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Başkandan

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızla büyüyen sosyal medya 
platformları, artık insanların büyük bir ihtiyacı haline gelmektedir. Sosyal 
medya kullanım alanlarının geniş kitlelere yayılmasıyla birlikte arkadaş edin-
me, bilgi paylaşma, sohbet etme gibi eylemler daha sanal olmaya başlamıştır. 
Sosyal medyanın bu düzeyde geliştiği günümüzde, bu teknolojilerin öğren-
me-öğretme sürecine olan katkısını yok saymak mümkün değildir. Öğren-
me-öğretme süreçlerinde kullanılan onlarca teknoloji de eğitime büyük katkı 
sağlamaktadır. Özellikle üniversitedeki öğrenme-öğretme ortamında sosyal 
medya platformları eğitim için önemli bir araç haline gelmiştir. Üniversitele-
rin öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrenciler için sağladığı bilişim teknoloji-
leri buna önemli bir örnektir. Bilişim teknolojileri aracılığıyla sosyal medya 
alanında materyal paylaşımı oldukça artmaktadır. Bununla birlikte, dünyanın 
farklı köşelerinden birçok öğrenci sosyal medyada yeni bir enternasyonal 
yaratmaktadır. Birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunan öğrenciler kimi za-
man ödevleri hakkında birbirlerine yardımcı olmakta, kimi zaman da bilgi 
paylaşımında bulunmaktadırlar. Öğrencilerin bilgilerini paylaşmaları anlamlı 
öğrenmelerine yardımcı olmakta ve öğrenciler arasındaki etkileşimi de arttır-
maktadır. Dolayısıyla üniversitede sosyal medya ağlarının eğitsel amaçlarla 
etkin bir şekilde kullanılmasının çeşitli yönlerinin araştırılması oldukça önem 
arz etmektedir. Dolayısıyla bir üniversitenin dijital temelinin betimlenmesine 
yönelik yapılan her çalışma ciddi bir entelektüel katkı ve değer olarak kabul 
edilmelidir. Bu kapsamda İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kurulan ve 
işlevselleşen Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(YUAM) yukarıda bahsi geçen görevi yerine getirmiştir ve bulguların tüm 
paydaşlarca benimsenmesi ve değerlendirilmesi oldukça önem arz etmektedir. 

Doç. Dr. Mustafa AYDIN

İstanbul Aydın Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı
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Rektörden

Günümüzde üniversiteler bilgi paylaşımını mekân ve zaman sınırlarından 
kurtaracak yeni bilgi teknolojileri kullanmaya ve hatta bunlara yenileri-
ni eklemeye çalışmaktadırlar. Dijital dünyada üniversitelerin üzerine düşen 
sorumluluklar da genleşmektedir. Bu bağlamda üniversitelerin temel amaç-
larından biri hem öğreticilerine hem de öğrenicilerine dijital pedagojik bir 
yeterlilik kazandırabilmektir. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görev yapan 
Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM) üye-
lerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, Türkiye yükseköğretiminin dijital 
çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geleceğe hazırlaması ve çeşitli deği-
şen alanlardaki eksikliklerin kapatılması noktasında ciddi derecede yol gös-
terici araştırma faaliyetleridir. Bu araştırmanın özellikle eğitim fakülteleri 
adına çıktıları dikkatle değerlendirildiğinde, atılması elzem olan adımların 
gerekliliği bir kez daha somutlaştırılmıştır. Bu bağlamda araştırmacılara dü-
şen görev, burada sunulan araştırmanın çıktılarını entelektüel bir lens olarak 
benimseyerek Türkiye yükseköğretimini yüceltmek adına büyük bir titizlikle 
gelecek çalışmaları gerçekleştirmeleri yönündedir. Çalışmaların hazırlanma-
sında emeği geçen akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGILARI, 
KULLANIM BECERİLERİ VE BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN 

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖZET

Sosyal medya her ne kadar erken bir geçmişte yaşamımıza girmiş olsa da 
etkisi her coğrafyadan insanlara ulaşmıştır. İnsanlar sosyal medya platformla-
rında dijital bir tarzda kendilerini ifade etme biçimleri keşfetmişlerdir. Günü-
müz dünyasında üniversiteler bilgi paylaşımını mekân ve zaman sınırlarından 
kurtaracak yeni bilgi teknolojileri kullanmaya başlamıştır. Dolayısıyla dijital 
bağlamda üniversitelerin üzerine düşen sorumluluklar da sürekli artmaktadır. 
Bu bağlamda üniversitelerin temel amaçlarından biri hem akademisyenlere 
hem de öğrencilere dijital-pedagojik yeterlilikler kazandırabilmektir. Sos-
yal medya kullanım alanlarının geniş kitlelere yayılmasıyla birlikte “arkadaş 
edinme”, “bilgi paylaşma”, “sohbet etme” gibi eylemler daha sanal olmaya 
başlamıştır. Sosyal medyanın bu düzeyde geliştiği günümüzde, bu platform-
ların öğrenme-öğretme sürecine olan katkısını yok saymak mümkün değildir. 
Öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılan onlarca teknoloji de eğitime büyük 
katkı sağlamaktadır. Özellikle üniversitedeki öğrenme-öğretme ortamında 
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sosyal medya platformları eğitim için önemli bir araç haline gelmiştir. Tüm 
bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda çalışmanın önemi ve gerekçesi 
netleşmektedir.

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal medya algıları, kul-
lanım becerileri ve bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından ince-
lenmesidir. Çalışma İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinin dokuz fakültesi ile 
birlikte iki yüksekokulunda öğrenim gören toplam 3283 öğrenci ile gerçek-
leşmiştir. Veriler “Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği”, “Sosyal Medya 
Algı Ölçeği” ve “Sosyal Medya Bağımlık Ölçeği” ile toplanmıştır. Çeşitli 
değişkenler açısından ölçeklerden elde edilen puanlara ait yüzde ve frekans-
lar hesaplanmış, varyans analizleri için ise t-testi ve tek-yönlü ANOVA testi 
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin sosyal medyaya yönelik algıla-
rı üzerinde, “fakülte türü”, “sosyal medyada bir gün içinde geçirilen zaman”, 
“evde internet erişiminin olup olmaması”, “aile gelir düzeyi” değişkenleri-
nin istatistiki olarak anlamlı bir etkisi gözlemlenmiştir. Öğrencilerin sosyal 
medyayı kullanma becerileri üzerinde yukarıdaki moderatör değişkenlere 
ek olarak “cinsiyet” ve “akademik başarı” değişkenlerinin de istatistiki ola-
rak anlamlı bir ektisinin olduğu tespit edilmiştir. Bunula birlikte, öğrencile-
rin sosyal medyaya yönelik bağımlılık derecelerinin “sınıf düzeyi”, “fakülte 
türü”, “akademik başarı”, “sosyal medyada bir gün içinde geçirilen zaman”, 
“evde internet erişiminin olup olmaması”, “aile gelir düzeyi” değişkenlerin-
den önemli bir düzeyde etkilendiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal medya, sosyal medya algısı, sosyal medya kulla-
nım becerisi, sosyal medya bağımlılık düzeyi, üniversite öğrencisi
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EXPLORATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ SOCIAL MEDIA 
PERCEPTIONS, USAGE SKILLS AND ADDICTION LEVELS 

REGARDING VARIOUS VARIABLES

ABSTRACT

Although social media entered our lives in an early past, its impact has rea-
ched people from all geographies. People have discovered ways to express 
themselves in a digital style by virtue of social media platforms. In today’s 
world, universities have started to use new information technologies to save 
information by not considering space and time restrictions. Therefore, respon-
sibilities of universities in the digital context are constantly augmenting. In 
this context, one of the main objectives of universities is to provide digi-
tal-pedagogical competencies to both academicians and students. With the 
widespread use of social media, actions such as “making friends”, “sharing 
information” and “chatting” have become more virtual. Today, while social 
media phenomenon is developing at this speed, it is not possible to ignore the 
contribution of these platforms to the learning-teaching processes. Dozens 
of technologies used in learning and teaching environments also contribute 
greatly to education. Social media platforms have become an important tool 
for education, especially in the context of generating learning and teaching 
environments at the university. Considering all these situations, the importan-
ce and rationale of the study becomes clear. 
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The purpose of this study is to examine university students’ perceptions of 
social media, usage skills and addiction levels in terms of various variables. 
The study was carried out with a total of 3283 students studying in two colle-
ges with nine faculties of a foundation university in Istanbul. The data were 
collected with “Social Media Usage Scale”, “Social Media Perception Scale” 
and “Social Media Addiction Scale”. Percentages and frequencies of the sco-
res obtained from the scales were calculated in terms of various variables, and 
t-test and one-way ANOVA test were performed for variance analyses. This 
study resulted that the variables’; “faculty type”, “time spent in social media 
in a day”, “availability of internet access at home”, “family income level” 
statistically significant effects were observed on the participants’ (positive 
or negative) perceptions pertaining social media. In addition to the aforesaid 
moderator variables, the variables as “gender” and “academic achievement” 
were found to have a statistically significant effect on students’ ability to use 
social media tools. In addition to this, the students’ degree of addiction towar-
ds social media was also affected by “class level”, “faculty type”, “academic 
success”, “time spent in a day on social media”, “availability of internet ac-
cess at home”, “frequently used social media platform” and “family income 
level” variables at a significant level. 

