir. Ġlk değiĢken olarak cinsiyet ele alınmıĢtır. 

Cinsiyete göre farklılaĢma durumu t testi yapılarak analiz edilmiĢtir. Bu teste iliĢkin 

aritmetik ortalamalar, standart sapma, t değerleri, serbestlik derecesi (S.d.) ve 

anlamlılık değeri (p) bütün sosyal ortamları için tek bir tablo Ģeklinde Tablo 5.23‟de 

detaylı olarak sunulmuĢtur. 

Tablo 5.23. Facebook Kullanım Süresinin Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları 

 Cins. n A.O. S.S t S.d p 

Facebook 

Kull. Süresi 

Kadın 143 70,950 99,152 -0,597 400 0,551 

Erkek 259 76,560 84,847 

Tablo 5.23 incelendiğinde Facebook kullanım süresinin cinsiyete göre 

anlamlı farklılık görülmemiĢtir (t=-0,597; p>0,05). Buna göre kadınların kullanım 

süresi (A.O.=70,95), erkeklerin kullanım süresinden (A.O.=76,56) daha düĢüktür. 

Demografik değiĢkenler arasında incelenen ikinci değiĢken yaĢtır. YaĢ 

gruplarına göre sosyal medya ortamlarını kullanma sıklıklarının farklılaĢması 

varyans analizi (ANOVA) ve Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı 

hesaplaması yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bunlara iliĢkin sonuçlar aritmetik ortalama, 

standart sapma, F değeri, anlamlılık değeri p ve hangi gruplar arasında farklılık 

olduğunu belirten veriler detaylı olarak Tablo 5.24‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 5.24 incelendiğinde Facebook kullanım süresinin yaĢ gruplarına göre 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (F=4,391; p≤0,05). Elde edilen sonuçlardan en fazla 

Facebook kullanım sıklığına 18-20 yaĢındakilerde (A.O.=76,243) rastlanmıĢtır. 

Facebook kullanım sıklığı sırasıyla 21-23 yaĢ (A.O.=75,980), 24-26 yaĢ 

(A.O.=68,468), 27 yaĢ ve üzeri (A.O.=52,727) Ģeklinde sıralanmıĢtır. Görüleceği 

üzere yaĢ grupları büyüdükçe Facebook kullanım süresi azalmıĢtır. Yapılan 
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korelasyon analizi sonunda -0,05 olarak bulunmuĢtur. Bu ise yaĢ ile Facebook 

kullanım süresinin arasında çok zayıf negatif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. 

Tablo 5.24. Facebook Kullanım Süresinin YaĢ Gruplarına Göre ANOVA Testi 

Sonuçları 

 YaĢ 

Grubu 

n A.O. S.S F p Fark 

Facebook 

Kull. Süresi 

18-20 YaĢ 148 76,243 96,378 0,319 0,812 - 

21-23 YaĢ 196 75,980 87,369 

24-26 YaĢ 47 68,468 89,094 

27 ve 

üzeri 

11 52,727 54,192 

Demografik değiĢkenler arasında incelenen üçüncü değiĢken öğretim 

durumudur. Birinci ve ikinci öğretim olma durumuna göre Facebook kullanma 

sürelerinin farklılaĢması t testi yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.  Bu teste iliĢkin aritmetik 

ortalamalar, standart sapma, t değerleri, serbestlik derecesi (S.d.) ve anlamlılık değeri 

(p) bütün sosyal ortamları için tek bir tablo Ģeklinde Tablo 5.25‟de detaylı olarak 

sunulmuĢtur. 

Tablo 5.25. Facebook Kullanım Süresinin Öğretim Durumuna Göre t Testi 

Sonuçları 

 Öğr. 

D. 

n A.O. S.S t S.d p 

Facebook 

Kull. Süresi 

1. Öğr. 298 74,628 95,158 0,025 400 0,980 

2. Öğr. 104 74,375 74,187 

Tablo 5.25 incelendiğinde Facebook kullanım süresinin öğretim durumuna 

göre anlamlı farklılık görülmemiĢtir (t=0,025; p>0,05). Buna göre birinci 

öğretimdekilerin kullanım süresi (A.O.=74,628), ikinci öğretimdekilerin kullanım 

süresinden (A.O.=74,375) fazladır. Fakat bu iki değer birbirine çok yakındır. 

Bununla birlikte birinci öğretimdekilerin kullanım sürelerinin farklılaĢması 

(S.S.=95,158) ikinci öğretimden (S.S.=74,187) daha fazladır. 

Demografik değiĢkenler arasında incelenen dördüncü değiĢken öğrenim 

görülen fakültedir. Fakültelere göre Facebook kullanma sürelerinin farklılaĢması 

varyans analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte hangi gruplar 
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fark olduğunu incelemek için varyanslar homojen olmadığından Tamhane T2 testleri 

yapılmıĢtır. Bunlara iliĢkin sonuçlar sosyal medya ortamları bir arada olacak Ģekilde 

aritmetik ortalama, standart sapma, F değeri, anlamlılık değeri p ve hangi gruplar 

arasında farklılık olduğunu belirten veriler detaylı olarak Tablo 5.26‟da sunulmuĢtur.  

Tablo 5.26. Facebook Kullanım Süresinin Fakültelere Göre ANOVA Testi 

Sonuçları 

 Fakülte n A.O. S.S F p Fark 

Facebook 

Kull. Süresi 

ĠletiĢim 168 92,810 109,883 6,818 0,001 ĠletĢ.-

Müh. 

 
Veterinerlik 118 68,415 81,228 

Mühendislik 116 54,388 55,970 

Tablo 5.26 incelendiğinde Facebook kullanım süresinin fakültelere göre 

anlamlı seviyede farklılaĢma olduğu görülmüĢtür (F=6,818; p≤0,05). Facebook 

kullanım süresinin hangi fakülteler arasında farklılık olduğunu anlamak için yapılan 

Tamhane T2 testi sonucunda iletiĢim fakültesindeki (A.O.=92,810) öğrencilerin 

Facebook kullanma sürelerinin mühendislik fakültesi (A.O.=54,388) öğrencilerinden 

fazla olduğu görülmüĢtür. Facebook kullanım süreleri en fazladan en düĢüğe 

sıralama iletiĢim, veterinerlik ve mühendislik fakülteleridir.  

Demografik değiĢkenler arasında incelenen beĢinci değiĢken öğrenim görülen 

sınıftır. Sınıflara göre Facebook kullanma sürelerinin farklılaĢması varyans analizi 

(ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bunlara iliĢkin sonuçlar aritmetik ortalama, 

standart sapma, F değeri, anlamlılık değeri p ve hangi gruplar arasında farklılık 

olduğunu belirten veriler detaylı olarak Tablo 5.27‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 5.27. Facebook Kullanım Süresinin Sınıflara Göre ANOVA Testi 

Sonuçları 

 Sınıf n A.O. S.S F p Fark 

Facebook 

Kull. Süresi 

1. Sınıf 46 85,848 145,341 0,448 0,774 - 

2. Sınıf 139 74,748 79,876 

3. Sınıf 79 65,886 64,030 

4. Sınıf 123 77,114 93,050 

Diğer 15 63,000 49,634 



72 
 

Tablo 5.27 incelendiğinde Facebook kullanım süresinin sınıflara göre anlamlı 

seviyede farklılaĢma olmadığı görülmüĢtür (F=0,448; p>0,05). Facebook kullanım 

süresinin en fazladan en düĢüğe sıralama birinci sınıf (A.O.=85,848), dördüncü sınıf 

(A.O.=77,114), ikinci sınıf (A.O.=74,748), üçüncü sınıf (A.O.=65,886) ve diğer 

(A.O.=63,000) Ģeklindedir.  

Demografik değiĢkenler arasında incelenen altıncı değiĢken aylık ortalama 

harcama miktarıdır. Harcama miktarına göre Facebook kullanma sürelerinin 

farklılaĢması varyans analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte 

Facebook kullanım süresi ile harcama miktarları arasında Pearson Momentler 

Çarpımı korelasyon katsayısı hesaplaması da hesap edilmiĢtir. Bunlara iliĢkin 

sonuçlar aritmetik ortalama, standart sapma, F değeri, anlamlılık değeri p ve hangi 

gruplar arasında farklılık olduğunu belirten veriler detaylı olarak Tablo 5.28‟de 

sunulmuĢtur.  

Tablo 5.28. Facebook Kullanım Süresinin Aylık Ortalama Harcama Miktarına 

Göre ANOVA Testi Sonuçları 

 Harcama n A.O. S.S F p Fark 

Facebook 

Kull. Süresi 

400 TL ve altı 91 77,527 106,925 0,803 0,493 - 

 401-800 TL 194 79,670 81,636 

801-1200 TL 88 64,409 93,832 

1200 TL ve 

üstü 

29 61,897 74,515 

Tablo 5.28 incelendiğinde Facebook kullanım süresinin aylık harcama 

miktarlarına göre anlamlı seviyede farklılaĢma görülmemiĢtir (F=0,803; p>0,05). 

Facebook kullanım süresinin en fazladan en düĢüğe sıralama 401-800 TL arası 

harcama yapanlar (A.O.=79,670), 400 TL ve altı harcama yapanlar (A.O.=77,527), 

801-1200 TL arası harcama yapanlar (A.O.=64,409) ve 1200 TL ve üzerinde 

harcama yapanlar (A.O.=61,897) Ģeklindedir. Facebook kullanım süresi ile yapılan 

harcama arasındaki korelasyon -0,028 olarak hesaplanmıĢtır. Bu ise iki değiĢken 

arasındaki iliĢkinin negatif yönlü çok zayıf seviyede olduğunu göstermektedir.  

Demografik değiĢkenler arasında incelenen son değiĢken barınma durumudur. 

Barınama durumuna göre Facebook kullanma sürelerinin farklılaĢması varyans 
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analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte hangi gruplar fark 

olduğu bu analiz için incelenememiĢtir. Bunun nedeni ise akraba ve diğer 

seçeneklerdeki kiĢi sayısının az olmasından dolayı analizin yapılamamasıdır. Bunun 

dıĢında analize iliĢkin sonuçlar aritmetik ortalama, standart sapma, F değeri ve 

anlamlılık değeri p detaylı olarak Tablo 5.29‟da sunulmuĢtur. 

Tablo 5.29. Facebook Kullanım Süresinin Barınma Durumuna Göre ANOVA 

Testi Sonuçları 

 Barınma n A.O. S.S F p 

Facebook Kull. 

Süresi 

Aile 63 71,587 73,385 0,763 0,577 

Akraba 2 20,000 14,142 

Yurt 157 86,503 117,309 

Ev (Yalnız) 25 90,720 106,705 

Ev (ArkdĢ) 154 62,110 53,544 

Diğer 1 10,000 - 

Tablo 5.29 incelendiğinde Facebook kullanım süresinin aylık harcama 

miktarlarına göre anlamlı seviyede farklılaĢma görülmemiĢtir (F=0,763; p>0,05).  

Facebook kullanım süresinin en fazladan en düĢüğe sıralama evde yalnız kalanlar 

(A.O.=90,720), yurtta kalanla (A.O.=86,503), ailesiyle kalanlar (A.O.=71,587), evde 

arkadaĢlarıyla kalanlar (A.O.=62,110),  akrabalarıyla kalanlar (A.O.=20,000) ve 

diğer (A.O.=10,000) Ģeklindedir.  

 

3.10. FACEBOOK KULLANIM MOTĠVASYONLARI 

ÇalıĢmada incelenen altıncı problem kapsamında öğrenciler Facebook‟u 

hangi motivasyonlarla kullandığı ve Facebook kullanım motivasyonları ile 

demografik özellikleri (cinsiyet, yaĢ, öğretim durumu, öğrenim görülen sınıf ve 

fakülte, aylık harcama durumu, barınma durumu) arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığı incelenmiĢtir. Facebook kullanım motivasyonlarının belirlenmesi amacıyla 

öncelikle maddelere iliĢkin betimsel istatistikler kullanılmıĢ ardından faktör analizi 

yapılmıĢtır. Faktör analizinden çıkan sonuçlar sonunda bu boyutlara iliĢkin toplam 

puanlar alınmıĢtır. Bu motivasyonlar için betimsel istatistikler ve Cronbach alfa 

değerleri hesaplanmıĢtır. Bununla birlikte bu motivasyon türleri tanıtılmıĢtır.  Son 
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aĢamada ise Facebook kullanım motivasyonlarının demografik özelliklere (cinsiyet, 

yaĢ, öğretim durumu, öğrenim görülen fakülte ve sınıf, barınma durumu) göre 

farklılaĢma durumları ayrı ayrı ilgili testler yapılarak incelenmiĢtir.  

Facebook kullanım motivasyon maddelerine iliĢkin betimsel istatistikler 

hesaplanmıĢ olup Tablo 5.30‟da sunulmuĢtur. Tablo 5.30 incelendiğinde maddelerin 

aritmetik ortalaması 2,117 ile 3,930 arasındadır. En düĢük aritmetik ortalamaya sahip 

olan madde 42. sıradaki “Romantik iliĢkiler kurmamı sağlıyor.”dur. Bundan sonraki 

en düĢük maddeler sırasıyla 33. sıradaki “Kendime güvenimi arttırıyor.” ve 30. 

sıradaki “Dini konularda bilgimi arttırıyor ve dini duygularımı güçlendiriyor.” 

maddeleridir. Buna karĢın en yüksek aritmetik ortalamaya sahip madde ise 31. 

sıradaki “Sıkıldığımda vakit geçiriyorum.”dur. Bundan sonraki en yüksek maddeler 

ise sırasıyla 39. sıradaki “Dünya, ülkem, Ģehrin ve yakın çevremde olanlardan 

haberdar oluyorum.” ve 26. sıradaki “Eski arkadaĢ ve tanıdıklarıma, ulaĢılması güç 

kiĢilere ulaĢmamı sağlıyor.” maddeleridir. Maddelere iliĢkin standart sapmalar 

incelendiğinde ise en az farklılaĢmanın olduğu madde yine 31. sıradaki 

“Sıkıldığımda vakit geçiriyorum.” maddesidir. En fazla farklılaĢma ise 50. sıradaki 

“Online oyun oynayabiliyorum.” maddesidir. 
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Tablo 5.30. Facebook Kullanım Motivasyon Maddeleri Betimsel Ġstatistikler 

Maddeler (Ġfadeler) A.O. S.S. 

23.Eğlenceli zaman geçiriyorum. 3,353 1,073 

24.PaylaĢımda bulunarak (Fotograf, video, vb.) paylaĢarak beğeni 

alabiliyorum. 

3,231 1,269 

25.Kendimi ifade ediyorum. 3,134 1,234 

26.Eski arkadaĢ ve tanıdıklarıma, ulaĢılması güç kiĢilere ulaĢmamı 

sağlıyor. 

3,863 1,025 

27.ArkadaĢlarımla bir araya geldiğimde sohbet konusu sağlıyor. 3,114 1,276 

28.Sıkıcı insanlar ve iĢlerden beni kurtarıyor. 2,958 1,250 

29.ArkadaĢlarım ve tanıdıklarımla iletiĢim kurabilmemi sağlıyor. 3,771 1,063 

30.Dini konularda bilgimi arttırıyor ve dini duygularımı 

güçlendiriyor. 

2,281 1,204 

31.Sıkıldığımda vakit geçiriyorum. 3,930 ,961 

32.Günlük yaĢamın stresinden ve sorunlarından uzaklaĢıyorum. 3,182 1,225 

33.Kendime güvenimi arttırıyor. 2,251 1,188 

34.KiĢilik özelliklerimi, hobilerimi ve özel ilgilerimi baĢkalarına 

sunuyorum. 

2,838 1,335 

35.Yalnızlık hissinden kurtuluyorum 2,495 1,254 

36.Merak ettiğim konularda görüĢ ve tavsiyelere baĢvurabiliyorum. 3,313 1,260 

37.Beni ilgilendiren konularda bilgi sahibi oluyorum. 3,634 1,155 

38.Kültürümü yansıtan bilgimi arttırıyor, kültürümü güçlendirip 

yaĢatıyor. 

3,087 1,245 

39.Dünya, ülkem, Ģehrin ve yakın çevremde olanlardan haberdar 

oluyorum. 

3,888 1,026 

40.Yeni insanlarla iletiĢim kuruyorum 3,197 1,302 

41.Ġnsanlar arasında tanınırlığımı arttırıyor. 2,823 1,250 

42.Romantik iliĢkiler kurmamı sağlıyor. 2,117 1,171 

43.BaĢkalarına ait fotoğraf ve videoları inceleyerek hayatlarındaki 

olup bitenleri takip edebiliyorum. 

3,552 1,227 

44.PaylaĢımlarımla insanları etkileyebilme imkanı sunuyor. 2,900 1,304 

45.Kendimi özel ve önemli hissediyorum. 2,391 1,223 

46.Benimle aynı düĢünceye sahip olan insanları görüyor ve kendimi 

bir gruba ait hissediyorum. 

2,940 1,303 

47.Güncel kampanyalardan haberdar oluyorum. 3,562 1,127 

48.Ücretsiz tanıtım yapabiliyorum 2,739 1,325 

49.Etkinliklerden kolaylıkla haberdar oluyorum. 3,774 1,060 

50.Online oyun oynayabiliyorum. 2,998 1,436 

51.Facebook kullanmaktan hoĢlanıyorum 3,435 1,191 

52.Toplumsal ve siyasi düĢüncemi geliĢtirerek olgunlaĢmasına 

yardımcı oluyor. 

2,983 1,293 

53.BoĢ zamanlarımı değerlendirmeme yardımcı oluyor 3,565 1,168 

54.Farklı bakıĢ açılarını görmemi sağlıyor. 3,709 1,172 
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3.10.1. Facebook Kullanım Motivasyonlarının Faktör Analizi 

Facebook kullanım motivasyonlarını incelemek için faktör analizi yapılmıĢtır. 

Faktör analizine geçilmeden önce örneklem büyüklüğünün yeterliliğini belirlemek 

amacıyla Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ve Bartlett testleri uygulanmıĢtır. Bunun 

sonucunda elde edilen değerler Tablo 5.31‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 5.31. KMO ve Bartlett Test Sonuçları 

KMO Testi 0.919 

Bartlett Testi 

χ
2
 5081.871 

sd 496 

p .000 

Tablo 5.31 incelendiğinde KMO değerinin 0.60 üzerinde olması ve manidar 

Bartlett testi sonuçları alması göz önüne alındığında faktör analizi için örneklem 

büyüklüğünün yeterli olduğu söylenebilir (Tabachnick ve Fidell, 2001).  