Keywords: Social media, social media perception, social media usage skill, 
social media addiction level, university student
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BÖLÜM I

GİRİŞ

Bu rapor, sosyal medyanın politikadan eğitime, tüketiciden kullanıcıya, eko-
nomiden pazarlamaya kadar birçok farklı alanda devrimsel nitelikte deği-
şimler yaratmasına rağmen, temelinde eğitsel bir gerçekliği barındırdığını; 
insanın bu dönüşümün bir parçası olma gerçeğinin, sosyal medya olgusunu 
anlamak ve yorumlamak açısından tüm bileşenleriyle özümsenmesi gerekti-
ğini gözler önüne sermek için yazılmıştır. 

Dijital Çağda Öğrenme

Günümüz dijital çağında toplumlar, salt bilgiyi alan değil, daha aktif bir 
şekilde kendi gereksinimleri, doyumları doğrultusunda bilgiye erişebilen, 
onu kullanabilen ve iletebilen bireylere gereksinim duymaktadır (Siemens, 
2005a; 2005b). Öte yandan, toplumun ihtiyacına uygun bireyler yetiştirme 
sorumluluğunu üstlenmiş olan eğitim kurumlarına farklı bir bakış açısı sunu-
larak, eğitim sisteminin yapısını ve eğitim, öğretim faaliyetleri de değiştiril-
miş, eğitimin geleneksel ve formal yapısından kurtularak ağ tabanlı “dijital 
içerik ve beceri destekli” öğrenme süreçlerine odaklanması beklenmiştir (Jo-
hson ve Johnson, 2004). Dijital içerik ve beceri destekli öğrenme süreçleri, 
öğrenen-öğrenen ve öğrenen-öğretmen arasındaki etkileşimlerin bilişim tek-
nolojisi araçlarının desteklenmesi ile sağlanıldığı ortamlar olarak bilinmek-
tedir. Bu bağlamda öğrenen-öğrenen ya da öğrenen-öğretici etkileşimi için 
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sadece çevrimiçi öğretim materyallerinin sağlanması yeterli olmamaktadır 
(Goodyear vd., 2004). Dijital temelli öğrenme, bireyin öncellikle hangi bil-
giye ulaşmak istediğini seçmesini sağlamak, elde ettiği bilgileri, daha önce 
sahip olduğu diğer bilimsel bilgilerle bağlantı kurabilmek, dolayısıyla eleş-
tirel düşünme becerisini kullanarak yeni bilgiler üretmek ve bu bilgilerin her 
platformda özgürce tartışılmasına olanak sağlamaktır (Usluel, 2007). Daha 
doğrusu, içinde bulunduğumuz dijital çağda öğrenme olgusu, kişilerin bilgi 
edinme, depolama ve hatırlama anlayışının daha ötesinde yani bilgi ve ilgi 
alanlarına göre oluşan topluluklara katılım göstermeleri olarak bilinmektedir 
(Siemens, 2005a, 2005b). Bu anlamda, özellikle sosyal ağının, bilginin çeşit-
lenmesinde, bilginin yaygınlaşmasında, bilginin biçiminde, bilgiye ulaşılma-
sında ve bilginin içselleştirilmesinde belirleyici bir faktör rolünü üstlenmiştir 
(Meyer, 2010). Artık bireyler siyasi, toplumsal, ekonomik ilişkiler ve sanatsal 
faaliyetleri ile ilgili bilgileri ve gündeme dair bilgileri sosyal ağ sitelerinden 
rahatlıkla edinmekte, o bilgiyi içselleştirmekte ve yeni bilgiler ortaya koy-
makta da bu bilgiyi kullanmaktadır (Baran, Kilic, Bakar ve Cagiltay, 2010; 
Griffiths ve Wall, 2011). 

Diğer bir ifadeyle, sosyal ağ siteleri ve sosyal medya paylaşımı gibi servis-
ler bireylerin kendilerini ifade etmeleri, topluluklar oluşturmaları, işbirlikçi 
ortamlar yaratmaları için fırsatlar sunarak çok başka bir öğrenme sürecini 
oluşturmaktadır (Murray, 2008). Bu anlamda, çocuklar ve gençler özellikle 
üniversite öğrencileri sosyal ağ uygulamalarına oldukça ilgi göstermekte, eğ-
lenme (Lin, Hoffman ve Borengasser, 2013), etkileşim sağlama (Boyd ve El-
lison, 2007), bilgi edinme (Rauniar, Rawski, Yang ve Johnson, 2014) ve daha 
farklı birçok fikir ortaya koyma ve paylaşma olanağına sahip olma (Sistek-C-
handler, 2012) gibi amaçlarla bu sitelere yönelmektedirler (Chi, 2011). Nite-
kim Global Web Index (2018) gibi kurumların yayımladığı istatistiki bilgilere 
göre üniversite öğrencilerinin sosyal ağlarda bulunma ve bu ağlara katılım 
oranlarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. O kadar ki sosyal medya-
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ya katılım gösteren ve bu ağlarda paylaşımda bulunma faaliyeti, üniversite 
öğrencilerinin gündelik yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir (Lee, Chen, 
Li ve Lin, 2015). Jenkins ve arkadaşları (2009) bu sosyal ağları “katılımcı 
kültürün resmi doğuşu” olarak adlandırılmaktadırlar. 

Sosyal ağ ve sosyal medya site kullanıcılarının çoğunluğunu üniversite öğren-
cilerinin oluşturduğu düşünüldüğünde, sosyal medya araçlarının, üniversite 
öğrencilerinin yaşamlarını özellikle eğitim hayatlarını nasıl etkileyebileceği 
de tartışılmalıdır. Bu anlamda bazı araştırmalar, blog yazma, çevrimiçi oyun-
lar gibi sosyal medya uygulamalarının üniversite öğrencilerinin 21. yüzyıl 
öğrenme becerilerini geliştirebileceğini (Shute, Sun ve Asbell-Clarke, 2017) 
üniversite öğrencilerinin kimlik gelişimlerine katkıda bulunduğunu (Wang, 
Woo, Quek ve Yang , 2012), ayrıca sınıf içi öğrenci-öğretmen pratiklerinin 
kolaylaştıracağını, daha ötesinde öğrencilerin öğrenme süreçlerinde kendile-
rini yansıtmaları, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine izin vererek 
(Hoffman, 2009; Laire, Castelyn ve Mottart, 2012; Roblyer, McDaniel, Webb, 
Herman ve Vince Witty, 2010) öğrencinin edilgen konumdan (pasif) çıkarıp 
görünür ve etken (aktif) hale gelmesini sağladığını göstermektedir (Bridges, 
2009; Tsai, Shen, Chiang ve Tang, 2015). 

Ancak bazı çalışmalardan elde edilen sonuçlar ise, günümüz teknolojisi ve 
sosyal medya araçlarının henüz tüm üniversite öğrencileri arasında popüler 
olmadığını, hatta bazen internet erişimi ile ilgili problem yaşadıklarını ileri 
sürmektedir (Duek ve Tourn, 2016). Bununla birlikte, bazı araştırmalara göre 
sosyal medya araçlarının sınıf içi öğrenme-öğretme süreçlerini olumsuz etki-
lediğini (Odom, Jarvis, Sandlin ve Peek, 2013), öğrencilerin derse ve konuya 
olan dikkatlerini dağıttığını (Kulesza, DeHondt, Nezlek, 2011), dolayısıyla 
öğrencilerde vakit öldürme gibi olumsuz davranışlara yol açtığını ve öğren-
cilerin büyük olasılıkla alkol ve uyuşturucu kullanmasına sebep olabileceği 
düşünülmektedir (Schill, 2011). Bir diğer çalışmada ise öğrenciler tarafın-
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dan aşırı sosyal medya kullanımının sosyal bir alışkanlık haline gelmesini ve 
gün geçtikçe kullanıcılara internet bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı 
olarak bilinen bağımlılığın bulaşacağını (Hoffman, 2009) dolayısıyla öğren-
cilerin dersler ve akademik çalışmaları için yeterince zaman harcamadığını 
bunun da akademik başarısızlık ve düşük not ortalaması ile sonuçlandığını 
ileri sürmüştür (Kirschner ve Karpinski, 2010). Öte yandan birçok araştırma, 
sosyal ağların günlük hayattaki genel faydaları, kullanım etiği ve gizlilik il-
kesi üzerinde yoğunlaşmıştır (Lockyer ve Patterson, 2008).

Bu durumun en büyük nedeni, teknolojik yeterliliklerin (çağın gerektirdiği 
bilgi ve iletişim teknolojileri, medya ve dijital okuryazarlık becerilerin), gü-
nümüzdeki üniversite öğrencilerine kazandırılamamasıdır (Fernandez, Simoa 
ve Sallana, 2009). Dolayısıyla sosyal medya ağlarının eğitsel işlevinin derin-
lemesine irdelenmesi, bu konudaki yeterince bilgi ve farkındalığın arttırıl-
ması önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin 
sosyal medya kullanım beceri düzeyleri, algı durumları ve bağımlılık düzey-
lerini çeşitli değişkenlere göre (cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, fakülte türü, sosyal 
medyada geçirilen zaman, akademik başarı, platform türü, kişisel bilgisayar 
ve internet erişimi olup olmaması, ailenin gelir düzeyi) incelemek, sonuçları 
değerlendirmek ve önerilerde bulunmaktır. Araştırmanın ana amaç çerçeve-
sindeki alt amaçlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

1- Katılımcı öğrencilerin sosyal medya ile ilgili öğrenimsel kullanım beceri 
düzeyleri;

a. Öğrenim görülen fakülte türüne göre,
b. Cinsiyete göre, 
c. Yaş gruplarına göre, 
d. Sınıf düzeyine göre,
e. Sosyal medyada bir günde geçirilen zamana göre, 
f. Akademik başarı düzeylerine göre, 



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGILARI, KULLANIM BECERİLERİ VE
BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

15

g. Evde internet erişiminin olup olmamasına göre, 
h. Aile gelir düzeyine göre,
i. Kişisel bir bilgisayara sahip olup olmama durumuna göre nasıl ve ne dere-
cede değişkenlik göstermektedir? 

2- Katılımcı öğrencilerin sosyal medya ile ilgili algı durumları;

a. Öğrenim görülen fakülte türüne göre, 
b. Cinsiyete göre, 
c. Yaş gruplarına göre, 
d. Sınıf düzeyine göre, 
e. Sosyal medyada bir günde geçirilen zamana göre, 
f. Akademik başarı düzeylerine göre, 
g. Evde internet erişiminin olup olmamasına göre,
h. Aile gelir düzeyine göre, 
i. Kişisel bir bilgisayara sahip olup olmama durumuna göre nasıl ve ne dere-
cede değişkenlik göstermektedir? 

3- Katılımcı öğrencilerin sosyal medya ile ilgili bağımlılık düzeyleri;

a. Öğrenim görülen fakülte türüne göre,
b. Cinsiyete göre, 
c. Yaş gruplarına göre, 
d. Sınıf düzeyine göre, 
e. Sosyal medyada bir günde geçirilen zamana göre, 
f. Akademik başarı düzeylerine göre, 
g. Evde internet erişiminin olup olmamasına göre, 
h. Aile gelir düzeyine göre, 
i. Kişisel bir bilgisayara sahip olup olmama durumuna göre nasıl ve ne dere-
cede değişkenlik göstermektedir?
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BÖLÜM II

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Çalışmanın bu bölümünde üniversite öğrencilerinin sosyal medya algıları, 
kullanım becerileri ve bağımlılık düzeylerini açıklamaya yönelik olarak de-
ğerlendirilmektedir. Bu bağlamda, üniversite öğrencilerinin medya araçlarını 
kullanma becerileri, sosyal medya algıları ve bağımlılık düzeylerine ilişkin 
ilgili literatürde yer alan bakış açıları genel anlamda incelenmiştir. Öncelikle 
bakış açılarının temelinde gelen sosyal medyanın kullanım becerileri, sosyal 
medyaya yönelik algılar ve bağımlılık düzeylerine ilişkin açıklayıcı bilgiler 
yer verilmektedir. Sonrasında Sosyal medya araçlarının kullanım becerileri, 
sosyal medya algıları ve bağımlık düzeylerine ilişkin anlayışlar kapsamlı bir 
biçimde değinilmektedir.

Sosyal Medya

Bu bölümde sosyal medya ve sosyal medyada paylaşım yapma faaliyetlerini 
gösteren davranışları açıklamaya yönelik bilgiler değerlendirilecektir. Günü-
müzde mekanik ve anolog teknolojilerin yerini dijital teknolojilerin alması, 
bilgi çağının en önemli ve etkili olgusu olarak gündeme gelmektedir. Bununla 
birlikte, sosyal medyanın dijital teknolojileri içerisindeki önemi, iletişimin bi-
çimlendirilmesine neden olmakla birlikte, sosyal ağlarda katılım sağlayan ve 
paylaşımda bulunan herkes sanal dünyanın bir parçası haline gelmiş ve bunu 
hızlı bir şekilde içselleştirmiş görünmektedir (Kırık ve Büyükarslan, 2013). 
Daha ötesi, yaşadığımız bilgi çağında insanlar arası iletişime ilişkin birçok 
kavramın yeniden tanımlanmasına yol açtığını söylemek mümkündür. Çün-
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kü, paylaşıma dayalı bir sosyal ortamın inşa edildiği sosyal ağlar, bireylerin 
duygu, düşünce ve durumlarını, resim, video, müzik gibi birçok paylaşımla 
kurulan sosyal etkileşime zemin hazırlayarak, sosyalliğe ve sosyalleşmeye 
dair eylemleri, aslına uygun bir şekilde yeniden kurgulamaktadır (Göker, De-
mir ve Doğan, 2010). 

Bu bağlamda, sosyal paylaşım ağını, özellikle sosyal medyayı bir iletişim 
mecrası olarak düşünmek, her yaş grubundan, her kesimden ve her sosyal sta-
tüden bireyin bir çok insanla bir anda veri paylaşımına girebileceği anlamına 
gelmektedir (Göker ve Doğan, 2011). Dolayısıyla sosyal medya, esasında bir-
çok genç kullanıcıyı özellikle üniversite öğrencilerini dünya genelinde kendi-
ne çekmiş durumdadır (Alioğlu, 2016). Bu nedenle yeni iletişim teknolojileri 
ile birlikte, sosyal medya gibi yeni iletişim ağlarının hızlı biçimde yayılması 
ve nüfusları etkisi altına alması, özellikle üniversite öğrencileri için yeni bir 
sosyalleşme ortamı sağlamış olması nedeniyle birçok çalışmanın tartışma ko-
nusu olmuştur.