Faktör analizi için temel bileĢenler analizinde dik döndürme (varimax) 

seçeneği kullanılmıĢtır. Buna göre faktörlerin faktör yükleri, faktörün varyansı 

açıklama yüzdeleri, kümülatif vasyans açıklama yüzdeleri Tablo 5.32‟de verilmiĢtir. 

Tablo 5.32. Faktör Yüklerine ĠliĢkin Değerler 

Faktör 

No 

DöndürülmüĢ Yüklerinin Karelaerinin Toplamı 

Faktör Yükü Açıklanan Varyans % 
Kümülatif Açk. Varyans 

% 

1 3,862 12,067 12,067 

2 3,004 9,389 21,456 

3 2,798 8,744 30,201 

4 2,404 7,512 37,713 

5 2,376 7,425 45,138 

6 2,259 7,058 52,196 

7 1,994 6,232 58,428 

 Faktör analizi sonunda faktör yük değeri (eigen values) 1‟in üzerinde olanlar 

alınmıĢtır. Buna göre Tablo 5.32‟de de görüleceği üzere faktör yükü 1‟den yüksek 

olan 7 faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden ilki aynı zamanda en yüksek faktör yük 

değerine (3,862) sahiptir. Son faktör aynı zamanda en düĢük faktör yük değerine 

(1,994) sahiptir. Buna paralel olarak ilk faktörün Facebook kullanımına yönelik 
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motivasyonun açıkladığı varyans yüzdesi %12,067 iken son faktörün açıkladığı 

varyans yüzdesi %6,232‟dir. Buna ek olarak ilgili maddelerin tamamı Facebook 

kullanım motivasyonunun toplamda %58,428‟ini açıklamaktadır.  

Faktör analizi çıkan faktörler ve bu faktörlerin altında yer alan maddelerin 

sınıflandırılması yapılmıĢtır. Buna göre maddelerin özellikleri dikkate alınarak 

faktörler isimlendirilmiĢtir. Faktörlerin isimleri ve hangi maddelerin bu faktörün 

altında yer aldığı Tablo 5.33‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 5.33. Faktörler ve Faktörlere Ait Maddeler 

Faktörler Maddeler (Ġfadeler) 

Faktör 1 (KiĢisel Doyum) 28, 30, 33, 35, 41, 42, 45 

Faktör 2 (Eğlence) 23, 31, 32, 51, 53 

Faktör 3 (Bilgi Edinme) 36, 37, 38, 39 

Faktör 4 (Sosyal EtkileĢim) 43, 44, 46, 52, 54  

Faktör 5 (ĠletiĢim) 26, 27, 29, 40 

Faktör 6 (Kendini Ġfade) 24, 25, 34 

Faktör 7 (Tanıtım ve Ekonomi) 47, 48, 49, 50  

Tablo 5.33‟e bakıldığında ilk faktörün “KiĢisel Doyum” olarak adlandırıldığı 

ve 7 maddeden oluĢtuğu; ikinci faktörün “Eğlence” olarak adlandırıldığı ve 5 

maddeden oluĢtuğu; üçüncü faktörün “Bilgi Edinme” olarak adlandırıldığı ve 4 

maddeden oluĢtuğu; dördüncü faktörün “Sosyal EtkileĢim” olarak adlandırıldığı ve 5 

maddeden oluĢtuğu; beĢinci faktörün “ĠletiĢim” olarak adlandırıldığı ve 4 maddeden 

oluĢtuğu; altıncı faktörün “Kendini Ġfade” olarak adlandırıldığı ve 3 maddeden 

oluĢtuğu; son faktörün “Tanıtım ve Ekonomi” olarak adlandırıldığı ve 4 maddeden 

oluĢtuğu görülmüĢtür. 

Faktör analizi sonucunda elde edilen ilk faktör olan “KiĢisel Doyum”dur. Bu 

faktörün açıklanan varyans yüzdesi %12,067‟dir. Bu faktörün içinde kendine güven, 

yalnızlık hissi, romantik ilişkiler, kendini özel ve önemli hissetme, dini bilgiler, 

insanlar arası tanınırlık ve sıkıcı insanlardan kurtulma gibi ifadeleri içeren 

maddelerden oluĢmaktadır.  

Faktör analizi sonucunda elde edilen ikinci faktör olan “Eğlence”dir. Bu 

faktörün açıklanan varyans yüzdesi %9,389‟dür. Bu faktörün içinde sıkıldığında 
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vakit geçirme, boş zamanı değerlendirme, eğlenceli zaman geçirme, günlük yaşamın 

stresinden ve sorunundan uzaklaşma ve Facebook kullanmaktan hoşlanma gibi 

ifadeleri içeren maddelerden oluĢmaktadır.  

Faktör analizi sonucunda elde edilen üçüncü faktör olan “Bilgi Edinme”dir. 

Bu faktörün açıklanan varyans yüzdesi %8,744‟dir. Bu faktörün içinde bilgi sahibi 

olma, merak edilen konularda başvurma, kültürü arttırma ve çevremde olanlardan 

haberdar olma gibi ifadeleri içeren maddelerden oluĢmaktadır.  

Faktör analizi sonucunda elde edilen dördüncü faktör olan “Sosyal 

EtkileĢim”dir. Bu faktörün açıklanan varyans yüzdesi %7,512‟dir. Bu faktörün içinde 

farklı bakış açılarını öğrenme, paylaşımlarla insanları etkileyebilme, kendini bir 

gruba ait hissetme, düşüncelerini geliştirmeve başkalarına ait olan sosyal 

paylaşımlarını görme gibi ifadeleri içeren maddelerden oluĢmaktadır.  

Faktör analizi sonucunda elde edilen beĢinci faktör olan “ĠletiĢim”dir. Bu 

faktörün açıklanan varyans yüzdesi %7,425‟dir. Bu faktörün içinde arkadaş ve 

tanıdıklarla iletişim kurabilme, eski arkadaş ve tanıdıklara ulaşma, sohbet konusu 

sağlama ve yeni kişilerle iletişim kurma gibi ifadeleri içeren maddelerden 

oluĢmaktadır.  

Faktör analizi sonucunda elde edilen altıncı faktör olan “Kendini Ġfade”dir. 

Bu faktörün açıklanan varyans yüzdesi %7,058‟dir. Bu faktörün içinde 

paylaşımlarda bulunarak beğeni almak, kendini ifade etme, kendine ait hobi ve özel 

ilgilerini sunma gibi ifadeleri içeren maddelerden oluĢmaktadır.  

Faktör analizi sonucunda elde edilen yedinci ve son faktör olan “Tanıtım ve 

Ekonomi”dir. Bu faktörün açıklanan varyans yüzdesi %6,232‟dir. Bu faktörün içinde 

etkinliklerden haberdar olma, ücretsiz tanıtımını yapabilme, oyun oynayabilme, ve 

güncel kampanyalardan haberdar olma gibi ifadeleri içeren maddelerden 

oluĢmaktadır.  

Faktör analizinin yanında ölçülen maddelerin güvenilir olması da diğer 

önemli bir konudur. Bunun için faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktörlerin 
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kendi içlerinde ne kadar tutarlı oldukları Cronbach alfa (α) ile hesap edilmektedir. 

Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan maddelerin faktörlere verdikleri yük değerleri 

ve faktörlerin güvenirlik analizi sonucunda elde edilen Cranbach alfa (α) değerleri 

Tablo 5.34‟de sunulmuĢtur. 
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Tablo 5.34. Facebook Kullanım Motivasyon Maddeleri Betimsel Ġstatistikler 

 Maddeler (Ġfadeler Yük 

Değ. 

Cronbach 

α 

K
iĢ

is
el

 D
o
y
u
m

 

33.Kendime güvenimi arttırıyor. 0,735 

0,819 

35.Yalnızlık hissinden kurtuluyorum 0,684 

42.Romantik iliĢkiler kurmamı sağlıyor. 0,669 

45.Kendimi özel ve önemli hissediyorum. 0,628 

30.Dini konularda bilgimi arttırıyor ve dini 

duygularımı güçlendiriyor. 
0,606 

41.Ġnsanlar arasında tanınırlığımı arttırıyor. 0,529 

28.Sıkıcı insanlar ve iĢlerden beni kurtarıyor. 0,392 

E
ğ
le

n
ce

 

31.Sıkıldığımda vakit geçiriyorum. 0,692 

0,791 

53.BoĢ zamanlarımı değerlendirmeme yardımcı 

oluyor 
0,671 

23.Eğlenceli zaman geçiriyorum. 0,640 

32.Günlük yaĢamın stresinden ve sorunlarından 

uzaklaĢıyorum. 
0,567 

51.Facebook kullanmaktan hoĢlanıyorum 0,559 

B
il

g
i 

E
d
in

m
e 

37.Beni ilgilendiren konularda bilgi sahibi 

oluyorum. 
0,762 

0,758 

36.Merak ettiğim konularda görüĢ ve tavsiyelere 

baĢvurabiliyorum. 
0,666 

38.Kültürümü yansıtan bilgimi arttırıyor, kültürümü 

güçlendirip yaĢatıyor. 
0,611 

39.Dünya, ülkem, Ģehrin ve yakın çevremde 

olanlardan haberdar oluyorum. 
0,495 

S
o
sy

al
 E

tk
il

eĢ
im

 

54.Farklı bakıĢ açılarını görmemi sağlıyor. 0,589 

0,774 

44.PaylaĢımlarımla insanları etkileyebilme imkanı 

sunuyor. 
0,579 

46.Benimle aynı düĢünceye sahip olan insanları 

görüyor ve kendimi bir gruba ait hissediyorum. 
0,574 

52.Toplumsal ve siyasi düĢüncemi geliĢtirerek 

olgunlaĢmasına yardımcı oluyor. 
0,487 

43.BaĢkalarına ait fotoğraf ve videoları inceleyerek 

hayatlarındaki olup bitenleri takip edebiliyorum. 
0,310 

Ġl
et

iĢ
im

 

29.ArkadaĢlarım ve tanıdıklarımla iletiĢim 

kurabilmemi sağlıyor. 
0,680 

0,647 

26.Eski arkadaĢ ve tanıdıklarıma, ulaĢılması güç 

kiĢilere ulaĢmamı sağlıyor. 
0,664 

27.ArkadaĢlarımla bir araya geldiğimde sohbet 

konusu sağlıyor. 
0,572 

40.Yeni insanlarla iletiĢim kuruyorum 0,508 

K
en

d
. 

Ġf
ad

e 24.PaylaĢımda bulunarak (Fotograf, video, vb.) 

paylaĢarak beğeni alabiliyorum. 
0,720 

0,706 

25.Kendimi ifade ediyorum. 0,658 
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34.KiĢilik özelliklerimi, hobilerimi ve özel 

ilgilerimi baĢkalarına sunuyorum. 
0,519 

T
an

. 
E

k
o

 49.Etkinliklerden kolaylıkla haberdar oluyorum. 0,644 

0,630 
48.Ücretsiz tanıtım yapabiliyorum 0,642 

50.Online oyun oynayabiliyorum. 0,619 

47.Güncel kampanyalardan haberdar oluyorum. 0,597 

Tablo 5.34 incelendiğinde faktörlerin yük değerleri sunulmuĢ olup 

maddelerin faktör yük değerleri 0,310 ile 0,762 arasında değiĢtiği görülmüĢtür. 

Faktörlerin güvenirliğini gösteren Cronbach α değerleri ise 0,630 ile 0,819 arasında 

değiĢmektedir. Nunnally ve Bernstein (1994), Cronbach α sayısının 0,60 dan büyük 

olmasının kabul edilebilir değer olduğunu belirtmiĢtir. Buna göre ölçekteki tüm 

faktörlerin kabul edilebilir değerde olduğu söylenebilir. 

 Faktörler belirlendikten sonra faktörler için ortalama faktör puanları hesap 

edilmiĢtir. Hesap edilen faktör puanlarının aritmetik ortalaması ve standart sapma 

değerleri hesaplanmıĢtır. Bu sonuçlar Tablo 5.35‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 5.35. Faktörlere Ait Betimsel Ġstatistikler 

Faktörler Aritmetik Ortalama Standart Sapma 

Faktör 1 (KiĢisel Doyum) 2,474 0,845 

Faktör 2 (Eğlence) 3,493 0,832 

Faktör 3 (Bilgi Edinme) 3,481 0,894 

Faktör 4 (Sosyal EtkileĢim) 3,217 0,914 

Faktör 5 (ĠletiĢim) 3,486 0,817 

Faktör 6 (Kendini Ġfade) 3,068 1,016 

Faktör 7 (Tanıtım ve Ekonomi) 3,268 0,858 

 Tablo 5.35 incelendiğinde faktörlerin aritmetik ortalamasının 2,474 ile 3,493 

arasında değiĢtiği görülmektedir. Buna göre aritmetik ortalaması en yüksekten en 

düĢüğe eğlence, iletiĢim, bilgi edinme, tanıtım ve ekonomi, sosyal etkileĢim, kendini 

ifade ve kiĢisel doyum Ģeklindedir. Bunlara ek olarak faktör puanları açısından en 

fazla farklılaĢma kendini ifade (S.S.=1,016) faktöründeyken en az farklılaĢma 

iletiĢim faktöründedir (S.S.=1,016). 

 



82 
 

3.10.2. Facebook Kullanım Motivasyonlarının Demografik Bilgilere Göre 

FarklılaĢması 

ÇalıĢma kapsamında Facebook kullanım motivasyonlarının süresinin 

demografik özelliklere (cinsiyet, yaĢ, öğretim durumu, öğrenim görülen fakülte ve 

sınıf, barınma durumu) göre farklılaĢma durumları ve aralarındaki iliĢki ayrı ayrı 

ilgili testler yapılarak incelenmiĢtir. Ġlk değiĢken olarak cinsiyet ele alınmıĢtır. 

Cinsiyete göre farklılaĢma durumu t testi yapılarak analiz edilmiĢtir. Bu teste iliĢkin 

aritmetik ortalamalar, standart sapma, t değerleri, serbestlik derecesi (S.d.) ve 

anlamlılık değeri (p) bütün sosyal ortamları için tek bir tablo Ģeklinde Tablo 5.36‟da 

detaylı olarak sunulmuĢtur. 

Tablo 5.36. Facebook Kullanım Motivasyonların Cinsiyete Göre t Testi 

Sonuçları 

Motivasyon Cins. n A.O. S.S t S.d p 

KiĢisel 

Doyum 

Kadın 143 2,360 0,853 -2,018 

 

400 

 

,044 

 Erkek 259 2,537 0,836 

Eğlence 
Kadın 143 3,498 0,771 ,087 

 

400 

 

,931 

 Erkek 259 3,490 0,866 

Bilgi Edinme 
Kadın 143 3,467 0,893 -,232 

 

400 

 

,817 

 Erkek 259 3,488 0,897 

Sosyal 

EtkileĢim 

Kadın 143 3,213 0,889 -,070 

 

400 

 

,944 

 Erkek 259 3,219 0,929 

ĠletiĢim 
Kadın 143 3,453 0,774 -,611 

 

400 

 

,542 

 Erkek 259 3,505 0,841 

Kendini 

Ġfade 

Kadın 143 3,107 0,989 ,575 

 

400 

 

,566 

 Erkek 259 3,046 1,032 

Tanıtım ve 

Ekonomi 

Kadın 143 3,269 0,883 ,021 400 ,983 

Erkek 259 3,267 0,845 

Tablo 5.36 incelendiğinde yalnıza kiĢisel doyum faktörü (t=-2,018; p≤0,05) 

için cinsiyetler arasında anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur. Bunun dıĢındaki diğer 

Facebook kullanım faktörleri için anlamlı farklılık görülmemiĢtir (p>0,05). Anlamlı 

farklılık bulunan kiĢisel doyum faktörü için erkeklerin mi kadınların mı lehine 

olduğunu görmek için iki grup için aritmetik ortalamalara bakılmıĢtır. Buna göre 

kadınların kiĢisel doyum motivasyonunun (A.O.=2,360) erkelerden (A.O.=2,537) az 

olduğu görülmüĢtür.  
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Demografik değiĢkenler arasında incelenen ikinci değiĢken yaĢtır. YaĢ 

gruplarına göre Facebook kullanım motivasyonlarının farklılaĢması varyans analizi 

(ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.  Bunlara iliĢkin sonuçlar tüm motivasyonlar 

bir arada olacak Ģekilde aritmetik ortalama, standart sapma, F değeri, anlamlılık 

değeri p ve hangi gruplar arasında farklılık olduğunu belirten veriler detaylı olarak 

Tablo 5.37‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 5.37. Facebook Kullanım Motivasyonların YaĢ Gruplarına Göre ANOVA 

Testi Sonuçları 

Motivasyon YaĢ 

Grubu 

n A.O. S.S F P Fark 

KiĢisel 

Doyum 

 

18-20 YaĢ 148 2,509 0,827 0,182 0,909 - 

21-23 YaĢ 196 2,464 0,858 

24-26 YaĢ 47 2,413 0,863 

27 ve 

üzeri 

11 2,429 0,892 

Eğlence 

18-20 YaĢ 148 3,555 0,790 0,815 0,486 - 

21-23 YaĢ 196 3,486 0,835 

24-26 YaĢ 47 3,374 0,902 

27 ve 

üzeri 

11 3,291 1,044 

Bilgi Edinme 

 

18-20 YaĢ 148 3,584 0,776 2,077 0,103 - 

21-23 YaĢ 196 3,473 0,920 

24-26 YaĢ 47 3,250 1,068 

27 ve 

üzeri 

11 3,205 0,993 

Sosyal 

EtkileĢim 

18-20 YaĢ 148 3,265 0,868 0,996 0,395 - 

21-23 YaĢ 196 3,236 0,913 

24-26 YaĢ 47 3,013 1,029 

27 ve 

üzeri 

11 3,109 1,037 

ĠletiĢim 

 

18-20 YaĢ 148 3,508 0,773 0,138 0,937 - 

21-23 YaĢ 196 3,486 0,829 

24-26 YaĢ 47 3,420 0,909 

27 ve 

üzeri 

11 3,477 0,884 

Kendini 

Ġfade 

18-20 YaĢ 148 3,074 1,045 0,691 

 

0,558 

 

- 

21-23 YaĢ 196 3,078 0,997 

24-26 YaĢ 47 3,106 1,017 

27 ve 

üzeri 

11 2,636 0,994 

Tanıtım ve 18-20 YaĢ 148 3,191 0,847 0,716 0,543 - 
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Ekonomi 21-23 YaĢ 196 3,328 0,825 

24-26 YaĢ 47 3,266 0,937 

27 ve 

üzeri 

11 3,250 1,214 

Tablo 5.37 incelendiğinde hiçbir Facebook kullanım motivasyonun yaĢ 

gruplarına göre arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır (p>0,05). Bu ise bize yaĢ 

grupları arasında motivasyonlar açısından birbirlerinden farklılaĢmadıklarını 

göstermiĢtir.  