Diğer bir ifadeyle, yeni iletişim ağlarından özellikle sosyal medyanın önemli 
bir sosyalleşme aracı olarak kullanıldığı ifade edilebilir. Bu anlamda, Tolan 
(1996) sosyalleşmeyi, belirli bir kültürel ve toplumsal yapıyı oluşturan tutum, 
davranış, bilgi, görgü ve hukuk normlarını kapsayan, bireyin varoluşunun zo-
runlu şartlarını düzenleyen en genel süreç olarak açıklamaktadır. Aynı za-
manda, Badawi (1986)’ye göre ise sosyalleşme, bireylerin, çocukluklarından 
toplumun mevcut değer ve normlarına sahip insan olarak yaşamlarını sürdür-
melerini sağlayıncaya, toplumsal hayata fiilen katılıncaya  kadar  geçirdikleri  
bir  süreç”  olarak  tanımlarken, toplumsal  kültürün nesilden nesille aktarıl-
masını sağlayan, aile ortamında başlayıp toplumun diğer grupları ile devam 
eden, fertlerin içine doğdukları toplumun gelenek, din, değer, bilgi ve beceri-
lerini kazandıkları bir öğrenme süreci olarak ifade edilmiştir (Badawi, 1986). 
Bu tanımlardan yola çıkılarak esasında sosyalleşmenin dinamik ve çok yönlü 
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bir süreç olduğu düşünülürse, günümüzde sosyal ağların kişisel bilgilerinin 
paylaşılması, gruplara katılma, düşüncelerin ifade edilebilmesi ve kullanıcı-
ların aktif tutulması gibi özelliklerin dikkate alındığı, dolayısıyla sosyalleşme 
sürecinde yeterince etkin rol oynadığı açıktır. Böylece, sosyal medyanın sağ-
ladığı özelliklerle birlikte ele alındığında yüz yüze iletişim unsurlarını barın-
dığından dolayı yeni iletişim ve etkileşim ortamları olarak tanımlanmasının 
çok yerinde olduğunu ifade etmek mümkündür.

Sosyal Medyanın Tanımı

Geçmişten günümüze kadar geçen sürede sosyal medya kavramı ile ilgili ge-
nel ve kabul görmüş bir tanımı bulunamamaktadır, ancak alan yazın incelen-
diğinde iletişim ve haberleşme adına gerekli olan iki önemli kavramın bir 
araya gelmesi sonucunda sosyal medya kavramının ortaya çıktığı düşünül-
mektedir. Türk Dil Kurumu’na göre ise iletişim bir bilginin, bir durumun, bir 
duygunun, bir düşüncenin veya bir konuşmanın ilkel veya gelişmiş bir işaret 
sisteminden faydalanarak bir kişiden başka bir kişiye ulaştırılmasıdır. Esa-
sında, en yalın ve genel anlamıyla iletişim; bilgi, beceri, düşünce ve davra-
nışların aktarılması sürecidir (Oskay, 1997). İletişim sürecinin gerçekleşmesi 
sırasında temel ögeleri; ileti, iletiyi üreten kaynak ve iletinin tüketicisidir.

Bu ileti farklı mekanlarda bulunan ve gönderici tarafından tanınmayan bir-
çok izleyiciye aynı anda aktarılan biçimi ile; telefon, telgraf, faks ve televiz-
yon gibi iletişim araçlarıyla iki nokta arasındaki iletişim biçimidir (Altunay, 
2013). Ancak, geleneksel bir şekilde sosyal medyanın yapı ve organizasyon 
boyutlarına vurgu yapan bu tanımlamalar, günümüzde hızla devam etmekte 
olan sosyalleşme süreçlerinin ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren yeterli 
düzeyde görülmemektedir (Brecht, 1964). Günümüzde genel olarak sosyal 
paylaşım sitelerini ve yeni teknoloji uygulama ve araçlarını kapsayan “Yeni 
Medya”, geleneksel medyadan farklı olarak, sayısal tabanlı, iletişim kuran 
öğelerin arasında eş zamanlı ve geniş kapasiteli, karşılıklı ve çok katmanlı et-
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kileşimin yüksek hızda gerçekleştiği, çoklu-ortam yapısına sahip iletişim araç 
ve kanalları ile olan sayısallaşma ve yakınsama süreçlerinin gerçekleşmesine 
katkı sağlamaktadır (Dijk, 2006; Binark, 2007). 

Bu nedenle, yeni iletişim teknolojileri ile ortaya çıkan bu yeniliklerle birlik-
te internet ve sosyal ağlar özellikle sosyal medyanın küresel çerçevesinde 
hızla yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Sosyal ağ kullanıcılarının etkileşimli 
bir şekilde birbirleriyle çevrimiçi iletişim kurmaları, içerik paylaşımları ve 
kişisel yorum yapma gibi aktiviteler ile desteklenen sosyal medya gibi çeşit-
li alanlarda yaygınlık kazanmıştır (Kirtiş ve Karahan, 2011). Sosyal medya, 
insanların sosyal ağlarda birbirleriyle olan deneyim ve tecrübelerine dayanan 
ve aynı ilgi alanına sahip kullanıcıları bir arada bulunduran ilişkiler olarak ad-
landırılmaktadır (Evans, 2008). Preeti (2009)’a göre, sosyal medya ortak bir 
amaç doğrultusunda kişilerin bir araya gelmesi ve ortak bir çatı altında duygu, 
düşünce, ilgi ve bilgi birikimlerini tüm dünya ile bağlantı kurarak arkadaşla-
rıyla veya tanımadığı kişilerle paylaştığı ve karşılıklı birbirleriyle etkileşime 
girmelerini kolaylaştıran internet üzerinden bir topluluk oluşumudur.

Aslında, günümüz bilgi çağında sosyal medyayı en kısa şekilde tanımlamak 
için akla ilk gelen olgu “sosyalleşme” kavramı olacaktır. Sosyalleşme” ise 
sosyal kelimesinden türeyen bir kavram ve bireyin içinde yaşadığı toplumun 
bir üyesi olma sürecine verilen bir isimdir. O halde, sosyalleşmenin ana unsuru 
toplumdur. Aynı sözlüğe göre; yaşamlarını devam ettirmek, ortak çıkarlarını 
gerçekleştirmek için iş birliği yapan, aynı topraklar üzerinde beraber yaşayan 
insan kümesidir (Brandtzæg ve Heim, 2009). Ancak sosyal medya ortamında, 
sosyalleşmenin gerçekleşebilmesi için fiziksel temas ya da mekânsal birlikte-
lik gerekli olmamaktadır. Önemli olan, ait olunan topluluğun iç dinamiklerini 
öğrenip onlara adapte olabilmektir. Bu çalışmada ise, “Sosyal medyada bu 
adaptasyon süreci nasıl gerçekleşiyor?” sorusu ele alınmaktadır. 
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Sosyal Medyanın Tarihsel Gelişim Süreci

Sosyal medya olgusu tarihsel süreçte çeşitli aşamalardan geçtiği görülmekte-
dir. Sosyal medyanın temeli 1979 yılında Tom Truscott ve Jim Ellis’in dünya-
nın farklı yerlerindeki internet kullanıcılarının herkes tarafından görülebilen 
mesajlar atabilmelerine olanak sağlayan Useneti oluşturdukları belirtilmek-
tedir. Günümüz dijital çağında ise sosyal medya kavramının yaklaşık 20 yıl 
önce Bruce ve Susan Albeson tarafından çevrimiçi olarak günlük tutan in-
ternet kullanıcılarını bir araya toplayan “Açık Günlük” (Open Diary) plat-
formunun geliştirilmesi ile başladığı söylenebilir (Vural ve Bat, 2010). Web-
log” terimi ise ilk olarak aynı zamanlarda kullanılmaya başlamış, ancak daha 
sonra “weblog” terimini “we blog” cümlesine dönüştürülerek bir yıl sonra 
“blog” olarak kısaltılmıştır (Kaplan, Andreas, Haenlein ve Michael, 2010). 
İnternetin hızlı bir biçimde yaygınlaşmasıyla MySpace (2003) ve Facebook, 
Youtube (2004) gibi sosyal ağlar popülaritesi artmış, Sosyal Medya kavramı 
günümüzdeki anlamıyla önem kazanmıştır. 

Standage (2013) ise Romalılar tarafından papirüs rulolarının kopyalamasını, 
paylaşmasını ve bunların üzerlerine yorumlar yapmasını ve böylece iki yönlü 
iletişimin gerçekleştirdiklerini ileri sürmüştür. Böylece, Standage (2013) bil-
gi birikiminin sosyal medya aracılığıyla bir kişiden ve ya bir merkezden baş-
ka bir kişiye ve merkeze yatay bir şekilde aktarıldığı bir iletişim çevresinden 
söz etmekte ve bu bağlamda sosyal medya kavramının yaklaşık 2000 yıllık 
bir geçmişe sahip olduğunu belirtmektedir. Daha yakın bir sürece bakıldığın-
da ise, wiki teknolojilerini ilk olarak 1995 yılında, Classmates ve Sixdegreess 
gibi sosyal ağ sitelerinin 90’lı yıllarında, Google’ı ise 1999 yılında kullanıcı-
lar tarafından kullanıldığı gözlemlenmiştir (Fuchs, 2017). Bu anlamda daha 
önce de tartışıldığı üzere sosyal medya ağlarının günümüz çağında kazandığı 
popülerliği, önemli ölçüde büyük sosyal ağların kurulması ile bağlantılı oldu-
ğunu ifade etmek mümkündür. Sonuç olarak, yakın tarihe bakıldığında, sos-
yal medya kavramının 2000’li yılların başında ortaya çıktığı belirtilmektedir 
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(Lee ve Hong, 2016). Teknik olarak bakıldığında ise Web 2.0’ın ideolojik ve 
teknolojik altyapısının üstüne kurulmuş olan sosyal medya (Kaplan ve Haen-
lein, 2010) yaklaşık 20 yıllık bir geçmişinin olduğu söylenebilir.

Sosyal Değişim (Exchange) Teorisi 

Sosyal medyada paylaşımda bulunma davranışı incelendiğinde, kişiler veya 
küçük gruplar arasındaki bilgi alışverişinin Blau’un sosyal değişim (social 
exchange theory) teorisine dayandığı ileri sürülmektedir (Blau, 1964; Ap, 
1992). Sosyal değişim, bir değişim ilişkisi olarak sosyal ağlarda bulunan ki-
şiler arasındaki ilişkide, “yarar” ilkesinin ön planda olduğunu, hem sosyal 
hem de ekonomik bir değişim olarak açıklanabilmektedir (Tsui, Anne, Pe-
arce, Jone, Porter, Lyman ve Tripoli, Angela, 1997). Daha doğrusu, sosyal 
değişim teorisi literatürü incelendiğinde; davranışsal psikoloji, antropoloji, 
sosyal psikoloji ve sosyoloji konularını ve iktisadi bakış açılarını kapsayan 
disiplinler arası bir teori olduğu anlaşılmaktadır. 

Yapılan tanımlarda ise, sosyal değişimin sosyoloji biliminde değer, ekonomi 
biliminde fayda, psikoloji biliminde pekiştirme ve sosyal psikolojide ise ka-
rar teorisi ile ödül ve bedel çıktıları gibi ilkelerine bağlı olduğu düşünülmek-
tedir (Blau ve Peter, 1964; Burke ve 2006). Örneğin, ekonomik bir değişim, 
değişime konu olan gerçek miktarlar üzerinde anlaşmaya varılan resmi bir 
sözleşmeye dayanmaktadır. Bu anlamda, sosyal medya ortamında paylaşım-
da bulunan kişilere tanınan hakların tatmin edici olması ve bunun karşılığın-
da sosyal medya adına birtakım sorumluluklar sergilemeleri, sosyal medyada 
bilgi üreten ve paylaşımda bulunan kişiler arasında meydana gelen değişim 
ilişkisinin ekonomik değişim temelinde ele alındığının bir ifadesidir (Lambe, 
Jay, Michael, Wittmann ve Robert, Spekman, 2001).

Ancak sosyal değişim teorisi, ekonomik değişimden ziyade sosyal çıktılarla 
sonuçlanan sosyal bir davranış olarak nitelendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle, 
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ekonomik ödüller her ne kadar önem arz etse de duygusal değerlerler, psiko-
lojik tatmin ve bireysel fayda sağlama gibi sosyal ödüller daha çok önem arz 
etmektedir (Gefen ve Ridings, 2002). Bahsi geçen ödüller arasında, özellikle 
profesyonel ve özel yaşamda saygınlık kazanma isteği sosyal değişim teorisi 
bağlamında paylaşım yapma davranışı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Pi, 
Chou ve Liao, 2013; Huang, 2008). Bu nedenle, sosyal medya ortamlarında 
bulunan kişilerin paylaşımları ve diğerler ile kurdukları ilişkilerin, arzulanan 
faydalara göre biçimlendiğini ifade etmek mümkündür (Pi vd., 2013; Huang, 
2008). Bu bakış açısıyla bu bağlamda yapılan çalışmalarda sosyal medya or-
tamındaki paylaşımlar, saygınlık kazanma vs. gibi davranışlara motivasyon 
olabilecek etmenlerle birlikte ele alınmaktadır. Bu etmenler, sosyal değişim 
teorisini davranışın sebepleri olarak belirlediği, özellikle kazanılacak saygın-
lık ve başkaları üzerindeki etki ile başkalarından beklenen faydalara gerekçe 
sağlama potansiyeline sahiptir.

Sosyal Medya ve Bağımlılık

Sosyal medya bağımlılığı alanyazında incelendiğinde, diğer bağımlılık bi-
çimleri gibi (oyun bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde 
bağımlılığı, internet bağımlılığı) psikolojik bir sorun olarak görülmektedir. 
Sosyal medyanın bir internet uygulaması olması ve katılımcılarına inter-
net üzerinden erişildiğinden dolayı, internet bağımlılığından ayrı düşünüle-
meyeceği açıktır. Bu nedenle, sosyal medya bağımlılığından bahsedilirken 
öncelikle bağımlılığın tanımlanması ve internet bağımlılığından söz etmek 
gerekmektedir. Daha sonra ise, sosyal medya bağımlılığı ve sorunlarına yer 
verilecektir. 

Bağımlılık Kavramı

Bağımlılık, bireylerin zihinsel, bedensel ve sosyal yaşantısını bozan pato-
lojik bir davranış olarak adlandırılmaktadır. Bağımlılık günümüz çağın en 
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önemli sorunu haline gelmiştir (Demirci, 2016). Bugüne kadar alanyazında 
rapor edilmiş oyun bağımlılığı (Fisher, 1994; Horzum, 2011; Horzum, Ayas 
ve Çakır Balta, 2008), egzersiz bağımlılığı (Adams ve Kirkby, 2002; Vardar 
ve diğ., 2012; Yeltepe ve İkizler, 2007), cep telefonu bağımlılığı (Bianchi ve 
Philips, 2005; Choliz, 2010; Chin, Ha, Park, Ryu ve Yu, 2008), online seks 
bağımlılığı (Griffiths, 2012; Tüzer, 2011), alışveriş bağımlılığı (Clark ve Cal-
leja, 2008; Ruiz-Olivares, Lucena, Pino ve Herruzo, 2010), işkoliklik (And-
reassen, Hetland ve Pallesen, 2010; Naktiyok ve Karabey, 2005), internet ba-
ğımlılığı (Goldberg, 1996; Kandell, 1998; Young, 1996, 2009) ve facebook 
bağımlılığı (Andreassen, 2012; Çam ve İşbulan, 2012) gibi birçok bağımlılık 
çeşitlerinden söz edilebilir. 

Dolayısıyla, bağımlılık bir nesne veya davranışa aşırı düşkünlük ya da davra-
nışı kontrol edememe şeklinde tanımlanabilmektedir (Egger ve Rauterberg, 
1996). Dolayısıyla, kavram olarak bağımlılık çoğunlukla fiziksel ve zihinsel 
olarak herhangi bir maddeye olan isteği ifade etmek için kullanılmaktadır 
(Holden, 2001). Bu sebeple, bağımlılığın değişik biçimleri bulunmaktadır. 
Bunlar şu şekildedir (Köknel, 1998):

Maddesel Bağımlılıklar 

Madde bağımlılığı, bir maddeyi kötüye kullanmak, dolayısıyla bireyin duy-
gu, düşünce gibi beyin fonksiyonlarında farklılaşmasına yol açan, her türlü 
kimyasalların çeşitli yollarla alınmasıdır (Altuner, Engin, Gürer, Akyay ve 
Akgül, 2009). Madde bağımlılığı, ilaç özelliğini barındıran bir maddenin zi-
hinsel faaliyetleri etkilemesi sonucu ortaya çıkan, haz veren, mutluluk veren 
ya da yoksunluğunda belli başlı fiziksel rahatsızlıklardan ve huzursuzluktan 
korunmak için devamlı veya aralıklı olarak madde alma isteği ve bazı davra-
nış bozukluklarıyla kendisini gösteren bir patolojik beyin rahatsızlığı olarak 
bilinmektedir (Uzbay, 2009).
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Madde bağımlılığı bireyin madde alımı ile ilgili kontrolünü kaybetmesi, mad-
denin bireyin yaşamının merkezi bir konuma gelmesi, kişinin maddeyi bir-
çok kez bırakma girişiminde bulunması ancak bırakamaması, giderek madde 
dozunu arttırması, kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtilerinin ortaya 
çıkması, zararlarını görmesine rağmen kullanmayı devam etmesi, zamanının 
büyük bölümünü madde arayarak geçirmesi ile belirli bir durumdur” (Ögel, 
2001). Madde bağımlılığı geleneksel olarak Psikolojik (Psişik) Bağımlılık ve 
Fizyolojik (Fiziksel) Bağımlılık olarak sınıflandırılmaktadır.