Demografik değiĢkenler arasında incelenen üçüncü değiĢken öğretim 

durumudur. Birinci ve ikinci öğretim olma durumuna göre Facebook kullanma 

motivasyonlarının farklılaĢması t testi yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.  Bu teste iliĢkin 

aritmetik ortalamalar, standart sapma, t değerleri, serbestlik derecesi (S.d.) ve 

anlamlılık değeri (p) bütün sosyal ortamları için tek bir tablo Ģeklinde Tablo 5.38‟de 

detaylı olarak sunulmuĢtur. 

Tablo 5.38. Facebook Kullanım Motivasyonların Öğretim Durumuna Göre t 

Testi Sonuçları 

Sos. Med. 

Ort. 

Öğr. 

D. 

n A.O. S.S t S.d p 

KiĢisel 

Doyum 

1. Öğr. 298 2,506 0,826 1,307 

 

400 

 

0,192 

 2. Öğr. 104 2,380 0,896 

Eğlence 
1. Öğr. 298 3,518 0,833 1,023 

 

400 

 

0,307 

 2. Öğr. 104 3,421 0,830 

Bilgi Edinme 
1. Öğr. 298 3,504 0,902 0,890 

 

400 

 

0,374 

 2. Öğr. 104 3,413 0,873 

Sosyal 

EtkileĢim 

1. Öğr. 298 3,225 0,910 0,294 

 

400 

 

0,769 

 2. Öğr. 104 3,194 0,930 

ĠletiĢim 
1. Öğr. 298 3,507 0,810 0,847 

 

400 

 

0,398 

 2. Öğr. 104 3,428 0,838 

Kendini 

Ġfade 

1. Öğr. 298 3,053 1,031 -0,515 

 

400 

 

0,607 

 2. Öğr. 104 3,112 0,974 

Tanıtım ve 

Ekonomi 

1. Öğr. 298 3,255 0,897 -0,514 400 0,608 

2. Öğr. 104 3,305 0,736 

Tablo 5.38 incelendiğinde hiçbir Facebook kullanım motivasyonun öğretim 

durumu gruplarına göre arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır (p>0,05). Bu ise 
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bize birinci öğretim ile ikinci öğretim arasında motivasyonlar açısından 

birbirlerinden farklılaĢmadıklarını göstermiĢtir.  

Demografik değiĢkenler arasında incelenen dördüncü değiĢken öğrenim 

görülen fakültedir. Fakültelere göre Facebook kullanım motivasyonlarının 

farklılaĢması varyans analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte 

hangi gruplar fark olduğunu incelemek için varyanslar homojen olduğunda Tukey 

testi yapılmıĢtır. Bunlara iliĢkin sonuçlar tüm motivasyonlar için bir arada olacak 

Ģekilde aritmetik ortalama, standart sapma, F değeri, anlamlılık değeri p ve hangi 

gruplar arasında farklılık olduğunu belirten veriler detaylı olarak Tablo 5.39‟da 

sunulmuĢtur.  

Tablo 5.39 incelendiğinde sosyal etkileĢim (F=5,499; p≤0,05) ile tanıtım ve 

ekonomi (F=5,395; p≤0,05) için fakülteler arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

Bunun dıĢında kiĢisel doyum, eğlence, bilgi edinme, iletiĢim ve kendini ifade etme 

motivasyonları için anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). Sosyal etkileĢim için 

hangi fakülteler arasında farklılık olduğunu anlamak için yapılan Tukey testi 

sonucunda iletiĢim fakültesindeki (A.O.=3,374) öğrencilerin motivasyonu 

mühendislik fakültesi (A.O.=3,014) öğrencilerinin motivasyonundan fazla olduğu 

görülmüĢtür. Tanıtım ve ekonomi için hangi fakülteler arasında farklılık olduğunu 

anlamak için yapılan Tukey testi sonucunda sosyal etkileĢime benzer biçimde 

iletiĢim fakültesindeki (A.O.=3,403) öğrencilerin motivasyonu mühendislik fakültesi 

(A.O.=3,067) öğrencilerinin motivasyonundan fazla olduğu görülmüĢtür. 
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Tablo 5.39. Facebook Kullanım Motivasyonların Fakültelere Göre ANOVA 

Testi Sonuçları 

Motivasyon Fakülte n A.O. S.S F p Fark 

KiĢisel 

Doyum 

ĠletiĢim 168 2,577 0,911 2,241 

 

0,108 

 

- 

Veterinerlik 118 2,418 0,719 

Mühendislik 116 2,381 0,856 

Eğlence 

ĠletiĢim 168 3,582 0,823 2,137 

 

0,119 

 

- 

Veterinerlik 118 3,481 0,809 

Mühendislik 116 3,376 0,860 

Bilgi Edinme 

ĠletiĢim 168 3,528 0,884 2,855 

 

0,059 

 

- 

Veterinerlik 118 3,574 0,832 

Mühendislik 116 3,317 0,955 

Sosyal 

EtkileĢim 

ĠletiĢim 168 3,374 0,894 5,499 

 

0,004 

 

ĠletĢ.-

Müh. 

 
Veterinerlik 118 3,193 0,861 

Mühendislik 116 3,014 0,960 

ĠletiĢim 

ĠletiĢim 168 3,543 0,835 ,921 

 

0,399 

 

- 

Veterinerlik 118 3,481 0,807 

Mühendislik 116 3,409 0,801 

Kendini Ġfade 

ĠletiĢim 168 3,187 1,003 2,245 

 

0,107 

 

- 

Veterinerlik 118 3,031 1,011 

Mühendislik 116 2,934 1,029 

Tanıtım ve 

Ekonomi 

ĠletiĢim 168 3,403 0,809 5,395 0,005 ĠletĢ.-

Müh. Veterinerlik 118 3,273 0,840 

Mühendislik 116 3,067 0,911 

Demografik değiĢkenler arasında incelenen beĢinci değiĢken öğrenim görülen 

sınıftır. Sınıflara göre Facebook kullanım motivastonlarının farklılaĢması varyans 

analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte hangi gruplar fark 

olduğunu incelemek için varyanslar homojen olduğunda Tukey testi yapılmıĢtır. 

Bunlara iliĢkin sonuçlar tüm motivasyonlar bir arada olacak Ģekilde aritmetik 

ortalama, standart sapma, F değeri, anlamlılık değeri p ve hangi gruplar arasında 

farklılık olduğunu belirten veriler detaylı olarak Tablo 5.40‟da sunulmuĢtur.  
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Tablo 5.40. Facebook Kullanım Motivasyonların Sınıflara Göre ANOVA Testi 

Sonuçları 

Motivasyon. Sınıf n A.O. S.S F p Fark 

KiĢisel 

Doyum 

1. Sınıf 46 2,714 0,824 1,964 

 

,099 

 

. - 

 2. Sınıf 139 2,449 0,835 

3. Sınıf 79 2,382 0,776 

4. Sınıf 123 2,515 0,884 

Diğer 15 2,114 0,918 

Eğlence 

1. Sınıf 46 3,457 0,795 1,905 

 

 

,109 

 

 

- 

 2. Sınıf 139 3,545 0,806 

3. Sınıf 79 3,400 0,817 

4. Sınıf 123 3,566 0,827 

Diğer 15 3,013 1,160 

 

Bilgi Edinme 

 

1. Sınıf 46 3,462 0,845 2,973 

 

 

,019 

 

 

2.Snf.-

Diğ. 2. Sınıf 139 3,631 0,794 

3. Sınıf 79 3,335 0,913 

4. Sınıf 123 3,478 0,935 

Diğer 15 2,933 1,219 

Sosyal 

EtkileĢim 

1. Sınıf 46 3,200 0,877 2,099 ,080 - 

2. Sınıf 139 3,318 0,833 

3. Sınıf 79 3,101 0,906 

4. Sınıf 123 3,249 0,970 

Diğer 15 2,680 1,161 

ĠletiĢim 

1. Sınıf 46 3,489 0,792 2,151 

 

 

,074 

 

 

- 

 2. Sınıf 139 3,568 0,777 

3. Sınıf 79 3,345 0,750 

4. Sınıf 123 3,537 0,881 

Diğer 15 3,050 0,927 

Kendini Ġfade 

1. Sınıf 46 3,167 1,051 ,813 

 

,518 

 

- 

2. Sınıf 139 3,070 0,997 

3. Sınıf 79 2,983 1,042 

4. Sınıf 123 3,127 1,008 

Diğer 15 2,711 1,038 

Tanıtım ve 

Ekonomi 

1. Sınıf 46 3,071 0,889 2,729 

 

,029 

 

4.Snf.-

Diğ. 2. Sınıf 139 3,241 0,812 

3. Sınıf 79 3,275 0,865 

4. Sınıf 123 3,423 0,843 

Diğer 15 2,817 1,058 

Tablo 5.40 incelendiğinde bilgi edinme (F=2,973; p≤0,05) ile tanıtım ve 

ekonomi (F=2,729; p≤0,05) için sınıflar arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

Bunun dıĢında kiĢisel doyum, eğlence, sosyal etkileĢim, iletiĢim ve kendini ifade 

motivasyonları için anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). Bilgi edinme için hangi 
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sınıflar arasında farklılık olduğunu anlamak için yapılan Tukey testi sonucunda 

ikinci sınıf (A.O.=3,631) öğrencilerin motivasyonu diğer sınıf (A.O.=2,933) 

öğrencilerinin motivasyonunda fazla olduğu görülmüĢtür. Tanıtım ve ekonomi için 

hangi sınıflar arasında farklılık olduğunu anlamak için yapılan Tukey testi sonucunda 

dördüncü sınıf (A.O.=3,423) öğrencilerin motivasyonu diğer sınıf (A.O.=2,817) 

öğrencilerinin motivasyonunda fazla olduğu görülmüĢtür.  

Demografik değiĢkenler arasında incelenen altıncı değiĢken aylık ortalama 

harcama miktarıdır. Harcama miktarına göre Facebook kullanma motivasyonlarının 

farklılaĢması varyans analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte 

hangi gruplar fark olduğunu incelemek için varyanslar homojen olduğunda Tukey, 

varyanslar homojen olmadığında Tamhane T2 testleri yapılmıĢtır. Bunlara iliĢkin 

sonuçlar tüm motivasyonlar bir arada olacak Ģekilde aritmetik ortalama, standart 

sapma, F değeri, anlamlılık değeri p ve hangi gruplar arasında farklılık olduğunu 

belirten veriler detaylı olarak Tablo 5.41‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 5.41 incelendiğinde kiĢisel doyum (F=2,888; p≤0,05), bilgi edinme 

(F=3,434; p≤0,05) ve iletiĢim (F=3,449; p≤0,05) için harcama miktarları arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bunun dıĢında eğlence, sosyal etkileĢim, kendini 

ifade ile tanıtım ve ekonomi için anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). KiĢisel 

doyum için hangi harcama miktarları arasında farklılık olduğunu anlamak için 

yapılan Tukey testi sonucunda 400 TL ve aĢağısında harcama yapan (A.O.=2,697) 

öğrencilerin motivasyonlu 401-800 TL arasında harcama yapan (A.O.=2,426) 

öğrencilerinin motivasyonundan fazla olduğu görülmüĢtür. Bilgi edinme için hangi 

harcama miktarları arasında farklılık olduğunu anlamak için yapılan Tamhane T2 

testi sonucunda 400 TL ve aĢağısında harcama yapan (A.O.=3,728) öğrencilerin 

motivasyonu 401-800 TL arasında harcama yapan (A.O.=3,450) ve 801-1200 TL 

arasında harcama yapan (A.O.=3,347)  öğrencilerinin motivasyonundan fazla olduğu 

görülmüĢtür. ĠletiĢim için hangi harcama miktarları arasında farklılık olduğunu 

anlamak için yapılan Tukey testi sonucunda 400 TL ve aĢağısında harcama yapan 

(A.O.=3,615) öğrencilerin motivasyonları 801-1200 TL arasında harcama yapan 

(A.O.=3,281) öğrencilerinin motivasyonundan fazla olduğu görülmüĢtür. 
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Tablo 5.41. Facebook Kullanım Motivasyonların Aylık Ortalama Harcama 

Miktarına Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Motivasyon Harcama n A.O. S.S F p Fark 

KiĢisel 

Doyum 

 

400 TL ve altı 91 2,697 0,894 2,888 

 

0,035 

 

400TL ve 

altı ile 

401-

800TL  

 

401-800 TL 194 2,426 0,798 

801-1200 TL 88 2,393 0,872 

1200 TL ve 

üstü 

29 2,335 0,835 

Eğlence 

400 TL ve altı 91 3,651 0,800 2,583 

 

0,053 

 

- 

401-800 TL 194 3,514 0,791 

801-1200 TL 88 3,325 0,922 

1200 TL ve 

üstü 

29 3,366 0,847 

Bilgi Edinme 

 

400 TL ve altı 91 3,728 0,775 3,434 

 

 

0,017 

 

 

400TL ve 

altı ile 

401-

800TL ve 

801-

1200TL  

 

401-800 TL 194 3,450 0,853 

801-1200 TL 88 3,347 1,075 

1200 TL ve 

üstü 

29 3,319 0,793 

Sosyal 

EtkileĢim 

400 TL ve altı 91 3,418 0,898 2,593 

 

0,052 

 

- 

401-800 TL 194 3,209 0,853 

801-1200 TL 88 3,105 1,043 

1200 TL ve 

üstü 

29 2,979 0,866 

ĠletiĢim 

 

400 TL ve altı 91 3,615 0,777 3,449 

 

 

0,017 

 

 

400TL ve 

altı ile 

801-

1200TL  

 

401-800 TL 194 3,545 0,766 

801-1200 TL 88 3,281 0,907 

1200 TL ve 

üstü 

29 3,310 0,886 

Kendini Ġfade 

400 TL ve altı 91 3,168 1,086 0,879 0,452 - 

401-800 TL 194 3,091 0,991 

801-1200 TL 88 2,970 1,014 

1200 TL ve 

üstü 

29 2,897 0,968 

Tanıtım ve 

Ekonomi 

400 TL ve altı 91 3,275 0,824 0,297 

 

0,828 

 

- 

401-800 TL 194 3,294 0,824 

801-1200 TL 88 3,193 0,979 

1200 TL ve 

üstü 

29 3,302 0,825 

Demografik değiĢkenler arasında incelenen son değiĢken barınma durumudur. 

Barınama durumuna göre Facebook kullanma motivasyonlarını farklılaĢması varyans 

analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte hangi gruplar fark 
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olduğu bu analiz için incelenememiĢtir. Bunun nedeni ise akraba ve diğer 

seçeneklerdeki kiĢi sayısının az olmasından dolayı analizin yapılamamasıdır. Bunun 

dıĢında analize iliĢkin sonuçlar sosyal medya ortamları bir arada olacak Ģekilde 

aritmetik ortalama, standart sapma, F değeri ve anlamlılık değeri p detaylı olarak 

Tablo 5.42‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 5.42 incelendiğinde hiçbir motivasyon türü için barınma durumuna 

göre anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). Buna göre barınma durumları 

açısından motivasyon düzeyleri farklılaĢmamaktadır. 
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Tablo 5.42. Facebook Kullanım Motivasyonların Barınma Durumuna Göre 

ANOVA Testi Sonuçları 

Motivasyon Barınma n A.O. S.S F p 

KiĢisel Doyum 

Aile 63 2,506 0,872 1,175 

 

,321 

 Akraba 2 3,143 0,808 

Yurt 157 2,514 0,844 

Ev (Yalnız) 25 2,549 0,848 

Ev (ArkdĢ) 154 2,408 0,833 

Diğer 1 1,000 - 

Eğlence 

Aile 63 3,533 0,844 1,351 

 

,242 

 Akraba 2 3,400 0,566 

Yurt 157 3,498 0,820 

Ev (Yalnız) 25 3,416 0,804 

Ev (ArkdĢ) 154 3,499 0,841 

Diğer 1 1,400 - 

Bilgi Edinme 

Aile 63 3,639 0,755 1,886 

 

,096 

 Akraba 2 3,250 0,707 

Yurt 157 3,535 0,856 

Ev (Yalnız) 25 3,220 0,914 

Ev (ArkdĢ) 154 3,417 0,967 

Diğer 1 1,750 - 

Sosyal 

EtkileĢim 

Aile 63 3,314 0,935 1,992 

 

,079 

 Akraba 2 4,000 1,414 

Yurt 157 3,307 0,868 

Ev (Yalnız) 25 3,016 0,920 

Ev (ArkdĢ) 154 3,118 0,932 

Diğer 1 1,600 - 

ĠletiĢim 

Aile 63 3,472 0,859 1,377 

 

,232 

 Akraba 2 3,250 0,707 

Yurt 157 3,541 0,774 

Ev (Yalnız) 25 3,620 0,866 

Ev (ArkdĢ) 154 3,429 0,831 

Diğer 1 1,750 - 

Kendini Ġfade 

Aile 63 3,079 1,064 1,060 

 

,382 

 Akraba 2 2,500 0,236 

Yurt 157 3,149 1,040 

Ev (Yalnız) 25 2,933 1,080 

Ev (ArkdĢ) 154 3,022 0,962 

Diğer 1 1,333 - 

Tanıtım ve 

Ekonomi 

Aile 63 3,290 0,795 1,643 

 

,147 

 Akraba 2 3,500 0,707 

Yurt 157 3,311 0,879 

Ev (Yalnız) 25 3,320 0,821 

Ev (ArkdĢ) 154 3,219 0,859 

Diğer 1 1,000 - 
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3.11. FACEBOOK KULLANIM MOTĠVASYONLARI ĠLE FACEBOOK‟TA 

GEÇĠRĠLEN SÜRE ĠLĠġKĠSĠ 

ÇalıĢmanın son araĢtırma problemi kapsamında bu kısımda öğrencilerin 

Facebook kullanım motivasyonları ile öğrencilerin günlük Facebook‟ta geçirdikleri 

süreler arasındaki incelenmiĢtir. Bunun için her bir motivasyon türü ile facebook 

kullanım süreleri arasındaki Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı hesap 

edilmiĢtir. Buna iliĢkin sonuçlar Tablo 5.43‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 5.43. Facebook Kullanım Motivasyonları ile Facebookta Geçirilen Süre 

Arasındaki Korelasyon katsayıları 

 
KiĢisel 

Doyum 
Eğlence 

Bilgi 

Edinme 

Sosyal 

EtkileĢim 
ĠletiĢim 

Kendini 

Ġfade 

Tanıtım 

ve 

Ekonomi 

Facebook 

Kull. 