Psikolojik (Psişik) Bağımlılık

Psikolojik bağımlılık, bireyin yaşadığı içsel sıkıntı, huzursuzluk ve baskıdan 
uzaklaşmak için sürekli olarak madde arayışı içinde olması ya da bir davranı-
şı tekrarlamak arzusunda olması, maddeye ulaştığında veya davranışı gerçek-
leştirdiğinde rahatlama, doyum ve haz duyması şeklinde tanımlanmaktadır 
(Ziyalar, 1999). 

Bir bireyde bağımlılığın oluşması, madde kullanımının süresine, kullanılan 
maddenin cinsine kişinin bireysel özelliklerine ve saflık derecesine göre deği-
şebilir (Ekşi, 1999) Maddenin, sadece psişik bağımlılık oluşturması; fiziksel 
bağımlılık oluşturmaması, maddenin kesilmesi durumunda yoksunluk send-
romuna neden olmamaktadır (Atkinson, 1995). Maddenin tekrar kullanılması 
için aşırı istek olması; maddenin, miktarının artırılmasına gerek duyulmadan 
kullanılmasına devam edilmesi; kullanılan madde nedeniyle zararlı etkilerin 
çoğunlukla kişisel sınırlar çerçevesinde olması gibi özelliklerin bulunması 
psikolojik bağımlılığa örnek gösterilebilir (Köknel, 1978). 

Fizyolojik (Fiziksel) Bağımlılık 

Fiziksel bağımlılık, bireyin bağımlılık yaratan maddeleri düzenli bir şekilde 
kullanması sonucunda maddenin bedeninde meydana getirdiği etkiye alışma-
sı, maddeye ulaşamaması durumunda bedeninde istenmeyen etkilerin görül-
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mesidir (Bektaş, 1999). Diğer bir ifadeyle, fizyolojik bağımlılıkta tolerans ya 
da yoksunluk bulgularının en az birinin ya da her ikisinin olması durumunda-
ki bağımlılığı tanımlar. Maddenin kesilmesi ya da miktarın azaltılması duru-
munda uykusuzluk, taşkınlık, kasılma, baş ağrısı, iştahsızlık, ishal, ter, bulantı, 
kusma, sara nöbeti gibi yoksunluk belirtileri ortaya çıkmasına neden oluyorsa 
fizyolojik bağımlılıktan söz edilir. Yoksunluk belirtilerinin şiddeti, fizyolojik 
bağımlılığın kuvvetiyle doğru orantılı olarak artmaktadır (Köknel, 1998).

Davranışsal Bağımlılıklar

Davranışsal bağımlılık, alkol ya da esrar gibi bir maddeye bağımlı olmadan, 
madde arayışı içeren davranışların patolojik kullanım özelliklerini barındıran 
bağımlılık durumu olarak tanımlanmaktadır (Sevindik, 2011). Bu tip davra-
nışsal bağımlılık oyun, kumar, yeme, seks, spor veya elektronik aletlere du-
yulan yoğun istek olarak bilinmektedir (Işık, 2007). Bu bağlamda, oyun ve 
ya kumar oynama (Griffiths, 1990; Griffiths, 1991,1992; Keepers, 1990; Mo-
bilia, 1993), yeme bozukluğu (Lacey, 1993; Leiseur ve Blume, 1993), cinsel 
bağımlılık (Goodman, 1993), teknoloji araçlarına bağımlılık (Griffiths, 1995) 
gibi bağımlılık türleri madde bağımlılığı kriterlerine adapte edilerek kabul 
görmektedir. 

Bu tür bağımlılıklar madde dışı olan bağımlılıklar şeklinde kategorize edi-
lirken bağımlılık türleri davranışsal (olgusal) bağımlılıklar olarak ifade 
edilmektedir. Yaşanan tüm bu bağımlılıklar tıpkı maddesel bağımlılıklarda 
olduğu gibi bireyin hayatı üzerinde istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebil-
mektedir. Bu durumun temelinde ise her bireyin belli bir seviyede ilave bir 
desteğe, kimse olmasa dahi egosunu tatmin edecek başka bir nesneye ihtiyaç 
duyması yatmaktadır. Bu durum sadece bir vasıta olarak kullanıldığında birey 
üzerinde zararlı etkileri görülmeyebilir ama bu birey için bireyin benliğinden 
daha önemli bir hale geldiği zaman hoş olmayan sonuçlara sebebiyet verebil-
mektedir (Ögel, 2001). Davranışsal (olgusal) bağımlılıklar;



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGILARI, KULLANIM BECERİLERİ VE
BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

27

1. Bireyler arasında ilişki bağımlılığı 
2. Oyun ve video Bağımlılığı
3. Kumar Bağımlılığı
4. Yeme Bağımlılığı 
5. Cinsel Bağımlılığı 
6. Alışveriş Bağımlılığı
7. Elektronik Alet Bağımlılığı 
8. İnternet Bağımlılığı altında toplanmaktadır (Ögel, 2001).

İnternet Bağımlılığı 

1994’te APA (American Psychiatric Assosiation) tarafından yayınlanan ve 
DSM-IV kısaltmasıyla adlandırılan, Mental Bozuklukların Tanımsal ve Sa-
yısal El Kitabı’nda (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
DSM) İnternet bağımlılığı için çeşitli tanı kriterleri geliştirmesiyle ortaya 
çıkmıştır (Souza ve Barbara, 1998). İnternet kullanımının yoğun bir şekilde 
artması sonucunda “internet bağımlılığı” kavramı ortaya çıkmıştır. Ardından 
bazı araştırmacılar İnternet bağımlılığı olarak görülen durumda da yoksunluk 
belirtilerinin rastlandığı olaylara şahit olduklarını belirtmişlerdir.

Aynı zamanda, DSM-5’te İnternet’te oyun oynama bozukluğu hakkında be-
lirlenen tanı ölçütlerinde madde bağımlılığı ve patolojik kumar oynama öl-
çütleri ile yüksek düzeyde örtüşmekte ve tanı için son on iki ayda en az beş 
kriterin karşılanması ve klinik olarak işlevsellikte anlamlı bozulmaya yol aç-
ması gerekmektedir (Beard, 2011). Patolojik anlamda İnternet kullanımı, aşırı 
derecede İnternet kullanımı, uygunsuz İnternet kullanımı gibi farklı biçim-
lerde nitelendirilmektedir (Günay, Öztürk, Ergünarslantaş ve Sevinç, 2018). 
Young (2004)’a göre ise İnternet bağımlılığı genellikle bireyin İnternet’i aşırı 
kullanma isteğine engel olamaması, İnternet’e bağlı olmadan geçirilen za-
manın hiçbir anlam ifade etmemesi, İnternet’ten yoksun kalması durumunda 
aşırı sinirlilik halinin görülmesi ve saldırgan bir ruh hali içinde olması, ayrıca 
iş, sosyal ve aile hayatının da İnternet kullanımından olumsuz bir şekilde et-
kilenmesi anlamına gelmektedir.
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Sosyal Medya Bağımlılığı

Son birkaç yılda birçok araştırmacı sosyal medya bağımlılığının semptomla-
rının da diğer davranış tabanlı bağımlılıklarına benzediğini ileri sürmektedir 
(Echeburua ve de Corral, 2010). Bu araştırmacılara göre, sosyal medyanın 
aşırı (Yang ve Tung, 2007; Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007) ya da problem-
li kullanılması (Young, 1998; Davis, 2001) ve günlük en az dört kez yüksek 
düzeyde sosyal medya sitesini kullanan kişi, sosyal medya bağımlısı olarak 
değerlendirilmektedir (Wilson, Fornasier, White, 2010). Aynı zamanda bu 
araştırmacılar, sosyal medya kullanım süresinin artmasına bağlı olarak yal-
nızlık, sosyal yalıtım, duygusal ve davranışsal bozuklukların, genel sağlık 
sorunlarının ve depresyon belirtilerinin arttığını ifade etmektedirler (Kubey, 
Lavin ve Barrows, 2001; Kerber, 2005; Moreno ve Kolb, 2012).