Sür. 

0,122* 0,291** 0,222** 0,171** 0,169** 0,173** 0,204** 

* 0,05 seviyesinde anlamlı 

** 0,01 seviyesinde anlamlı 

 Tablo 5.43 incelendiğinde Facebook kullanım süresi ile Facebook motivasyon 

türleri arasında pozitif bir korelasyonun olduğu görülmektedir. Buna ek olarak en 

büyük korelasyondan en düĢük korelasyona sıralamanın eğlence (r = 0,291), bilgi 

edinme (r = 0,222), tanıtım ve ekonomi (r = 0,204), kendini ifade etme (r = 0,173), 

iletiĢim (r = 0,169) ve kiĢisel doyum (r = 0,122) arasında olduğu görülmüĢtür. 

Facebook kullanım süresi ile eğlence motivasyonu arasında zayıf seviyede (r > 0,26) 

korelasyon varken diğer bütün motivasyonlarla çok zayıf seviyede korelasyon 

buĢunmaktadır. Buna ek olarak kiĢisel doyumla olan korelasyon dıĢında diğer tüm 

motivasyonlar 0,01 seviyesinde anlamlıdır. KiĢisel doyum ise 0,05 seviyesinde 

anlamlılık göstermiĢtir.  
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SONUÇ 

Bu çalıĢmada kullanıcıların demografik özellikleri Facebook‟ta geçirilen süreyi 

etkilemektedir ve değiĢtirmektedir. Kullanıcıların ne tür duygularını tatmin etmek 

için Facebook sosyal medya sitesini kullandıkları da bu araĢtırmada ortaya 

konmuĢtur. Günümüz çağında internet insan hayatının vazgeçilmez unsurlarından 

biri olmuĢtur. Ġnterneti insanın ihtiyacı haline getiren ve iĢlevlerini internet üzerinden 

artıran Ģey ise teknoloji olmuĢtur. Yazılım teknolojisinin geliĢtiği ve buna bağlı 

olarak da internette yer alan uygulama ve programların da geliĢtiği düĢünülürse insan 

ve teknoloji ürünü olan internet ve sosyal medyanın da birbirinden bağımsız olduğu 

düĢünülemez. 

Yine günümüzde sosyal ağ aracı olan Facebook sitesini kullanmayan insan 

sayısı da gitgide azalmaktadır. Yani sürekli olarak bir artıĢ söz konusudur. Facebook 

kullanan insan sayısındaki bu artıĢ Facebook ve diğer teknolojik araçlarla olan 

iliĢkiyi de artırmıĢ. Artık sadece Facebookta bireysel hesaplar değil kurumsal 

hesaplar ve sayfalar da oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Bu nedenle Facebook sadece salt 

bir sosyal medya aracı değil aynı zamanda her insanın ve kurumun da faydalandığı 

bir sosyal medya aracı haline gelmiĢtir. Bununla birlikte dünya üzerinde Facebook 

kullanan insan sayısının yaklaĢık 1 milyar olduğu da düĢünülürse böyle bir sosyal 

medya aracının tez konusu olarak seçilmesi de gayet doğal olacaktır. Bu gibi 

sebepleri de göz önünde bulundurduğumuzda Facebook kullanan insanların duygu ve 

düĢüncelerini, ne için ve neden Facebook sitesini kullandıklarını araĢtırmak ve 

anlamak açısından kullanımlar ve koyumlar kuramı çerçevesinde bu çalıĢmayı 

yapmak daha uygun görülmüĢ ve bu sebeplerle tez konusu olması uygun 

görülmüĢtür. 

Kullanımlar ve Doyumlar kuramı çerçevesinde Facebook kullanım 

motivasyonlarını inceleyen bu araĢtırma Selçuk Üniversitesi öğrencileri üzerine 

uygulanmıĢ olup Selçuk Üniversitesini temsilen Mühendislik, ĠletiĢim ve 

Veterinerlik Fakülteleri seçilmiĢtir. Selçuk Üniversitesinin temsilen sosyal, sağlık ve 

fen bilimleri adına ĠletiĢim Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Mühendislik 

Fakültesi seçilmiĢtir. Bu fakültelerdeki öğrencilere toplamda 550 anket uygulanmıĢ 
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ve 402 öğrencinin verdiği cevapların yapılan araĢtırmaya katkı sağlayacağı 

varsayılmıĢtır. 

AraĢtırma sonuçlarını sıralayacak olursak, Uygulanan anketlere cevap veren 

öğrencilerin cinsiyet oranlarına baktığımızda araĢtırmaya katılan 402 öğrencinin 

143‟ünün (%35,6) kadın, 259‟unun (%64,4) erkek olduğu görülmektedir. Örneklem 

açısından erkeklerin sayılarının kadınlardan fazla olduğu görülmektedir. 

Ankete katılan öğrenciler yaĢ bakımından incelendiklerinde araĢtırma 

örnekleminin %36,8‟sinin (148 kiĢi) 18-20 yaĢ aralığında, % 48,8‟inin (196 kiĢi) 21-

23 yaĢ aralığında, %11,7‟sinin (47 kiĢi) 24-26 yaĢ aralığında ve %2,7‟sinin (11 kiĢi) 

27 yaĢ ve üzerinde olduğu görülmüĢtür. Bununla birlikte öğrencilerin yaĢ 

ortalamasının 21,5 olduğu da hesaplanmıĢtır. Buna göre örneklemdeki öğrencilerin 

%85,6‟sı 23 yaĢ ve altındadır.   

Öğrencilerin öğretim durumuna baktığımızda ise büyük bir bölümü %74,1‟i 

(298 kiĢi) birinci öğretim olarak eğitim alırken kalan bölümü ise %25,9‟u (104 kiĢi) 

ise ikinci öğretimdir. 

AraĢtırmada öğrencilerin fakültelere göre dağılımı ise % 41,8‟i (168 kiĢi) 

iletiĢim, %29,4‟ü (118 kiĢi) veterinerlik ve %28,9‟u (116 kiĢi) ise mühendislik 

fakültesindendir. Bulgulara göre veterinerlik ve mühendislik fakültesinden katılan 

öğrenci sayıları birbirine yakınken iletiĢim fakültesindeki öğrencilerin sayısı 

bunlardan fazladır.  

Örneklem içerisinde yer alan katılımcıların sınıflara göre dağılımları 

örneklemde %11,4‟ü (46 kiĢi) 1. sınıf, %34,6‟sı (139 kiĢi) 2. sınıf, % 19,7‟si (79 kiĢi) 

3. sınıf, %30,6‟sı (123 kiĢi) 4. sınıf ve %3,7 (15 kiĢi) ise diğer olarak ifade edilen 

mühendislik tamamlama, hazırlık ya da derslerini tamamlayamamıĢ katılımcılardan 

oluĢmaktadır. 

Katılımcıların aylık ortalama harcama miktarları sınıflandırılmıĢ ve buna göre 

400 TL ve aĢağısında harcama yapanlar %22,6 (91 kiĢi), 401-800 TL arası harcama 

yapanlar %48,3 (194 kiĢi), 801-1200 TL arası harcama yapanlar %21,9 (88 kiĢi) ve 
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1200 TL ve yukarısında harcama yapanlar ise %7,2 (29 kiĢi)‟dur. Bu sonuçlara göre 

katılımcıların yaklaĢık yarısı (%48,3) 401-800 TL harcamaktadır. Diğer bir yandan 

400 TL ve aĢağısı harcayanlar ile 801-1200 TL arasında harcayanların sayıları 

birbirine yakındır. Bunlara ek olarak aylık ortalama harcama miktarlarının ortalaması 

alınmıĢ ve bu değerin 740 TL olduğu bulunmuĢtur.  

ÇalıĢmada öğrencilerin %15,7‟si (63 kiĢi) ailesiyle, %0,5‟i (2 kiĢi) 

akrabalarıyla, %39,1‟i (157 kiĢi) yurtta, %6,2‟si (25 kiĢi) evde tek baĢına, %38,3‟ü 

(154 kiĢi) evde arkadaĢlarıyla ve %0,2‟si (1 kiĢi) diğer Ģekillerde barınmaktadır. 

Buna göre yurtta ve evde kalan öğrencilerin sayısı birbirine yakın olup bu iki grupta 

çoğunluğu oluĢturmaktadır. 

Televizyon kullanım sıklığı incelendiğinde araĢtırmadaki katılımcıların 

%30,1‟i hiç kullanmadığını, %38,6‟sı haftada 1-2 gün, %10,7‟si haftada 3-4 gün, 

%7,7‟si haftada 5-6 gün ve %12,9‟u her gün düzenli olarak televizyon izledikleri 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu bağlamda bu kategoriler arasındaki en büyük yüzde 

haftada 1-2 gün seçeneğindedir. Diğer bir yüksek yüzde ise televizyonu hiç 

kullanmayanlara aittir. 

Haftalık gazete okuma sıklıkları açısından incelendiğinde ise katılımcıların 

%46,5‟i hiç kullanmadığını, %28,6‟sı haftada 1-2 gün, %11,9‟u haftada 3-4 gün, 

%4,5‟i haftada 5-6 gün ve %8,5‟i her gün düzenli olarak gazete okudukları 

görülmüĢtür. Buna göre bir kitle iletiĢim aracı olarak gazete katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu hatta yarıya yakını (%46,5) tarafından okunmamaktadır. Gazete okuma 

yüzdeleri sıklık arttıkça azalan bir yönelim göstermiĢtir.  

Katılımcıların radyo kullanım sıklıklarına bakıldığında %61,4‟ünün hiç 

kullanmadığını, %22,1‟inin haftada 1-2 gün, % 10‟unun haftada 3-4 gün, % 4‟ünün 

haftada 5-6 gün ve %2,5‟inin her gün düzenli olarak radyo dinledikleri bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır. Elde edilen bulguya göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%61,4) 

radyo dinlememektedir. Gazete bulgularında elde edildiği gibi radyo dinleme yüzdesi 

de sıklıkla beraber azalma göstermiĢtir. Bu bağlamda her gün radyo dinleyenlerin 

yüzdesi en düĢüktür. 
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BaĢka bir kitle iletiĢim aracı olan internet kullanım sıklığı da incelenmiĢtir. 

Katılımcıların %1‟i hiç kullanmadığını, %1,5‟i haftada 1-2 gün, %4‟ü haftada 3-4 

gün, %10,9‟u haftada 5-6 gün ve %82,6‟sı her gün düzenli olarak internet 

kullanmaktadır. Bulgular incelendiğinde hiç kullanmam seçeneğinden her gün 

düzenli kullanırım seçeneğine doğru yüzdelerde artıĢ bulunmaktadır. Buna ek olarak 

katılımcıların çok büyük çoğunluğu (%82,6) her gün düzenli olarak internet 

kullanmaktadır. 

Sosyal medya kullanımı açısından bakıldığında katılımcıların %1‟i hiç 

kullanmadığını, %3,7‟si haftada 1-2 gün, %6,2si haftada 3-4 gün, %15,4‟ü haftada 5-

6 gün ve %73,6‟sı her gün düzenli olarak internet kullanmaktadır. Sosyal medya 

kullanımı da internet kullanımına benzer Ģekilde sıklık seçeneği ilerledikçe 

artmaktadır. Yine öğrencilerin büyük bir kısmı (73,6) sosyal medyayı düzenli olarak 

her gün kullanmaktadırlar. 

Genel olarak bakıldığında öğrenciler tarafından internet ve sosyal medya 

kullanım düzeyleri sıklıkla artmaktadır. Bu iki kitle iletiĢim aracının beraber 

kullanılması bunun bir sebebi olabilir. Bunlara ek olarak bu iki kitle iletiĢim aracını 

her gün kullanan öğrencilerin yüzdesi diğer kitle iletiĢim araçlarına göre oldukça 

fazladır. Bunun tam tersine geleneksel kitle iletiĢim araçları içerisinde yer alan 

gazete ve radyoyu hiç kullanmayanların yüzdesi daha fazladır. Bu kitle iletiĢim 

araçlarından hangisinin daha fazla kullanıldığını incelemek amacıyla kullanım 

sıklıkları dereceli olarak kodlanarak (1=Hiç Kullanmam, 2=Haftada 1-2 gün, 

3=Haftada 3-4 gün, 4=Haftada 5-6 gün ve 5=Her gün düzenli) verilen yanıtların 

aritmetik ortalaması alınmıĢtır. Buna iliĢkin betimsel değerler Tablo 5.9‟da 

gösterilmiĢtir. 

Elde edilen bulgulara göre en fazla kullanılan kitle iletiĢim aracı internet ve 

sosyal medyadır. Bu yukarıda açıklanan iki aracın birbiri ile iliĢkili olmasının 

göstergesidir. Ayrıca geleneksel olarak ifade edilen kitle iletiĢim araçları içerisinde 

yer alan gazete ve radyonun kullanımı düĢük seviyededir. Televizyon ise internet ve 

sosyal medya ile gazete ve radyo arasında kalmıĢ bir kitle iletiĢim aracı olarak 

görünmektedir. Televizyon bu yönüyle etkililiğini sürdürmeye devam etmektedir. 
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AraĢtırmada incelenen diğer bir değiĢken de katılımcıların sosyal medya 

ortamlarını kullanma sıklıklarıdır. Bunu belirlemek için maddeler “Hiç Kullanmam”, 

“Kullanmam”, “Bazen Kullanırım”, “Kullanırım” ve “Sık Sık Kullanırım” Ģeklinde 

ifade edilmiĢtir. Bireylerin bu maddelere verdikleri yanıtların sıklıkları frekans ve 

yüzde olarak hesaplanmıĢ ve bu değerler Tablo 5.10‟de sunulmuĢtur. 

Facebook kullanım sıklığı incelendiğinde araĢtırmadaki katılımcıların %3,2‟si 

hiç kullanmadığını, %2,0‟si kullanmadığı, %20,1‟i bazen kullandığını, %30,3‟ü 

kullandığını ve %44,3‟ü sık sık kullandığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu bağlamda bu 

kategoriler arasındaki en büyük yüzde sık sık kullanırım ve kullanırım 

seçeneklerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Hiç kullanmam ve kullanamam 

seçenekleri ise çok küçük bir yüzdeye sahiptir. 

Twitter kullanma sıklıkları açısından incelendiğinde ise katılımcıların 

%37,8‟i hiç kullanmadığını, %7,2‟si kullanmam, %17,2‟si bazen kullanırım, 

%17,7‟si kullanırım ve %20,1‟i ise sık sık kullanırım Ģeklinde görüĢlerini 

belirtmiĢtir. Buna göre katılımcıların yüzde olarak en fazlası hiç kullanmam demiĢtir. 

Buna ek olarak bazen kullanırım, kullanırım ve sık sık kullanırım diyenlerin sayısı ve 

yüzdesi birbirine çok yakındır.  

Google Plus kullanımına bakıldığında %46,3‟ünün hiç kullanmadığını, 

%12,2‟sinin kullanmadığı, % 18,9‟unun bazen kullandığı, % 11,9‟unun kullandığı ve 

%10,7‟sinin sık sık kullandığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Elde edilen bulguya göre 

öğrencilerin yarısına yakını (%46,3) hiç twitter kullanmamaktadır. Kullanmam, 

kullanırım ve sık sık kullanırım seçeneklerinin yüzdeleri de birbirine yakındır. 

BaĢka bir sosyal medya ortamı olan Instagram kullanım sıklığı da 

incelenmiĢtir. Katılımcıların %16,9‟u hiç kullanmadığını, %3‟ü kullanmadığını, 

%12,2‟si bazen kullandığını, %20,4‟ü kullandığını ve %47,5‟i ise sık sık Instagram 

kullanmaktadır. Bulgulara bakıldığında öğrencilerin yarıya yakını (%47,5) sık sık 

Instagram kullanmaktadır. Bununla birlikte sık sık kullanırım ve kullanırım yienler 

büyük bir yüzdeye sahiptir.  
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Sosyal medya ortamlarından bir diğeri Periscope için Tablo 5.10‟a 

bakıldığında katılımcıların %70,4‟ü hiç kullanmadığını, %8,7‟si kullanmam, %9‟u 

bazen kullandığını, %7,5‟i kullandığını ve %4,5‟i ise sık sık olarak Priscope 

kullanmaktadır. Google Plus‟ta olduğu gibi Periscope kullanımında da en büyük 

yüzde hiç kullanmam seçeneğindedir.  Buna göre çok küçük bir kısım Pericope 

kullanmaktadır. 

Katılımcıların Youtube kullanımına bakıldığında, %4,2‟si hiç kullanmamakta, 

%1‟i kullanamamakta, %13,4‟ü bazen kullanmakta, %33,3‟ü kullanmakta iken 

%48‟i sık sık Youtube kullanmaktadır. Youtube hiç kullanmayanların ve 

kullanmayanların yüzdesi çok küçüktür (%5,2). Instagram kullanımındaki gibi 

kullanıcıların yarıya yakını (%48) Youtube‟u sık sık kullanmaktadır. Buna ek olarak 

kullarım seçeneğinin yüzdesi de diğer seçeneklerden oldukça fazladır. 

Sosyal medya ortamlarının kullanım sıklıklarına bakıldığında sık sık kullanım 

seçeneğinin yüzdesinin diğer seçeneklerden fazla olduğu sosyal medya ortamları 

Facebook, Instagram ve Youtube‟dur. Hiç kullanmam yüzdesinin diğer kullanım 

seçeneklerine göre yüksek olan sosyal medya ortamları ise Google Plus ve 

Periscopedur. Bu sosyal medya ortamları dıĢında kalan Twitter kullanımı ise 

seçenekler arasında dengeli olarak dağılmıĢtır. Buradan yola çıkarak sosyal medya 

ortamlarından hangisinin daha fazla kullanıldığını incelemek amacıyla kullanım 

sıklıkları dereceli olarak kodlanarak (1=Hiç Kullanmam, 2=Kullanmam, 3=Bazen 

Kullanırım, 4=Kullanırım ve 5=Sık Sık Kullanırım) verilen yanıtların aritmetik 

ortalaması alınmıĢtır. Buna iliĢkin betimsel değerler Tablo 5.11‟de gösterilmiĢtir. 

Bununla birlikte katılımcıların son 3 ay içerisinde kullandığı sosyal medya ortamının 

ne olduğu ayrı bir araĢtırma problemi kapsamında da incelenmiĢtir.   

Elde edilen bulgulara göre en fazla kullanılan sosyal medya ortamı Youtube 

ve Facebook‟tur. Bu iki sosyal ortamın diğerlerine göre daha önceden ortaya çıkması 

bunun bir sebebi olabilir. En az kullanılan sosyal medya ortamı ise Periscope‟dur. Bu 

ise Periscope‟un yeterince yaygınlaĢmamasının bir sonucu olabilir. Facebook ve 

Google Plus benzer yapılara sahip olmasına rağmen Google Plus kullanımının daha 

az olması bu ortamın beklentileri Facebook kadar karĢılamadığını göstermektedir.  
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Bu kısımda sosyal medya ortamlarının kullanım sıklıklarının her birinin 

demografik özelliklere (cinsiyet, yaĢ, öğretim durumu, öğrenim görülen fakülte ve 

sınıf, barınma durumu) göre farklılaĢma durumları ayrı ayrı ilgili testler yapılarak 

incelenmiĢtir. Ġlk değiĢken olarak cinsiyet ele alınmıĢtır. Cinsiyete göre farklılaĢma 

durumu t testi yapılarak analiz edilmiĢtir. 

Demografik değiĢkenler arasında incelenen ikinci değiĢken yaĢtır. YaĢ 

gruplarına göre sosyal medya ortamlarını kullanma sıklıklarının farklılaĢması 

varyans analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.  Bununla birlikte hangi 

gruplar fark olduğunu incelemek için varyanslar homojen olduğunda Tukey, 

varyanslar homojen olmadığında Tamhane T2 testleri yapılmıĢtır.  

Demografik değiĢkenler arasında incelenen üçüncü değiĢken öğretim 

durumudur. Birinci ve ikinci öğretim olma durumuna göre sosyal medya ortamlarını 

kullanma sıklıklarının farklılaĢması t testi yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.   

Demografik değiĢkenler arasında incelenen dördüncü değiĢken öğrenim 

görülen fakültedir. Fakültelere göre sosyal medya ortamlarını kullanma sıklıklarının 

farklılaĢması varyans analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte 

hangi gruplar fark olduğunu incelemek için varyanslar homojen olduğunda Tukey, 

varyanslar homojen olmadığında Tamhane T2 testleri yapılmıĢtır.  

Demografik değiĢkenler arasında incelenen beĢinci değiĢken öğrenim görülen 

sınıftır. Sınıflara göre sosyal medya ortamlarını kullanma sıklıklarının farklılaĢması 

varyans analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte hangi gruplar 

fark olduğunu incelemek için varyanslar homojen olduğunda Tukey, varyanslar 

homojen olmadığında Tamhane T2 testleri yapılmıĢtır.  

Demografik değiĢkenler arasında incelenen altıncı değiĢken aylık ortalama 

harcama miktarıdır. Harcama miktarına göre sosyal medya ortamlarını kullanma 

sıklıklarının farklılaĢması varyans analizi (ANOVA) yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Bununla birlikte hangi gruplar fark olduğunu incelemek için varyanslar homojen 

olduğunda Tukey, varyanslar homojen olmadığında Tamhane T2 testleri yapılmıĢtır. 
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Elde edilen bulgulara göre katılımcıların yarıya yakının (%47,8) Facebook‟u 

en sık kullandıkları sosyal medya ortamı olduğu görülmüĢtür. Buna göre Facebook 

en sık kullanılan sosyal medya ortamıdır. Bu sıralama Instagram, Twitter, Youtube, 

Periscope, diğer, Google Plus ve Windows Live‟dir. Bununla beraber hiçbir katılımcı 

Myspace‟i sık olarak kullandığını belirtmemiĢtir. 

Yapılan çalıĢmanın diğer kısımlarında analiz sonuçlarına iliĢkin diğer bilgiler 

de detaylı olarak verilmiĢtir. Sonuç kısmında buraya kadar açıklanan kısımlar gerekli 

görülen Ģekilde ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır. Sosyal medya aracı olan Facebook 

kullanım motivasyonları Kullanımlar ve Doyumlar kuramı çerçevesinde 

incelenmiĢtir. Bu kuram çerçevesinde 550 anket uygulanmıĢ ve bu ankete 402 

öğrencinin verdiği cevapların samimi ve ankete değer olduğu gözlenmiĢtir. Yapılan 

çalıĢmadan Facebook kullanımının Öğrenciler üzerinde ne derece etkili olduğu 

gözlenmiĢ olup bununla birlikte demografik değiĢkenler de Facebook kullanım 

motivasyonları üzerinde değiĢkenlik göstermektedir. Bireylerin daha doğrusu 

öğrencilerin Facebook kullanım motivasyonları üzerinde kiĢisel özellikleri de son 

derece etkili olmaktadır. Bununla birlikte Facebook kullanım motivasyonları 

incelenirken bu tür uygulamaların sadece tek bir kuramla ve tek bir kitle ile sınırlı 

kalmayıp toplumun çeĢitli kesimlerine çeĢitli kuramsal çerçeveler içerisinde 

araĢtırılması ve uygulanması da ortaya çıkacak sonuçlar ve bu sonuçlara göre bu 

alana sağlayacak bilimsel ve etik katkılar açısında büyük önem arz etmektedir. Bu 

araĢtırmada ileride bu alanda yapılabilecek çalıĢma ve araĢtırmalar noktasında bir 

örnek olarak kullanılabilecektir. 
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EKLER 

EK-1 Anket Formu 

Facebook Kullanımına Yönelik Anket Formu 

Bu anket, Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı çerçevesinde Facebook kullanım 

motivasyonlarını ortaya koyabilmek amacıyla yürütülen yüksek lisans tez çalıĢması 

kapsamında hazırlanmıĢtır. Yanıtlarınız kesinlikle saklı kalacak ve sadece bilimsel 

bir çalıĢma amaçlı kullanılacaktır.  Sorulara vereceğiniz samimi yanıtlar mevcut 

durumun ortaya konması ve araĢtırmanın sonucu için önem taĢımaktadır. ġimdiden 

vakit ayırdığınız ve bilimsel bir çalıĢmaya katkıda bulunduğunuz için teĢekkür 

ederim. 

 

ArĢ. Gör. Haydar TOKER      Prof. Dr. Aytekin CAN-Tez DanıĢmanı 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.        Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü     Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü 

 

Lütfen seçeneklerden size uygun olanını ilgili bölüme (X) iĢaretleyiniz. 

1. Cinsiyetiniz 

(     ) Kadın (     ) Erkek 

2. YaĢınız     ………………………. 

 

3. Uygun olanı seçiniz. 

(     ) Normal Öğretim (     ) Ġkinci Öğretim 

 

4. Sınıfınız 

(     ) 1. Sınıf        (     ) 2. Sınıf        (     ) 3. Sınıf        (     ) 4. Sınıf        (     ) 

Diğer ……… 

 

5. Fakülteniz /Bölümünüz:  

…………………………………………………../………………………………

………. 
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6. Aylık ortalama harcama miktarınız     ……………………………… TL 

7. Barınma durumunuz 

(     ) Ailemle  (     ) Akrabalarımla  (     ) Yurtta                 

(     ) Evde Yalnız  (     ) Ev (ArkadaĢlarımla) (     ) Diğer …………… 

 

8. Sosyal medyaya en çok hangi araçlarla bağlanırsınız? 

(     ) Bilgisayar  (     ) Akıllı Telefon  (     ) Tablet  

 

9. Son 3 ay içerisinde en sık kullandığınız sosyal medya ortamı hangisidir? 

(     ) Facebook       (     ) Twitter         (     ) Google Plus       (     ) Instagram        

(     ) Periscope       (     ) Youtube       (     ) Myspace            (     ) Windows Live 

(     ) Diğer …………..  

 

10. Ne kadar zamandır sosyal medya (facebook, twitter vb.) kullanıcısısınız? 

(     ) 1 yıldan az       (     ) 1-2 yıl       (     ) 2-3 yıl       (     ) 3-4 Yıl       (     ) 5 yıl 

ve üzeri  

 

11. Günlük ortalama kaç dakikanızı Facebook kullanarak geçirirsiniz? 

…………………… 

 

 

AĢağıdaki kitle iletiĢim araçlarını ne sıklıkla 

kullanıyorsunuz? 

 H
iç

 K
u

ll
a
n

m
a
m

 

H
a
ft

a
d

a
 1

-2
 g

ü
n

 

H
a
ft

a
d

a
 3

-4
 g

ü
n

 

H
a
ft

a
d

a
 5

-6
 g

ü
n

 

H
er

 g
ü

n
 d

ü
ze

n
li

 

12. Televizyon 1 2 3 4 5 

13. Gazete 1 2 3 4 5 

14. Radyo 1 2 3 4 5 

15. Ġnternet 1 2 3 4 5 

16. Sosyal Medya 1 2 3 4 5 
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AĢağıdaki sosyal medya ortamlarını ne sıklıkla 

kullanıyorsunuz? 

 H
iç

 K
u

ll
a
n

m
a
m

 

K
u

ll
a
n

m
a
m

 

B
a
ze

n
 K

u
ll

a
n

ır
ım

 

K
u

ll
a
n

ır
ım

 

S
ık

 S
ık

 

K
u

ll
a
n

ır
ım

 

17. Facebook 1 2 3 4 5 

18. Twitter 1 2 3 4 5 

19. Google Plus        1 2 3 4 5 

20. Instagram 1 2 3 4 5 

21. Persicope 1 2 3 4 5 

22. Youtube 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Facebook kullanıyorum, çünkü … 

 

 

 K
es

in
li

k
le

 k
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
a
ra

rs
ız

ım
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 k
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

23. Eğlenceli zaman geçiriyorum.  1 2 3 4 5 

24. PaylaĢımda bulunarak (Fotograf, video, vb.) 

paylaĢarak beğeni alabiliyorum. 

1 2 3 4 5 

25. Kendimi ifade ediyorum. 1 2 3 4 5 

26. Eski arkadaĢ ve tanıdıklarıma, ulaĢılması güç 

kiĢilere ulaĢmamı sağlıyor. 

1 2 3 4 5 

27. ArkadaĢlarımla bir araya geldiğimde sohbet 

konusu sağlıyor. 

1 2 3 4 5 

28. Sıkıcı insanlar ve iĢlerden beni kurtarıyor. 1 2 3 4 5 

29. ArkadaĢlarım ve tanıdıklarımla iletiĢim 

kurabilmemi sağlıyor. 

1 2 3 4 5 

30. Dini konularda bilgimi arttırıyor ve dini 

duygularımı güçlendiriyor. 

1 2 3 4 5 

31. Sıkıldığımda vakit geçiriyorum. 1 2 3 4 5 

32. Günlük yaĢamın stresinden ve sorunlarından 

uzaklaĢıyorum. 

1 2 3 4 5 

33. Kendime güvenimi arttırıyor. 1 2 3 4 5 

34. KiĢilik özelliklerimi, hobilerimi ve özel 1 2 3 4 5 
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ilgilerimi baĢkalarına sunuyorum. 

35. Yalnızlık hissinden kurtuluyorum  1 2 3 4 5 

36. Merak ettiğim konularda görüĢ ve tavsiyelere 

baĢvurabiliyorum. 

1 2 3 4 5 

37. Beni ilgilendiren konularda bilgi sahibi 

oluyorum. 

1 2 3 4 5 

38. Kültürümü yansıtan bilgimi arttırıyor, 

kültürümü güçlendirip yaĢatıyor. 

1 2 3 4 5 

39. Dünya, ülkem, Ģehrin ve yakın çevremde 

olanlardan haberdar oluyorum. 
1 2 3 4 5 

40. Yeni insanlarla iletiĢim kuruyorum 1 2 3 4 5 

41. Ġnsanlar arasında tanınırlığımı arttırıyor. 1 2 3 4 5 

42. Romantik iliĢkiler kurmamı sağlıyor. 1 2 3 4 5 

43. BaĢkalarına ait fotoğraf ve videoları 

inceleyerek hayatlarındaki olup bitenleri takip 

edebiliyorum. 

1 2 3 4 5 

44. PaylaĢımlarımla insanları etkileyebilme imkanı 

sunuyor. 

1 2 3 4 5 

45. Kendimi özel ve önemli hissediyorum. 1 2 3 4 5 

46. Benimle aynı düĢünceye sahip olan insanları 

görüyor ve kendimi bir gruba ait hissediyorum. 

1 2 3 4 5 

47. Güncel kampanyalardan haberdar oluyorum. 1 2 3 4 5 

48. Ücretsiz tanıtım yapabiliyorum  1 2 3 4 5 

49. Etkinliklerden kolaylıkla haberdar oluyorum. 1 2 3 4 5 

50. Online oyun oynayabiliyorum. 1 2 3 4 5 

51. Facebook kullanmaktan hoĢlanıyorum 1 2 3 4 5 

52. Toplumsal ve siyasi düĢüncemi geliĢtirerek 

olgunlaĢmasına yardımcı oluyor. 

1 2 3 4 5 

53. BoĢ zamanlarımı değerlendirmeme yardımcı 

oluyor 

1 2 3 4 5 

54. Farklı bakıĢ açılarını görmemi sağlıyor. 1 2 3 4 5 
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EK-2 Analiz Sonuçları 

 

 

Cinsiyet 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Kadın 143 35,6 35,6 35,6 

Erkek 259 64,4 64,4 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

YaĢınız 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

18-20 148 36,8 36,8 36,8 

21-23 196 48,8 48,8 85,6 

24-26 47 11,7 11,7 97,3 

27 ve 

üzeri 

11 2,7 2,7 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

Öğretim 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1. 

Öğretim 

298 74,1 74,1 74,1 

2. 

Öğretim 

104 25,9 25,9 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Fakülte 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ĠletiĢim 168 41,8 41,8 41,8 

Veterinerli

k 

118 29,4 29,4 71,1 

Mühendisli

k 

116 28,9 28,9 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

Sınıf 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1. 

Sınıf 

46 11,4 11,4 11,4 

2. 

Sınıf 

139 34,6 34,6 46,0 

3. 

Sınıf 

79 19,7 19,7 65,7 

4. 

Sınıf 

123 30,6 30,6 96,3 

Diğer 15 3,7 3,7 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

Aylık Ortalama Harcama 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

400 TL ve aĢağısı 91 22,6 22,6 22,6 

401-800 TL arası 194 48,3 48,3 70,9 

801-1200 TL 

arası 

88 21,9 21,9 92,8 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 7,2 7,2 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Barınma 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Aile 63 15,7 15,7 15,7 

Akraba 2 ,5 ,5 16,2 

Yurt 157 39,1 39,1 55,2 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 6,2 6,2 61,4 

Ev (ArkadaĢlar) 154 38,3 38,3 99,8 

Diğer 1 ,2 ,2 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

TV 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Hiç 

Kullanmam 

121 30,1 30,1 30,1 

Haftada 1-2 

gün 

155 38,6 38,6 68,7 

Haftada 3-4 

gün 

43 10,7 10,7 79,4 

Haftada 5-6 

gün 

31 7,7 7,7 87,1 

Her gün 

düzenli 

52 12,9 12,9 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Gazete 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Hiç 

Kullanmam 

187 46,5 46,5 46,5 

Haftada 1-2 

gün 

115 28,6 28,6 75,1 

Haftada 3-4 

gün 

48 11,9 11,9 87,1 

Haftada 5-6 

gün 

18 4,5 4,5 91,5 

Her gün 

düzenli 

34 8,5 8,5 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

Radyo 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Hiç 

Kullanmam 

247 61,4 61,4 61,4 

Haftada 1-2 

gün 

89 22,1 22,1 83,6 

Haftada 3-4 

gün 

40 10,0 10,0 93,5 

Haftada 5-6 

gün 

16 4,0 4,0 97,5 

Her gün 

düzenli 

10 2,5 2,5 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Ġnternet 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Hiç 

Kullanmam 

4 1,0 1,0 1,0 

Haftada 1-2 

gün 

6 1,5 1,5 2,5 

Haftada 3-4 

gün 

16 4,0 4,0 6,5 

Haftada 5-6 

gün 

44 10,9 10,9 17,4 

Her gün 

düzenli 

332 82,6 82,6 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

SosyalMedya 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Hiç 

Kullanmam 

4 1,0 1,0 1,0 

Haftada 1-2 

gün 

15 3,7 3,7 4,7 

Haftada 3-4 

gün 

25 6,2 6,2 10,9 

Haftada 5-6 

gün 

62 15,4 15,4 26,4 

Her gün 

düzenli 

296 73,6 73,6 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

TV 402 1,00 5,00 2,3483 1,32804 

Gazete 402 1,00 5,00 1,9975 1,23639 

Radyo 402 1,00 5,00 1,6393 ,98454 

Ġnternet 402 1,00 5,00 4,7264 ,69895 

SosyalMedya 402 1,00 5,00 4,5697 ,84533 

Valid N 

(listwise) 

402     

 

 

 

 

Facebook 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Hiç Kullanmam 13 3,2 3,2 3,2 

Kullanmam 8 2,0 2,0 5,2 

Bazen 

Kullanırım 

81 20,1 20,1 25,4 

Kullanırım 122 30,3 30,3 55,7 

Sık Sık 

Kullanırım 

178 44,3 44,3 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Twitter 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Hiç Kullanmam 152 37,8 37,8 37,8 

Kullanmam 29 7,2 7,2 45,0 

Bazen 

Kullanırım 

69 17,2 17,2 62,2 

Kullanırım 71 17,7 17,7 79,9 

Sık Sık 

Kullanırım 

81 20,1 20,1 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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GooglePlus 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Hiç Kullanmam 186 46,3 46,3 46,3 