Ancak, sosyal medya bağımlılarının tespitinde sadece sosyal medyada or-
tamlarında geçirilen sürenin miktarı yeterli olmamakla birlikte, bu sürenin 
hangi kullanım amacı için harcandığı da büyük ölçüde önem arz etmektedir. 
Diğer bir ifadeyle, sosyal medya bağımlısı olan kullanıcılar, film-müzik site-
leri, oyun siteleri, sohbet odaları, pornografik siteler, topluluk siteleri (Kim 
ve Kim, 2002; Murali ve George, 2007; Tvedt, 2007) vb. sitelerinde daha 
çok zaman harcarken, sosyal medya bağımlısı olmayan kullanıcıların daha 
çok haber, alış-veriş ve eğitim ile ilgili olan sitelerde zaman harcadıkları ileri 
sürülmektedir (Kim ve Kim, 2002). 

Örneğin, Irwansyah (2005) tarafından yapılan çalışmada, sosyal medya site-
lerini kullanma süresinin, oyun, sohbet, eğitim, bilgi vb. gibi kullanım amaç-
ları ile değişebildiği saptanmıştır. Sosyal medya bağımlısı olmayan kullanı-
cılar, bağımlı kullanıcılara göre sosyal medya ağlarını daha çok öğrenme ve 
araştırma amaçlı kullanmaktadırlar (Chen, Chen, ve Paul, 2001; Leung, 2004; 
Tekdal, 2005). Bu anlamda yapılan birçok çalışmaya göre sohbet, oyun gibi 
bağımlılık yapan etkenlerin filtrelenmesi yani erişiminin engellenmesi duru-



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGILARI, KULLANIM BECERİLERİ VE
BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

29

munda sosyal medya kullanıcılarının, sosyal medyayı bilgi ve haber amaçlı 
kullanmaya yöneldikleri ve sosyal medyayı daha az süre kullandıkları göz-
lemlenmiştir (Günüç ve Kayri, 2008; Anderson ve Bushman, 2001; Kerberg, 
2005; Yang, Choe, Baity, Lee ve Cho, 2005; Al-Menayes, 2015). Bu çalışma 
ise, üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı hangi amaçla ve ne kadar sürede 
kullandıklarını irdelemeyi amaçlamaktadır. 

Sosyal Medya Algıları

Genel anlam itibarıyla, sosyal medya, kullanıcıların bir profil oluşturma ve 
görüntüleme, içerik yükleme, mesajlaşma, diğerleri ile iletişim kurma, bağ-
lantılarını arttırma, bilgi alış verişi yapma gibi çeşitli amaçlarla inşa edilen 
çevrimiçi bir platformdır (Ellison, Steinfield ve Lampe, 2007; Joinson, 2008). 
Bu platformun, bloglar, mikrobloglar, sosyal ağlar, medya (ses, fotoğraf, vi-
deo, metin) paylaşım siteleri, sosyal işaretleme, wikiler, sosyal kümeleme, 
twitter, postcastler, forumlar ve sanal dünyalar, sosyal oyunlar ve çevrimiçi 
eserler, sosyal haberler ve etiketleme, oylama ve değerlendirme siteleri gibi 
birçok farklı formu vardır (Mayfield, 2008; Zarella, 2010; Chen ve Bryer, 
2012; Holotescu ve Grosseck, 2012). Çevrimiçi yetişkinler tarafından en çok 
tercih edilen sosyal ağ platformları olarak Facebook, Pinterest, Twitter ve Ins-
tagram (18-29 yaşları arasındaki kullanıcılar) ve Linkedin (30-49 yaş grubu) 
gelmektedir (User Demographic Highlights, 2018). 

Bu sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı ile ilgili Pew (2019) tarafından ya-
pılan araştırmada Facebook’un, Instagram, Pinterest, LinkedIn ve Twitter 
gibi sosyal ağ platformlarının kullanıcıları açısından popüler bir çevrimiçi 
etkinlik olduğu açıklanmıştır. Örneğin, sosyal medya kullanıcılarının yüzde 
oranları açısından, özellikle Facebook 2018’de Amerika’da (%68), Afrika’da 
(%11,7), Asya’da (%13,4), Avrupa’da (%39,9), Latin Amerika’da (%55,8), 
Orta Doğu’da (%30,3) Kuzey Avusturalya’da (%51,7)’e ulaşmıştır. Bunula 
birlikte bu araştırmanın bulgularına göre, Türkiye’de sosyal medya kullanıcı 
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oranı ise %53,2’dir (Internet World Stats, 2018). Bununla birlikte, bu kulla-
nıcı nüfusu içinde sosyal medya ağını en sık kullananların üniversite öğrenci-
leri olduğu saptanmıştır. Kullanıcıların sosyal medyayı özellikle Facebook’u 
kullanma amaçlarının sosyal çevreden haberdar olmak, aile ve arkadaşlarla 
iletişim kurmak (Boyd ve Ellison, 2007) ve kurumlarını paylaşmak, bilgiye 
ulaşmak (Park ve Kim, 2013), eğlenme (Lin, Hoffman ve Borengasser, 2013) 
güncel olayları takip etmek ve en önemlisi öğrenci öğrenmelerinde etkili ol-
duğu sonucuna varılmıştır (Smith ve Anderson, 2018). 

Yaros (2011)’a göre öğrenme ortamları olarak kullanılan sosyal medya ağ-
larının en önemli özelliklerinden biri, dijital araçlardan faydalanarak gele-
neksel eğitim süreçlerindeki öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğrenci etkileşimi 
artırabilmektedir. Sosyal medya destekli eğitim ortamı ile, ses ile görüntüyü, 
yazı ile görüntüyü, sesi yazıyı ve görüntüyü bir araya getirebilen alternatif bir 
eğitim/öğretim süreci sağlanabilmektedir (Toğay, Akdur, Yetişken ve Bilici, 
2013). Sabimbona (2013) Flickr, YouTube, Facebook, Twitter, Slideshare gibi 
çevrimiçi teknoloji araçlarının öğrenciler arasında çevrimiçi tartışmaların teş-
vik edilerek geleneksel sınıf ortamlarının dışında da kullanılmasının mümkün 
olduğunu ifade etmektedir. Youtube internet sitesinin kurmuş olduğu youtu-
be-edu sistemi sayesinde ABD’deki üniversiteler ve eğitim kurumları ders 
içeriklerini ve üniversite tanıtımlarını burada kurdukları kanallar üzerinden 
yapmaya başlamışlardır (Erkul, 2009)

Yuen ve Yuen (2008) tarafından Tayvan’daki üniversite öğrencileri üzerin-
de yapılan araştırmada, öğrenciler sosyal paylaşım sitelerini sınıflarda des-
tekleyici bir araç olarak kullandıklarını, aynı zamanda öğrencilerin birçoğu-
nun sosyal bağlılık duygularını geliştirdiğini ve öğrenme deneyimine ilişkin 
olumlu duygular yansıttığını ortaya koymuştur. Bu çalışmada katılımcıların 
büyük bir kısmı, sosyal medya ortamlarındaki derse ilişkin konuları paylaş-
tıkları ve tartıştıkları süreçte öğrenci-öğrenci ve öğretmenle öğrenci arasın-
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daki iletişimlerinin kolaylaştığını, işbirlikçi öğrenmelere fırsat bulduklarını, 
kendilerini bir topluluğa ait hissettiklerini, mesleki gelişimlerine katkıda bu-
lunduklarını belirtmişlerdir. 

Öztürk ve Akgün (2012) tarafından yapılan çalışmada ise üniversite öğrenci-
leri öğrenme-öğretme süreçlerinde sosyal medya sitelerini bilgi kaynağı pay-
laşmak, grup çalışmaları, öğretim materyallerinin paylaşımı için kullanmak 
istedikleri belirtilmiştir. Anderson (2016) tarafından yapılan çalışma da ise 
üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmı sosyal medyayı eğitim amaçlı kul-
landıkları, ancak sosyal medya konusunda daha deneyimli olan öğrencilerin 
eğitim faaliyetlerinde sosyal medyayı destek unsuru olarak daha çok kullan-
dıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin yarısından fazlası ise sosyal medyayı 
diğer arkadaşlarıyla işbirliğini desteklemek amacıyla kullandıkları da ayrıca 
belirtilmiştir.