Kullanmam 49 12,2 12,2 58,5 

Bazen 

Kullanırım 

76 18,9 18,9 77,4 

Kullanırım 48 11,9 11,9 89,3 

Sık Sık 

Kullanırım 

43 10,7 10,7 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

Instagram 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Hiç Kullanmam 68 16,9 16,9 16,9 

Kullanmam 12 3,0 3,0 19,9 

Bazen 

Kullanırım 

49 12,2 12,2 32,1 

Kullanırım 82 20,4 20,4 52,5 

Sık Sık 

Kullanırım 

191 47,5 47,5 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Periscope 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Hiç Kullanmam 283 70,4 70,4 70,4 

Kullanmam 35 8,7 8,7 79,1 

Bazen 

Kullanırım 

36 9,0 9,0 88,1 

Kullanırım 30 7,5 7,5 95,5 

Sık Sık 

Kullanırım 

18 4,5 4,5 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Youtube 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Hiç Kullanmam 17 4,2 4,2 4,2 

Kullanmam 4 1,0 1,0 5,2 

Bazen 

Kullanırım 

54 13,4 13,4 18,7 

Kullanırım 134 33,3 33,3 52,0 

Sık Sık 

Kullanırım 

193 48,0 48,0 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Facebook 402 1,00 5,00 4,1045 1,00325 

Twitter 402 1,00 5,00 2,7512 1,58478 

GooglePlus 402 1,00 5,00 2,2861 1,41958 

Instagram 402 1,00 5,00 3,7861 1,48274 

Periscope 402 1,00 5,00 1,6692 1,17857 

Youtube 402 1,00 5,00 4,1990 ,99885 

Valid N 

(listwise) 

402     
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Group Statistics 

 
Cinsiye

t 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Facebook 
Kadın 143 4,0210 ,94548 ,07906 

Erkek 259 4,1506 1,03266 ,06417 

Twitter 
Kadın 143 2,6783 1,59489 ,13337 

Erkek 259 2,7915 1,58082 ,09823 

GooglePlu

s 

Kadın 143 2,5035 1,43828 ,12028 

Erkek 259 2,1660 1,39748 ,08684 

Instagram 
Kadın 143 3,9161 1,48465 ,12415 

Erkek 259 3,7143 1,47965 ,09194 

Periscope 
Kadın 143 1,3357 ,89556 ,07489 

Erkek 259 1,8533 1,27350 ,07913 

Youtube 
Kadın 143 4,0699 ,99753 ,08342 

Erkek 259 4,2703 ,99433 ,06178 

 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-

tailed) 

Facebook 

Equal variances assumed -1,241 400 ,215 

Equal variances not 

assumed 

-1,273 315,359 ,204 

Twitter 

Equal variances assumed -,685 400 ,494 

Equal variances not 

assumed 

-,683 290,746 ,495 

GooglePlu

s 

Equal variances assumed 2,294 400 ,022 

Equal variances not 

assumed 

2,275 285,866 ,024 

Instagram 

Equal variances assumed 1,308 400 ,192 

Equal variances not 

assumed 

1,306 292,104 ,193 

Periscope 

Equal variances assumed -4,307 400 ,000 

Equal variances not 

assumed 

-4,751 377,258 ,000 

Youtube 

Equal variances assumed -1,932 400 ,054 

Equal variances not 

assumed 

-1,930 292,141 ,055 
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ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Facebook 

Between 

Groups 

12,930 3 4,310 4,391 ,005 

Within Groups 390,682 398 ,982   

Total 403,612 401    

Twitter 

Between 

Groups 

7,661 3 2,554 1,017 ,385 

Within Groups 999,464 398 2,511   

Total 1007,124 401    

GooglePlu

s 

Between 

Groups 

12,605 3 4,202 2,102 ,099 

Within Groups 795,497 398 1,999   

Total 808,102 401    

Instagram 

Between 

Groups 

14,109 3 4,703 2,158 ,092 

Within Groups 867,493 398 2,180   

Total 881,602 401    

Periscope 

Between 

Groups 

7,095 3 2,365 1,712 ,164 

Within Groups 549,902 398 1,382   

Total 556,998 401    

Youtube 

Between 

Groups 

4,324 3 1,441 1,449 ,228 

Within Groups 395,756 398 ,994   

Total 400,080 401    
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Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Facebook 

18-20 148 3,9122 1,09376 ,08991 

21-23 196 4,2857 ,85934 ,06138 

24-26 47 3,9574 1,16016 ,16923 

27 ve 

üzeri 

11 4,0909 ,94388 ,28459 

Total 402 4,1045 1,00325 ,05004 

Twitter 

18-20 148 2,5878 1,57328 ,12932 

21-23 196 2,8418 1,56909 ,11208 

24-26 47 2,7872 1,65419 ,24129 

27 ve 

üzeri 

11 3,1818 1,72152 ,51906 

Total 402 2,7512 1,58478 ,07904 

GooglePlu

s 

18-20 148 2,0676 1,31792 ,10833 

21-23 196 2,4541 1,46513 ,10465 

24-26 47 2,2766 1,45516 ,21226 

27 ve 

üzeri 

11 2,2727 1,55505 ,46887 

Total 402 2,2861 1,41958 ,07080 

Instagram 

18-20 148 3,7432 1,50338 ,12358 

21-23 196 3,8469 1,44188 ,10299 

24-26 47 3,9149 1,42691 ,20814 

27 ve 

üzeri 

11 2,7273 1,90215 ,57352 

Total 402 3,7861 1,48274 ,07395 

Periscope 

18-20 148 1,5405 1,00596 ,08269 

21-23 196 1,7398 1,27245 ,09089 

24-26 47 1,8723 1,29576 ,18901 

27 ve 

üzeri 

11 1,2727 ,90453 ,27273 

Total 402 1,6692 1,17857 ,05878 

Youtube 

18-20 148 4,1689 1,03272 ,08489 

21-23 196 4,2857 ,88289 ,06306 

24-26 47 3,9787 1,22456 ,17862 

27 ve 

üzeri 

11 4,0000 1,34164 ,40452 

Total 402 4,1990 ,99885 ,04982 
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Group Statistics 

 
Öğretim N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Facebook 

1. 

Öğretim 

298 4,1074 ,98570 ,05710 

2. 

Öğretim 

104 4,0962 1,05682 ,10363 

Twitter 

1. 

Öğretim 

298 2,6242 1,53950 ,08918 

2. 

Öğretim 

104 3,1154 1,66230 ,16300 

GooglePlu

s 

1. 

Öğretim 

298 2,2450 1,42029 ,08228 

2. 

Öğretim 

104 2,4038 1,41777 ,13902 

Instagram 

1. 

Öğretim 

298 3,7248 1,52359 ,08826 

2. 

Öğretim 

104 3,9615 1,35046 ,13242 

Periscope 

1. 

Öğretim 

298 1,5872 1,08592 ,06291 

2. 

Öğretim 

104 1,9038 1,39011 ,13631 

Youtube 

1. 

Öğretim 

298 4,1611 1,04490 ,06053 

2. 

Öğretim 

104 4,3077 ,84849 ,08320 
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Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-

tailed) 

Facebook 

Equal variances assumed ,098 400 ,922 

Equal variances not 

assumed 

,095 169,613 ,925 

Twitter 

Equal variances assumed -2,744 400 ,006 

Equal variances not 

assumed 

-2,644 168,651 ,009 

GooglePlu

s 

Equal variances assumed -,983 400 ,326 

Equal variances not 

assumed 

-,983 180,120 ,327 

Instagram 

Equal variances assumed -1,403 400 ,161 

Equal variances not 

assumed 

-1,487 201,072 ,138 

Periscope 

Equal variances assumed -2,372 400 ,018 

Equal variances not 

assumed 

-2,109 149,196 ,037 

Youtube 

Equal variances assumed -1,290 400 ,198 

Equal variances not 

assumed 

-1,425 219,551 ,156 
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Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Facebook 

ĠletiĢim 168 4,2917 ,80681 

Veterinerli

k 

118 4,1441 ,92704 

Mühendisli

k 

116 3,7931 1,24074 

Total 402 4,1045 1,00325 

Twitter 

ĠletiĢim 168 3,0893 1,61145 

Veterinerli

k 

118 2,1780 1,31156 

Mühendisli

k 

116 2,8448 1,65031 

Total 402 2,7512 1,58478 

GooglePlu

s 

ĠletiĢim 168 2,4286 1,39534 

Veterinerli

k 

118 2,2203 1,44492 

Mühendisli

k 

116 2,1466 1,42191 

Total 402 2,2861 1,41958 

Instagram 

ĠletiĢim 168 3,7738 1,56573 

Veterinerli

k 

118 3,6780 1,47272 

Mühendisli

k 

116 3,9138 1,36776 

Total 402 3,7861 1,48274 

Periscope 

ĠletiĢim 168 1,6310 1,19158 

Veterinerli

k 

118 1,6695 1,10210 

Mühendisli

k 

116 1,7241 1,24122 

Total 402 1,6692 1,17857 

Youtube 

ĠletiĢim 168 4,2619 1,06236 

Veterinerli

k 

118 4,0847 ,97469 

Mühendisli

k 

116 4,2241 ,92394 

Total 402 4,1990 ,99885 
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ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Facebook 

Between 

Groups 

17,318 2 8,659 8,944 ,000 

Within Groups 386,294 399 ,968   

Total 403,612 401    

Twitter 

Between 

Groups 

58,994 2 29,497 12,413 ,000 

Within Groups 948,130 399 2,376   

Total 1007,124 401    

GooglePlu

s 

Between 

Groups 

6,179 2 3,090 1,537 ,216 

Within Groups 801,923 399 2,010   

Total 808,102 401    

Instagram 

Between 

Groups 

3,297 2 1,648 ,749 ,474 

Within Groups 878,305 399 2,201   

Total 881,602 401    

Periscope 

Between 

Groups 

,596 2 ,298 ,214 ,808 

Within Groups 556,402 399 1,394   

Total 556,998 401    

Youtube 

Between 

Groups 

2,278 2 1,139 1,143 ,320 

Within Groups 397,801 399 ,997   

Total 400,080 401    
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Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Facebook 

1. 

Sınıf 

46 3,8043 1,25821 ,18551 

2. 

Sınıf 

139 4,0288 1,00681 ,08540 

3. 

Sınıf 

79 4,1139 ,93353 ,10503 

4. 

Sınıf 

123 4,3171 ,87138 ,07857 

Diğer 15 3,9333 1,22280 ,31573 

Total 402 4,1045 1,00325 ,05004 

Twitter 

1. 

Sınıf 

46 2,9783 1,63964 ,24175 

2. 

Sınıf 

139 2,3453 1,49255 ,12660 

3. 

Sınıf 

79 3,1392 1,55855 ,17535 

4. 

Sınıf 

123 2,8780 1,57118 ,14167 

Diğer 15 2,7333 1,86956 ,48272 

Total 402 2,7512 1,58478 ,07904 

GooglePlu

s 

1. 

Sınıf 

46 2,0652 1,38888 ,20478 

2. 

Sınıf 

139 2,2158 1,39753 ,11854 

3. 

Sınıf 

79 2,2911 1,42462 ,16028 

4. 

Sınıf 

123 2,3740 1,44516 ,13031 

Diğer 15 2,8667 1,45733 ,37628 

Total 402 2,2861 1,41958 ,07080 

Instagram 

1. 

Sınıf 

46 3,4348 1,66869 ,24604 

2. 

Sınıf 

139 3,6906 1,50289 ,12747 

3. 

Sınıf 

79 4,1772 1,12955 ,12708 
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4. 

Sınıf 

123 3,7724 1,55138 ,13988 

Diğer 15 3,8000 1,52128 ,39279 

Total 402 3,7861 1,48274 ,07395 

Periscope 

1. 

Sınıf 

46 1,5435 1,06888 ,15760 

2. 

Sınıf 

139 1,4820 ,98063 ,08318 

3. 

Sınıf 

79 1,9747 1,37724 ,15495 

4. 

Sınıf 

123 1,6911 1,20198 ,10838 

Diğer 15 2,0000 1,55839 ,40237 

Total 402 1,6692 1,17857 ,05878 

Youtube 

1. 

Sınıf 

46 4,1087 1,19682 ,17646 

2. 

Sınıf 

139 4,0863 1,01783 ,08633 

3. 

Sınıf 

79 4,4557 ,78115 ,08789 

4. 

Sınıf 

123 4,1951 1,02156 ,09211 

Diğer 15 4,2000 ,86189 ,22254 

Total 402 4,1990 ,99885 ,04982 
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ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Facebook 

Between 

Groups 

10,946 4 2,736 2,767 ,027 

Within Groups 392,666 397 ,989   

Total 403,612 401    

Twitter 

Between 

Groups 

39,149 4 9,787 4,014 ,003 

Within Groups 967,975 397 2,438   

Total 1007,124 401    

GooglePlu

s 

Between 

Groups 

8,939 4 2,235 1,110 ,351 

Within Groups 799,163 397 2,013   

Total 808,102 401    

Instagram 

Between 

Groups 

19,055 4 4,764 2,193 ,069 

Within Groups 862,547 397 2,173   

Total 881,602 401    

Periscope 

Between 

Groups 

14,670 4 3,667 2,685 ,031 

Within Groups 542,328 397 1,366   

Total 556,998 401    

Youtube 

Between 

Groups 

7,347 4 1,837 1,857 ,117 

Within Groups 392,733 397 ,989   

Total 400,080 401    
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Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Facebook 

400 TL ve aĢağısı 91 4,0549 1,00402 ,10525 

401-800 TL arası 194 4,2474 ,87606 ,06290 

801-1200 TL 

arası 

88 3,9205 1,19599 ,12749 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 3,8621 1,05979 ,19680 

Total 402 4,1045 1,00325 ,05004 

Twitter 

400 TL ve aĢağısı 91 2,3736 1,56097 ,16363 

401-800 TL arası 194 2,7784 1,53621 ,11029 

801-1200 TL 

arası 

88 3,0455 1,65334 ,17625 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 2,8621 1,61961 ,30075 

Total 402 2,7512 1,58478 ,07904 

GooglePlu

s 

400 TL ve aĢağısı 91 2,3077 1,37995 ,14466 

401-800 TL arası 194 2,3454 1,45014 ,10411 

801-1200 TL 

arası 

88 2,1023 1,34796 ,14369 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 2,3793 1,56784 ,29114 

Total 402 2,2861 1,41958 ,07080 

Instagram 

400 TL ve aĢağısı 91 3,5275 1,60098 ,16783 

401-800 TL arası 194 3,7216 1,49432 ,10729 

801-1200 TL 

arası 

88 4,2386 1,20339 ,12828 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 3,6552 1,56470 ,29056 

Total 402 3,7861 1,48274 ,07395 

Periscope 

400 TL ve aĢağısı 91 1,3956 ,92951 ,09744 

401-800 TL arası 194 1,7887 1,20520 ,08653 

801-1200 TL 

arası 

88 1,6023 1,19904 ,12782 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 1,9310 1,48639 ,27602 

Total 402 1,6692 1,17857 ,05878 

Youtube 
400 TL ve aĢağısı 91 3,9780 1,08503 ,11374 

401-800 TL arası 194 4,2474 ,96069 ,06897 
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801-1200 TL 

arası 

88 4,2500 1,01992 ,10872 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 4,4138 ,82450 ,15311 

Total 402 4,1990 ,99885 ,04982 

 

 

 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Facebook 

Between 

Groups 

8,871 3 2,957 2,982 ,031 

Within Groups 394,740 398 ,992   

Total 403,612 401    

Twitter 

Between 

Groups 

21,092 3 7,031 2,838 ,038 

Within Groups 986,032 398 2,477   

Total 1007,124 401    

GooglePlu

s 

Between 

Groups 

3,949 3 1,316 ,652 ,582 

Within Groups 804,153 398 2,020   

Total 808,102 401    

Instagram 

Between 

Groups 

25,411 3 8,470 3,937 ,009 

Within Groups 856,191 398 2,151   

Total 881,602 401    

Periscope 

Between 

Groups 

11,963 3 3,988 2,912 ,034 

Within Groups 545,035 398 1,369   

Total 556,998 401    

Youtube 

Between 

Groups 

6,465 3 2,155 2,179 ,090 

Within Groups 393,614 398 ,989   

Total 400,080 401    
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Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Facebook 

Aile 63 4,1587 1,01927 ,12842 

Akraba 2 3,0000 2,82843 2,00000 

Yurt 157 4,1019 ,96200 ,07678 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 4,1200 1,05357 ,21071 

Ev (ArkadaĢlar) 154 4,1039 1,01085 ,08146 

Diğer 1 3,0000 . . 

Total 402 4,1045 1,00325 ,05004 

Twitter 

Aile 63 2,2698 1,50490 ,18960 

Akraba 2 2,5000 2,12132 1,50000 

Yurt 157 2,6433 1,59732 ,12748 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 3,2400 1,45144 ,29029 

Ev (ArkadaĢlar) 154 2,9870 1,58005 ,12732 

Diğer 1 2,0000 . . 

Total 402 2,7512 1,58478 ,07904 

GooglePlu

s 

Aile 63 2,4444 1,51101 ,19037 

Akraba 2 1,0000 ,00000 ,00000 

Yurt 157 2,2293 1,35813 ,10839 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 2,5200 1,66132 ,33226 

Ev (ArkadaĢlar) 154 2,2597 1,41331 ,11389 

Diğer 1 2,0000 . . 

Total 402 2,2861 1,41958 ,07080 

Instagram 

Aile 63 3,7460 1,52367 ,19196 

Akraba 2 4,0000 1,41421 1,00000 

Yurt 157 3,7643 1,52811 ,12196 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 3,8400 1,46287 ,29257 

Ev (ArkadaĢlar) 154 3,8247 1,43774 ,11586 

Diğer 1 2,0000 . . 

Total 402 3,7861 1,48274 ,07395 

Periscope 

Aile 63 1,6825 1,18900 ,14980 

Akraba 2 1,0000 ,00000 ,00000 

Yurt 157 1,4522 ,95706 ,07638 
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Evde (Tek 

BaĢına) 

25 1,8000 1,29099 ,25820 

Ev (ArkadaĢlar) 154 1,8766 1,33003 ,10718 

Diğer 1 1,0000 . . 

Total 402 1,6692 1,17857 ,05878 

Youtube 

Aile 63 3,9841 1,09974 ,13855 

Akraba 2 3,0000 ,00000 ,00000 

Yurt 157 4,1529 1,01379 ,08091 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 4,4800 ,71414 ,14283 

Ev (ArkadaĢlar) 154 4,3117 ,96012 ,07737 

Diğer 1 3,0000 . . 

Total 402 4,1990 ,99885 ,04982 

 

 

 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Facebook 

Between 

Groups 

3,852 5 ,770 ,763 ,577 

Within Groups 399,760 396 1,009   

Total 403,612 401    

Twitter 

Between 

Groups 

31,652 5 6,330 2,570 ,026 

Within Groups 975,472 396 2,463   

Total 1007,124 401    

GooglePlu

s 

Between 

Groups 

6,951 5 1,390 ,687 ,633 

Within Groups 801,151 396 2,023   

Total 808,102 401    

Instagram 

Between 

Groups 

3,759 5 ,752 ,339 ,889 

Within Groups 877,843 396 2,217   

Total 881,602 401    

Periscope 

Between 

Groups 

15,799 5 3,160 2,312 ,043 

Within Groups 541,198 396 1,367   

Total 556,998 401    
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Youtube 

Between 

Groups 

11,485 5 2,297 2,341 ,041 

Within Groups 388,594 396 ,981   

Total 400,080 401    

 

 

 

 

Sosyal Medyaya Bağlanma Aracı 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Bilgisayar 45 11,2 11,2 11,2 

Akıllı 

Telefon 

349 86,8 86,8 98,0 

Tablet 8 2,0 2,0 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

 

En Sık Kullanılan Sosyal Medya Ortamı 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Facebook 192 47,8 47,8 47,8 

Twitter 47 11,7 11,7 59,5 

Google Plus 6 1,5 1,5 60,9 

Instagram 105 26,1 26,1 87,1 

Periscope 8 2,0 2,0 89,1 

Youtube 35 8,7 8,7 97,8 

Windows 

Live 

1 ,2 ,2 98,0 

Diğer 8 2,0 2,0 100,0 

Total 402 100,0 100,0  
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Ne kadar Zamandır Sosyal Medya Kullanıcısı 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 yıldan az 15 3,7 3,7 3,7 

1-2 yıl 13 3,2 3,2 7,0 

2-3 yıl 25 6,2 6,2 13,2 

3-4 yıl 73 18,2 18,2 31,3 

5 yıl ve 

üzeri 

276 68,7 68,7 100,0 

Total 402 100,0 100,0  

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Günlük Facebook 

Kullanım Süresi 

(dakika) 

402 4 720 74,56 90,113 

Valid N (listwise) 402     

 

 

 

Group Statistics 

 
Cinsiye

t 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Günlük Facebook 

Kullanım Süresi 

(dakika) 

Kadın 143 70,95 99,152 8,292 

Erkek 
259 76,56 84,847 5,272 
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Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-

tailed) 

Günlük 

Facebook 

Equal variances assumed -,597 400 ,551 

Equal variances not 

assumed 

-,570 256,918 ,569 

 

 

 

Descriptives 

Günlük Facebook Kullanım Süresi (dakika)   

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

18-20 148 76,24 96,378 7,922 

21-23 196 75,98 87,369 6,241 

24-26 47 68,47 89,094 12,996 

27 ve 

üzeri 

11 52,73 54,192 16,340 

Total 402 74,56 90,113 4,494 

 

 

ANOVA 

Günlük Facebook Kullanım Süresi (dakika)   

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 

7801,900 3 2600,633 ,319 ,812 

Within Groups 3248447,046 398 8161,927   

Total 3256248,945 401    
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Group Statistics 

 
Öğretim N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Günlük Facebook 

Kullanım Süresi 

(dakika) 

1. 

Öğretim 

298 74,63 95,158 5,512 

2. 

Öğretim 

104 74,38 74,187 7,275 

 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-

tailed) 

Günlük Facebook Kullanım Süresi 

(dakika) 

Equal variances assumed ,025 400 ,980 

Equal variances not 

assumed 

,028 229,051 ,978 

 

 

Descriptives 

Günlük Facebook Kullanım Süresi (dakika)   

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

ĠletiĢim 168 92,81 109,883 8,478 

Veterinerli

k 

118 68,42 81,228 7,478 

Mühendisli

k 

116 54,39 55,970 5,197 

Total 402 74,56 90,113 4,494 

 

ANOVA 

Günlük Facebook Kullanım Süresi (dakika)   

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 

107608,845 2 53804,422 6,818 ,001 

Within Groups 3148640,100 399 7891,329   

Total 3256248,945 401    
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Descriptives 

Günlük Facebook Kullanım Süresi (dakika)   

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

1. 

Sınıf 

46 85,85 145,341 21,429 

2. 

Sınıf 

139 74,75 79,876 6,775 

3. 

Sınıf 

79 65,89 64,030 7,204 

4. 

Sınıf 

123 77,11 93,050 8,390 

Diğer 15 63,00 49,634 12,816 

Total 402 74,56 90,113 4,494 

 

ANOVA 

Günlük Facebook Kullanım Süresi (dakika)   

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 

14616,442 4 3654,111 ,448 ,774 

Within Groups 3241632,503 397 8165,321   

Total 3256248,945 401    

 

 

Descriptives 

Günlük Facebook Kullanım Süresi (dakika)   

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

400 TL ve 

aĢağısı 

91 77,53 106,925 11,209 

401-800 TL arası 194 79,67 81,636 5,861 

801-1200 TL 

arası 

88 64,41 93,832 10,003 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 61,90 74,515 13,837 

Total 402 74,56 90,113 4,494 
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ANOVA 

Günlük Facebook Kullanım Süresi (dakika)   

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 

19585,415 3 6528,472 ,803 ,493 

Within Groups 3236663,530 398 8132,320   

Total 3256248,945 401    

 

 

Descriptives 

Günlük Facebook Kullanım Süresi (dakika)   

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Aile 63 71,59 73,385 9,246 

Akraba 2 20,00 14,142 10,000 

Yurt 157 86,50 117,309 9,362 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 90,72 106,705 21,341 

Ev (ArkadaĢlar) 154 62,11 53,544 4,315 

Diğer 1 10,00 . . 

Total 402 74,56 90,113 4,494 

 

 

ANOVA 

Günlük Facebook Kullanım Süresi (dakika)   

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 

63470,264 5 12694,053 1,574 ,166 

Within Groups 3192778,682 396 8062,572   

Total 3256248,945 401    
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviatio

n 

23.Eğlenceli zaman geçiriyorum. 3,353 1,073 

24.PaylaĢımda bulunarak (Fotograf, video, vb.) paylaĢarak beğeni 

alabiliyorum. 

3,231 1,269 

25.Kendimi ifade ediyorum. 3,134 1,234 

26.Eski arkadaĢ ve tanıdıklarıma, ulaĢılması güç kiĢilere ulaĢmamı 

sağlıyor. 

3,863 1,025 

27.ArkadaĢlarımla bir araya geldiğimde sohbet konusu sağlıyor. 3,114 1,276 

28.Sıkıcı insanlar ve iĢlerden beni kurtarıyor. 2,958 1,250 

29.ArkadaĢlarım ve tanıdıklarımla iletiĢim kurabilmemi sağlıyor. 3,771 1,063 

30.Dini konularda bilgimi arttırıyor ve dini duygularımı 

güçlendiriyor. 

2,281 1,204 

31.Sıkıldığımda vakit geçiriyorum. 3,930 ,961 

32.Günlük yaĢamın stresinden ve sorunlarından uzaklaĢıyorum. 3,182 1,225 

33.Kendime güvenimi arttırıyor. 2,251 1,188 

34.KiĢilik özelliklerimi, hobilerimi ve özel ilgilerimi baĢkalarına 

sunuyorum. 

2,838 1,335 

35.Yalnızlık hissinden kurtuluyorum 2,495 1,254 

36.Merak ettiğim konularda görüĢ ve tavsiyelere baĢvurabiliyorum. 3,313 1,260 

37.Beni ilgilendiren konularda bilgi sahibi oluyorum. 3,634 1,155 

38.Kültürümü yansıtan bilgimi arttırıyor, kültürümü güçlendirip 

yaĢatıyor. 

3,087 1,245 

39.Dünya, ülkem, Ģehrin ve yakın çevremde olanlardan haberdar 

oluyorum. 

3,888 1,026 

40.Yeni insanlarla iletiĢim kuruyorum 3,197 1,302 

41.Ġnsanlar arasında tanınırlığımı arttırıyor. 2,823 1,250 

42.Romantik iliĢkiler kurmamı sağlıyor. 2,117 1,171 

43.BaĢkalarına ait fotoğraf ve videoları inceleyerek hayatlarındaki 

olup bitenleri takip edebiliyorum. 

3,552 1,227 

44.PaylaĢımlarımla insanları etkileyebilme imkanı sunuyor. 2,900 1,304 

45.Kendimi özel ve önemli hissediyorum. 2,391 1,223 

46.Benimle aynı düĢünceye sahip olan insanları görüyor ve 

kendimi bir gruba ait hissediyorum. 

2,940 1,303 

47.Güncel kampanyalardan haberdar oluyorum. 3,562 1,127 

48.Ücretsiz tanıtım yapabiliyorum 2,739 1,325 

49.Etkinliklerden kolaylıkla haberdar oluyorum. 3,774 1,060 

50.Online oyun oynayabiliyorum. 2,998 1,436 
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51.Facebook kullanmaktan hoĢlanıyorum 3,435 1,191 

52.Toplumsal ve siyasi düĢüncemi geliĢtirerek olgunlaĢmasına 

yardımcı oluyor. 

2,983 1,293 

53.BoĢ zamanlarımı değerlendirmeme yardımcı oluyor 3,565 1,168 

54.Farklı bakıĢ açılarını görmemi sağlıyor. 3,709 1,172 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,919 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 5091,871 

df 496 

Sig. ,000 

 

 

 

Total Variance Explained 

Componen

t 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

   

1 3,862 12,067 12,067 

2 3,004 9,389 21,456 

3 2,798 8,744 30,201 

4 2,404 7,512 37,713 

5 2,376 7,425 45,138 

6 2,259 7,058 52,196 

7 1,994 6,232 58,428 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 

33.Kendime güvenimi 

arttırıyor. 

,735       

35.Yalnızlık hissinden 

kurtuluyorum 

,684       

42.Romantik iliĢkiler 

kurmamı sağlıyor. 

,669   ,323    

45.Kendimi özel ve 

önemli hissediyorum. 

,628   ,428    

30.Dini konularda 

bilgimi arttırıyor ve 

dini duygularımı 

güçlendiriyor. 

,606       

41.Ġnsanlar arasında 

tanınırlığımı arttırıyor. 

,529   ,361 ,361   

28.Sıkıcı insanlar ve 

iĢlerden beni 

kurtarıyor. 

,392 ,365   ,379   

31.Sıkıldığımda vakit 

geçiriyorum. 

 ,692      

53.BoĢ zamanlarımı 

değerlendirmeme 

yardımcı oluyor 

 ,671      

23.Eğlenceli zaman 

geçiriyorum. 

 ,640    ,377  

32.Günlük yaĢamın 

stresinden ve 

sorunlarından 

uzaklaĢıyorum. 

,423 ,567      

51.Facebook 

kullanmaktan 

hoĢlanıyorum 

 ,559  ,355    

37.Beni ilgilendiren 

konularda bilgi sahibi 

oluyorum. 

  ,762     
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36.Merak ettiğim 

konularda görüĢ ve 

tavsiyelere 

baĢvurabiliyorum. 

  ,666     

38.Kültürümü yansıtan 

bilgimi arttırıyor, 

kültürümü güçlendirip 

yaĢatıyor. 

,308  ,611     

39.Dünya, ülkem, 

Ģehrin ve yakın 

çevremde olanlardan 

haberdar oluyorum. 

 ,371 ,495     

54.Farklı bakıĢ açılarını 

görmemi sağlıyor. 

  ,378 ,589    

44.PaylaĢımlarımla 

insanları etkileyebilme 

imkanı sunuyor. 

   ,579  ,424  

46.Benimle aynı 

düĢünceye sahip olan 

insanları görüyor ve 

kendimi bir gruba ait 

hissediyorum. 

   ,574    

52.Toplumsal ve siyasi 

düĢüncemi geliĢtirerek 

olgunlaĢmasına 

yardımcı oluyor. 

,337  ,373 ,487    

43.BaĢkalarına ait 

fotoğraf ve videoları 

inceleyerek 

hayatlarındaki olup 

bitenleri takip 

edebiliyorum. 

  ,301 ,310 ,302   

29.ArkadaĢlarım ve 

tanıdıklarımla iletiĢim 

kurabilmemi sağlıyor. 

    ,680   

26.Eski arkadaĢ ve 

tanıdıklarıma, 

ulaĢılması güç kiĢilere 

ulaĢmamı sağlıyor. 

    ,664   
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27.ArkadaĢlarımla bir 

araya geldiğimde 

sohbet konusu sağlıyor. 

    ,572   

40.Yeni insanlarla 

iletiĢim kuruyorum 

    ,508  ,31

0 

24.PaylaĢımda 

bulunarak (Fotograf, 

video, vb.) paylaĢarak 

beğeni alabiliyorum. 

     ,720  

25.Kendimi ifade 

ediyorum. 

     ,658  

34.KiĢilik özelliklerimi, 

hobilerimi ve özel 

ilgilerimi baĢkalarına 

sunuyorum. 

,393  ,345   ,519  

49.Etkinliklerden 

kolaylıkla haberdar 

oluyorum. 

  ,326    ,64

4 

48.Ücretsiz tanıtım 

yapabiliyorum 

     ,301 ,64

2 

50.Online oyun 

oynayabiliyorum. 

 ,302     ,61

9 

47.Güncel 

kampanyalardan 

haberdar oluyorum. 

  ,300    ,59

7 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

KiĢiselDoyum 402 2,474 ,845 

Eglence 402 3,493 ,832 

BilgiEdinme 402 3,481 ,894 

SosyalEtkileĢim 402 3,217 ,914 

ĠletiĢim 402 3,486 ,817 

KendiniĠfade 402 3,068 1,016 

TanıtımveEkono

mi 

402 3,268 ,858 

Valid N 

(listwise) 

402   

 

 

 

 

Group Statistics 

 
Cinsiye

t 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

KiĢiselDoyum 
Kadın 143 2,360 ,853 ,07134 

Erkek 259 2,537 ,836 ,05195 

Eglence 
Kadın 143 3,498 ,771 ,06447 

Erkek 259 3,490 ,866 ,05378 

BilgiEdinme 
Kadın 143 3,467 ,893 ,07469 

Erkek 259 3,488 ,897 ,05572 

SosyalEtkileĢim 
Kadın 143 3,213 ,889 ,07433 

Erkek 259 3,219 ,929 ,05776 

ĠletiĢim 
Kadın 143 3,453 ,774 ,06474 

Erkek 259 3,505 ,841 ,05225 

KendiniĠfade 
Kadın 143 3,107 ,989 ,08274 

Erkek 259 3,046 1,032 ,06410 

TanıtımveEkono

mi 

Kadın 143 3,269 ,883 ,07385 

Erkek 259 3,267 ,845 ,05253 
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Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

KiĢiselDoyum 

Equal variances assumed -2,018 400 ,044 -,17704 

Equal variances not 

assumed 

-2,006 287,982 ,046 -,17704 

Eglence 

Equal variances assumed ,087 400 ,931 ,00755 

Equal variances not 

assumed 

,090 322,477 ,928 ,00755 

BilgiEdinme 

Equal variances assumed -,232 400 ,817 -,02163 

Equal variances not 

assumed 

-,232 293,932 ,817 -,02163 

SosyalEtkileĢim 

Equal variances assumed -,070 400 ,944 -,00672 

Equal variances not 

assumed 

-,071 304,214 ,943 -,00672 

ĠletiĢim 

Equal variances assumed -,611 400 ,542 -,05203 

Equal variances not 

assumed 

-,625 313,914 ,532 -,05203 

KendiniĠfade 

Equal variances assumed ,575 400 ,566 ,06089 

Equal variances not 

assumed 

,582 303,432 ,561 ,06089 

TanıtımveEkono

mi 

Equal variances assumed ,021 400 ,983 ,00186 

Equal variances not 

assumed 

,020 282,278 ,984 ,00186 

 

 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

KiĢiselDoyum 

18-20 148 2,5087 ,82701 ,06798 

21-23 196 2,4643 ,85755 ,06125 

24-26 47 2,4134 ,86345 ,12595 

27 ve 

üzeri 

11 2,4286 ,89214 ,26899 

Total 402 2,4737 ,84539 ,04216 

Eglence 
18-20 148 3,5554 ,79036 ,06497 

21-23 196 3,4857 ,83463 ,05962 
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24-26 47 3,3745 ,90180 ,13154 

27 ve 

üzeri 

11 3,2909 1,04447 ,31492 

Total 402 3,4930 ,83215 ,04150 

BilgiEdinme 

18-20 148 3,5845 ,77622 ,06380 

21-23 196 3,4732 ,91965 ,06569 

24-26 47 3,2500 1,06832 ,15583 

27 ve 

üzeri 

11 3,2045 ,99259 ,29928 

Total 402 3,4807 ,89441 ,04461 

SosyalEtkileĢim 

18-20 148 3,2649 ,86794 ,07134 

21-23 196 3,2357 ,91267 ,06519 

24-26 47 3,0128 1,02864 ,15004 

27 ve 

üzeri 

11 3,1091 1,03678 ,31260 

Total 402 3,2169 ,91412 ,04559 

ĠletiĢim 

18-20 148 3,5084 ,77285 ,06353 

21-23 196 3,4860 ,82865 ,05919 

24-26 47 3,4202 ,90905 ,13260 

27 ve 

üzeri 

11 3,4773 ,88356 ,26640 

Total 402 3,4863 ,81721 ,04076 

KendiniĠfade 

18-20 148 3,0743 1,04460 ,08587 

21-23 196 3,0782 ,99721 ,07123 

24-26 47 3,1064 1,01702 ,14835 

27 ve 

üzeri 

11 2,6364 ,99392 ,29968 

Total 402 3,0680 1,01598 ,05067 

TanıtımveEkono

mi 

18-20 148 3,1909 ,84735 ,06965 

21-23 196 3,3278 ,82548 ,05896 

24-26 47 3,2660 ,93745 ,13674 

27 ve 

üzeri 

11 3,2500 1,21450 ,36618 

Total 402 3,2680 ,85797 ,04279 
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ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

KiĢiselDoyum 

Between 

Groups 

,392 3 ,131 ,182 ,909 

Within Groups 286,197 398 ,719   

Total 286,589 401    

Eglence 

Between 

Groups 

1,696 3 ,565 ,815 ,486 

Within Groups 275,984 398 ,693   

Total 277,680 401    

BilgiEdinme 

Between 

Groups 

4,945 3 1,648 2,077 ,103 

Within Groups 315,843 398 ,794   

Total 320,788 401    

SosyalEtkileĢim 

Between 

Groups 

2,496 3 ,832 ,996 ,395 

Within Groups 332,589 398 ,836   

Total 335,085 401    

ĠletiĢim 

Between 

Groups 

,279 3 ,093 ,138 ,937 

Within Groups 267,521 398 ,672   

Total 267,800 401    

KendiniĠfade 

Between 

Groups 

2,145 3 ,715 ,691 ,558 

Within Groups 411,774 398 1,035   

Total 413,919 401    

TanıtımveEkono

mi 

Between 

Groups 

1,585 3 ,528 ,716 ,543 

Within Groups 293,597 398 ,738   

Total 295,182 401    
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Group Statistics 

 
Öğretim N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

KiĢiselDoyum 

1. 

Öğretim 

298 2,5062 ,82620 ,04786 

2. 

Öğretim 

104 2,3805 ,89571 ,08783 

Eglence 

1. 

Öğretim 

298 3,5181 ,83283 ,04824 

2. 

Öğretim 

104 3,4212 ,82998 ,08139 

BilgiEdinme 

1. 

Öğretim 

298 3,5042 ,90208 ,05226 

2. 

Öğretim 

104 3,4135 ,87284 ,08559 

SosyalEtkileĢim 

1. 

Öğretim 

298 3,2248 ,90983 ,05271 

2. 

Öğretim 

104 3,1942 ,93037 ,09123 

ĠletiĢim 

1. 

Öğretim 

298 3,5067 ,81026 ,04694 

2. 

Öğretim 

104 3,4279 ,83802 ,08217 

KendiniĠfade 

1. 

Öğretim 

298 3,0526 1,03142 ,05975 

2. 

Öğretim 

104 3,1122 ,97389 ,09550 

TanıtımveEkono

mi 

1. 

Öğretim 

298 3,2550 ,89728 ,05198 

2. 

Öğretim 

104 3,3053 ,73649 ,07222 
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Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

KiĢiselDoyum 

Equal variances assumed 1,307 400 ,192 ,12574 

Equal variances not 

assumed 

1,257 168,108 ,210 ,12574 

Eglence 

Equal variances assumed 1,023 400 ,307 ,09697 

Equal variances not 

assumed 

1,025 180,381 ,307 ,09697 

BilgiEdinme 

Equal variances assumed ,890 400 ,374 ,09073 

Equal variances not 

assumed 

,905 185,178 ,367 ,09073 

SosyalEtkileĢim 

Equal variances assumed ,294 400 ,769 ,03060 

Equal variances not 

assumed 

,290 176,412 ,772 ,03060 

ĠletiĢim 

Equal variances assumed ,847 400 ,398 ,07883 

Equal variances not 

assumed 

,833 174,723 ,406 ,07883 

KendiniĠfade 

Equal variances assumed -,515 400 ,607 -,05961 

Equal variances not 

assumed 

-,529 189,357 ,597 -,05961 

TanıtımveEkono

mi 

Equal variances assumed -,514 400 ,608 -,05025 

Equal variances not 

assumed 

-,565 217,140 ,573 -,05025 
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Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

KiĢiselDoyum 

ĠletiĢim 168 2,5774 ,91083 ,07027 

Veterinerli

k 

118 2,4177 ,71931 ,06622 

Mühendisli

k 

116 2,3805 ,85630 ,07951 

Total 402 2,4737 ,84539 ,04216 

Eglence 

ĠletiĢim 168 3,5821 ,82297 ,06349 

Veterinerli

k 

118 3,4814 ,80860 ,07444 

Mühendisli

k 

116 3,3759 ,86040 ,07989 

Total 402 3,4930 ,83215 ,04150 

BilgiEdinme 

ĠletiĢim 168 3,5283 ,88375 ,06818 

Veterinerli

k 

118 3,5742 ,83161 ,07656 

Mühendisli

k 

116 3,3168 ,95517 ,08869 

Total 402 3,4807 ,89441 ,04461 

SosyalEtkileĢim 

ĠletiĢim 168 3,3738 ,89431 ,06900 

Veterinerli

k 

118 3,1932 ,86050 ,07922 

Mühendisli

k 

116 3,0138 ,95961 ,08910 

Total 402 3,2169 ,91412 ,04559 

ĠletiĢim 

ĠletiĢim 168 3,5432 ,83523 ,06444 

Veterinerli

k 

118 3,4809 ,80739 ,07433 

Mühendisli

k 

116 3,4095 ,80108 ,07438 

Total 402 3,4863 ,81721 ,04076 

KendiniĠfade 

ĠletiĢim 168 3,1865 1,00279 ,07737 

Veterinerli

k 

118 3,0311 1,01085 ,09306 

Mühendisli

k 

116 2,9339 1,02925 ,09556 

Total 402 3,0680 1,01598 ,05067 

TanıtımveEkono ĠletiĢim 168 3,4033 ,80925 ,06243 
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mi Veterinerli

k 

118 3,2733 ,83971 ,07730 

Mühendisli

k 

116 3,0668 ,91150 ,08463 

Total 402 3,2680 ,85797 ,04279 

 

 

 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

KiĢiselDoyum 

Between 

Groups 

3,183 2 1,592 2,241 ,108 

Within Groups 283,406 399 ,710   

Total 286,589 401    

Eglence 

Between 

Groups 

2,943 2 1,471 2,137 ,119 

Within Groups 274,738 399 ,689   

Total 277,680 401    

BilgiEdinme 

Between 

Groups 

4,527 2 2,263 2,855 ,059 

Within Groups 316,262 399 ,793   

Total 320,788 401    

SosyalEtkileĢim 

Between 

Groups 

8,988 2 4,494 5,499 ,004 

Within Groups 326,097 399 ,817   

Total 335,085 401    

ĠletiĢim 

Between 

Groups 

1,231 2 ,615 ,921 ,399 

Within Groups 266,569 399 ,668   

Total 267,800 401    

KendiniĠfade 

Between 

Groups 

4,606 2 2,303 2,245 ,107 

Within Groups 409,313 399 1,026   

Total 413,919 401    

TanıtımveEkono

mi 

Between 

Groups 

7,773 2 3,886 5,395 ,005 

Within Groups 287,409 399 ,720   

Total 295,182 401    
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Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

KiĢiselDoyum 

1. 

Sınıf 

46 2,7143 ,82424 ,12153 

2. 

Sınıf 

139 2,4491 ,83540 ,07086 

3. 

Sınıf 

79 2,3816 ,77599 ,08731 

4. 

Sınıf 

123 2,5145 ,88418 ,07972 

Diğer 15 2,1143 ,91823 ,23709 

Total 402 2,4737 ,84539 ,04216 

Eglence 

1. 

Sınıf 

46 3,4565 ,79517 ,11724 

2. 

Sınıf 

139 3,5453 ,80571 ,06834 

3. 

Sınıf 

79 3,4000 ,81712 ,09193 

4. 

Sınıf 

123 3,5659 ,82728 ,07459 

Diğer 15 3,0133 1,15997 ,29950 

Total 402 3,4930 ,83215 ,04150 

BilgiEdinme 

1. 

Sınıf 

46 3,4620 ,84487 ,12457 

2. 

Sınıf 

139 3,6313 ,79362 ,06731 

3. 

Sınıf 

79 3,3354 ,91277 ,10269 

4. 

Sınıf 

123 3,4776 ,93487 ,08429 

Diğer 15 2,9333 1,21914 ,31478 

Total 402 3,4807 ,89441 ,04461 

SosyalEtkileĢim 

1. 

Sınıf 

46 3,2000 ,87737 ,12936 

2. 

Sınıf 

139 3,3180 ,83295 ,07065 

3. 

Sınıf 

79 3,1013 ,90632 ,10197 
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4. 

Sınıf 

123 3,2488 ,97016 ,08748 

Diğer 15 2,6800 1,16079 ,29971 

Total 402 3,2169 ,91412 ,04559 

ĠletiĢim 

1. 

Sınıf 

46 3,4891 ,79225 ,11681 

2. 

Sınıf 

139 3,5683 ,77659 ,06587 

3. 

Sınıf 

79 3,3449 ,75032 ,08442 

4. 

Sınıf 

123 3,5366 ,88109 ,07944 

Diğer 15 3,0500 ,92678 ,23929 

Total 402 3,4863 ,81721 ,04076 

KendiniĠfade 

1. 

Sınıf 

46 3,1667 1,05116 ,15499 

2. 

Sınıf 

139 3,0695 ,99716 ,08458 

3. 

Sınıf 

79 2,9831 1,04172 ,11720 

4. 

Sınıf 

123 3,1274 1,00773 ,09086 

Diğer 15 2,7111 1,03791 ,26799 

Total 402 3,0680 1,01598 ,05067 

TanıtımveEkono

mi 

1. 

Sınıf 

46 3,0707 ,88923 ,13111 

2. 

Sınıf 

139 3,2410 ,81228 ,06890 

3. 

Sınıf 

79 3,2753 ,86472 ,09729 

4. 

Sınıf 

123 3,4228 ,84272 ,07599 

Diğer 15 2,8167 1,05841 ,27328 

Total 402 3,2680 ,85797 ,04279 
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ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

KiĢiselDoyum 

Between 

Groups 

5,560 4 1,390 1,964 ,099 

Within Groups 281,029 397 ,708   

Total 286,589 401    

Eglence 

Between 

Groups 

5,229 4 1,307 1,905 ,109 

Within Groups 272,451 397 ,686   

Total 277,680 401    

BilgiEdinme 

Between 

Groups 

9,331 4 2,333 2,973 ,019 

Within Groups 311,457 397 ,785   

Total 320,788 401    

SosyalEtkileĢim 

Between 

Groups 

6,939 4 1,735 2,099 ,080 

Within Groups 328,146 397 ,827   

Total 335,085 401    

ĠletiĢim 

Between 

Groups 

5,681 4 1,420 2,151 ,074 

Within Groups 262,119 397 ,660   

Total 267,800 401    

KendiniĠfade 

Between 

Groups 

3,361 4 ,840 ,813 ,518 

Within Groups 410,558 397 1,034   

Total 413,919 401    

TanıtımveEkono

mi 

Between 

Groups 

7,899 4 1,975 2,729 ,029 

Within Groups 287,283 397 ,724   

Total 295,182 401    
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Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

KiĢiselDoyum 

400 TL ve aĢağısı 91 2,6970 ,89413 ,09373 

401-800 TL arası 194 2,4264 ,79778 ,05728 

801-1200 TL 

arası 

88 2,3929 ,87213 ,09297 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 2,3350 ,83498 ,15505 

Total 402 2,4737 ,84539 ,04216 

Eglence 

400 TL ve aĢağısı 91 3,6505 ,79977 ,08384 

401-800 TL arası 194 3,5144 ,79108 ,05680 

801-1200 TL 

arası 

88 3,3250 ,92192 ,09828 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 3,3655 ,84696 ,15728 

Total 402 3,4930 ,83215 ,04150 

BilgiEdinme 

400 TL ve aĢağısı 91 3,7280 ,77518 ,08126 

401-800 TL arası 194 3,4497 ,85306 ,06125 

801-1200 TL 

arası 

88 3,3466 1,07508 ,11460 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 3,3190 ,79310 ,14727 

Total 402 3,4807 ,89441 ,04461 

SosyalEtkileĢim 

400 TL ve aĢağısı 91 3,4176 ,89772 ,09411 

401-800 TL arası 194 3,2093 ,85323 ,06126 

801-1200 TL 

arası 

88 3,1045 1,04297 ,11118 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 2,9793 ,86577 ,16077 

Total 402 3,2169 ,91412 ,04559 

ĠletiĢim 

400 TL ve aĢağısı 91 3,6154 ,77666 ,08142 

401-800 TL arası 194 3,5451 ,76574 ,05498 

801-1200 TL 

arası 

88 3,2813 ,90720 ,09671 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 3,3103 ,88554 ,16444 

Total 402 3,4863 ,81721 ,04076 

KendiniĠfade 
400 TL ve aĢağısı 91 3,1685 1,08568 ,11381 

401-800 TL arası 194 3,0911 ,99061 ,07112 
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801-1200 TL 

arası 

88 2,9697 1,01412 ,10811 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 2,8966 ,96816 ,17978 

Total 402 3,0680 1,01598 ,05067 

TanıtımveEkono

mi 

400 TL ve aĢağısı 91 3,2747 ,82416 ,08640 

401-800 TL arası 194 3,2938 ,82387 ,05915 

801-1200 TL 

arası 

88 3,1932 ,97874 ,10433 

1200 TL ve 

yukarısı 

29 3,3017 ,82478 ,15316 

Total 402 3,2680 ,85797 ,04279 

 

 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

KiĢiselDoyum 

Between 

Groups 

6,106 3 2,035 2,888 ,035 

Within Groups 280,483 398 ,705   

Total 286,589 401    

Eglence 

Between 

Groups 

5,303 3 1,768 2,583 ,053 

Within Groups 272,378 398 ,684   

Total 277,680 401    

BilgiEdinme 

Between 

Groups 

8,094 3 2,698 3,434 ,017 

Within Groups 312,695 398 ,786   

Total 320,788 401    

SosyalEtkileĢim 

Between 

Groups 

6,424 3 2,141 2,593 ,052 

Within Groups 328,661 398 ,826   

Total 335,085 401    

ĠletiĢim 

Between 

Groups 

6,785 3 2,262 3,449 ,017 

Within Groups 261,015 398 ,656   

Total 267,800 401    

KendiniĠfade 
Between 

Groups 

2,725 3 ,908 ,879 ,452 
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Within Groups 411,194 398 1,033   

Total 413,919 401    

TanıtımveEkono

mi 

Between 

Groups 

,659 3 ,220 ,297 ,828 

Within Groups 294,523 398 ,740   

Total 295,182 401    

 

 

 

 

Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

KiĢiselDoyum 

Aile 63 2,5057 ,87193 ,10985 

Akraba 2 3,1429 ,80812 ,57143 

Yurt 157 2,5141 ,84436 ,06739 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 2,5486 ,84785 ,16957 

Ev (ArkadaĢlar) 154 2,4082 ,83290 ,06712 

Diğer 1 1,0000 . . 

Total 402 2,4737 ,84539 ,04216 

Eglence 

Aile 63 3,5333 ,84395 ,10633 

Akraba 2 3,4000 ,56569 ,40000 

Yurt 157 3,4981 ,81951 ,06540 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 3,4160 ,80399 ,16080 

Ev (ArkadaĢlar) 154 3,4987 ,84118 ,06778 

Diğer 1 1,4000 . . 

Total 402 3,4930 ,83215 ,04150 

BilgiEdinme 

Aile 63 3,6389 ,75506 ,09513 

Akraba 2 3,2500 ,70711 ,50000 

Yurt 157 3,5350 ,85647 ,06835 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 3,2200 ,91378 ,18276 

Ev (ArkadaĢlar) 154 3,4172 ,96679 ,07791 

Diğer 1 1,7500 . . 

Total 402 3,4807 ,89441 ,04461 

SosyalEtkileĢim 
Aile 63 3,3143 ,93513 ,11782 

Akraba 2 4,0000 1,41421 1,00000 
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Yurt 157 3,3070 ,86810 ,06928 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 3,0160 ,92000 ,18400 

Ev (ArkadaĢlar) 154 3,1182 ,93154 ,07507 

Diğer 1 1,6000 . . 

Total 402 3,2169 ,91412 ,04559 

ĠletiĢim 

Aile 63 3,4722 ,85914 ,10824 

Akraba 2 3,2500 ,70711 ,50000 

Yurt 157 3,5414 ,77359 ,06174 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 3,6200 ,86639 ,17328 

Ev (ArkadaĢlar) 154 3,4286 ,83074 ,06694 

Diğer 1 1,7500 . . 

Total 402 3,4863 ,81721 ,04076 

KendiniĠfade 

Aile 63 3,0794 1,06376 ,13402 

Akraba 2 2,5000 ,23570 ,16667 

Yurt 157 3,1486 1,04008 ,08301 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 2,9333 1,08012 ,21602 

Ev (ArkadaĢlar) 154 3,0216 ,96163 ,07749 

Diğer 1 1,3333 . . 

Total 402 3,0680 1,01598 ,05067 

TanıtımveEkono

mi 

Aile 63 3,2897 ,79465 ,10012 

Akraba 2 3,5000 ,70711 ,50000 

Yurt 157 3,3105 ,87861 ,07012 

Evde (Tek 

BaĢına) 

25 3,3200 ,82133 ,16427 

Ev (ArkadaĢlar) 154 3,2192 ,85908 ,06923 

Diğer 1 1,0000 . . 

Total 402 3,2680 ,85797 ,04279 
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ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

KiĢiselDoyum 

Between 

Groups 

4,190 5 ,838 1,175 ,321 

Within Groups 282,400 396 ,713   

Total 286,589 401    

Eglence 

Between 

Groups 

4,658 5 ,932 1,351 ,242 

Within Groups 273,023 396 ,689   

Total 277,680 401    

BilgiEdinme 

Between 

Groups 

7,462 5 1,492 1,886 ,096 

Within Groups 313,326 396 ,791   

Total 320,788 401    

SosyalEtkileĢim 

Between 

Groups 

8,223 5 1,645 1,992 ,079 

Within Groups 326,862 396 ,825   

Total 335,085 401    

ĠletiĢim 

Between 

Groups 

4,576 5 ,915 1,377 ,232 

Within Groups 263,224 396 ,665   

Total 267,800 401    

KendiniĠfade 

Between 

Groups 

5,467 5 1,093 1,060 ,382 

Within Groups 408,452 396 1,031   

Total 413,919 401    

TanıtımveEkono

mi 

Between 

Groups 

6,000 5 1,200 1,643 ,147 

Within Groups 289,182 396 ,730   

Total 295,182 401    

 

 

 

 

 

 