Sosyal Medya Kullanım Becerileri

Günümüz dijital çağında bireyler dijitalleşen bir ortamın içinde doğmakta 
ve yaşamaktadırlar. Bu dijitalleşme sürecinin bir parçası olan bireyler diji-
tal araçları yaşama uyarlamakta, bu sürecin içinde büyümeyen daha önce-
ki kuşaklara (Bebek Patlaması-1946-1964, X Kuşağı-1965-1976, Y Ku-
şağı-1977-1994) kıyasla daha fazla beceri kazanabilmekte hatta bu etki 
bireylerin gittikçe daha farklı düşünme becerilerine sahip olmalarına sebep 
olmaktadır (Prensky, 2001). Diğer bir ifadeyle bu dijital neslin bireyleri (Z 
kuşağı), önceki kuşaklara göre bilgi teknolojileri ile ilgili gelişmiş bilgi ve 
becerilere sahip olup (Bennett, Maton ve Kervin, 2008; Lorenzo ve Dziu-
ban, 2006; Tonta, 2009), kendilerinden birden fazla sosyal medyayı etkin bir 
şekilde kullanabilmesi beklenmektedir (McMahon ve Posspisil, 2005). Bu 
kuşağa mensup olan kişiler kendilerini ifade etmek için temel iletişim aracı 
olarak sosyal medya araçlarını kullanırken, aynı zamanda temel bilgi edinme 
aracı olarak bilişim teknolojisini tercih etmektedir (Bennet ve diğerleri, 2008; 
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Carrier, Mark., Cheever, Nancy, Rosen, Larry, Benitez ve Chang, 2009; Oy-
man, Orkun ve Turan, 2013; Yıldız, 2012). Teknoloji gelişimine bağlı olarak 
bireyler kütüphanelerden yararlanmak yerine web teknolojilerini kullanarak 
kendi verilerini düzenlemeye, başka kaynaklardan buldukları bilgileri kendi 
bilgileriyle birleştirmeye ve bu bilgileri başkalarıyla paylaşmaya başlamış-
lardır. Dolayısıyla dijital çağın bireylerinin artık bilgi edinme ve paylaşma 
ihtiyaçlarını dijital olarak sağlayabildikleri söylenebilir (Tonta, 2009; Yıldız, 
2012). Bireylerin teknolojiyi kullanma yöntemlerinden biri de yeni bir bilgi 
formu oluşturmak üzerinedir (Karabulut, 2015). Bir arama motoru ya da sos-
yal medya aracılığıyla bol miktarda bilgi edinebilirler. Bireyler sosyal medya 
ortamlarında yalnızca bilgi tüketicileri değil aynı zamanda metin, resim, ses 
ve video olmak üzere birçok medya için aktif bir şekilde üretim yapmaktadır-
lar (Lorenzo ve Dziuban, 2006).

Dijital çağın bireylerinin üretim aracı olarak sosyal medya araçlarını tercih et-
tikleri söylenebilir. Ancak Prensky (2001) tasarlanan mevcut eğitim sistemle-
rinde öğretmenlerin aktarmaya çalıştıkları 20.yüzyılın bilgi ve birikimlerinin 
dijital yerlilerden oluşan 21. yy. öğrenciler için yeterli düzeyde olmayacakla-
rını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, Prensky (2001) göre dijital çağda her 
ne kadar da öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçları değişse de yüzyıllardır hiç de-
ğişmeyen eğitim/öğretim süreçleri, dilimlenmiş belli aralıklarla verilen ders-
lerin, öğretmen merkezli öğretmen-öğrenci ilişkileri değişmemiştir. Gelenek-
sel sınıf ortamlarında öğretmen doğru bilgiye sahip olan ve epistemik gücü 
elinde barındıran kişi olarak algılanmaktadır. Çağıl ya da dijital destekli sınıf 
ortamlarında ise öğretmen-öğrenci arasındaki dikey hiyerarşi etkisini kay-
betmeye başlamıştır. Öğrencilerin bilgiye hızlı erişebilmeleri, öğretmenlerin 
bilgi transfer edici rolünü kaybetmelerine sebep olmuştur (Davidson ve Gold-
berg, 2009). Bu bağlamda, Prensky (2005) tarafından yapılan bir çalışmada 
dijital süreçlerde yer alan öğrencilerin öğrenmelerinin nasıl gerçekleştiği in-
celenmiştir. Bu çalışmada öğrencilerin ifadelerinden yola çıkılarak aslında 
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öğrencilerin okulun onlara bir şey öğretmediği ve onların oyunlardan bir şey-
ler öğrendikleri belirtilmektedir. Dolayısıyla, bu örnek dijital bilgi ve beceri-
ye sahip olan öğrencilerin, oyunların bilgiye ulaşmalarında nasıl etkili birer 
araç haline dönüşebildiğini belirtmektedir. Bununla birlikte, dijital süreçlerde 
öğrenim gören öğrenciler, dijital araçların kullanımları hakkında birileri tara-
fından bilgi verilmesi yerine kendilerinin keşfetmelerini tercih etmektedirler 
(Prensky, 2004, 2005). Diğer bir ifadeyle, dijital beceriye sahip olan bu nesil 
sosyal medya gibi çevrim-içi ortamlarda ihtiyaç duydukları bilgiyi kendileri 
araştırıp bulmakta, tanımadıkları kişilerle bilgilerini paylaşmakta, önceki ku-
şaklarla kıyaslanmayacak kadar yatkın olan özellik ve yeterliklere sahiptirler. 
Bu bağlamda, Bates (2016) güzümüz dijital çağında bir taraftan öğrenme-öğ-
retmen süreçlerinin öğrencilere belli başlı beceriler kazandırması gerektiğini 
ileri sürerken diğer taraftan da bu sorumluğun yükseköğretim kurumlarına 
yüklemektedir. Bates (2016) göre aşağıda bahsi geçen becerilerin öğrencilere 
kazandırılması önem arz etmektedir;

· İletişim becerileri: geleneksel iletişim (okuma, yazma ve konuşma) beceri-
lerinin yanı sıra sosyal medya kullanıma becerisi,

· Bağımsız öğrenebilme kabiliyeti: bireyin diğerlerinden bağımsız bir şekilde 
kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenebilmesi,

·  Otonomi: hangi bilgi, birikme gereksinim duyduğuna ve bu bilgileri hangi 
kaynaklardan nasıl elde edebileceğine kendi başına karar verebilme becerisi, 

· Etik ve sorumluluk: çeşitli ve çok sayıda katılımcının yer aldığı evrensel iş 
dünyasında güven kazanabilmek ve bu süreçlerde güvenebileceği bireyleri 
seçebilme becerisi, 

· Takım çalışması ve esneklik: yeni uygulamalara yönelik diğer çalışanlarla 
işbirliği içinde olabilmek ve uzaktan bile olsa birlikte takım çalışması yapa-
bilme yeteneği,
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· Düşünme becerileri: yaratıcı, yansıtıcı ve eleştirel düşünme becerilerini 
kendinde geliştirebilmek, olaylara/durumlara alternatif bakış açıları geliştire-
bilmek ve bilginin değişimine açık olabilme kabiliyeti, 

· Dijital beceriler: mesleki anlamda gereksinim duyduğu teknolojik araçları 
aktif ve etkin biçimde kullanabilmek, nasıl kullanacağını öğrenebilmek,

· Bilgi yönetimi: çeşitli ve dinamik bilgi akışı içinde doğru ve güvenilir bil-
giyi seçebilmek 
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BÖLÜM III

YÖNTEM

Giriş 

Bu çalışmanın amacı bir vakıf Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin 
“öğrenimsel amaçlı sosyal medya kullanım beceri düzeylerini”, “sosyal med-
ya ile ilgili algılarını” ve “sosyal medya bağımlılık düzeylerini” çeşitli değiş-
kenler açısından ele almaktır. Bu bölümde araştırmanın paradigması, araştır-
ma deseni, araştırma bağlamı, katılımcı özellikleri ve örnekleme süreci, veri 
toplama süreçleri ve araçları, veri analiz süreçleri ve çalışmanın geçerliliği ve 
güvenirliği kısımları sunulmuştur.

Araştırma Soruları

Bu çalışmanın araştırma soruları araştırma amaçları doğrultusunda aşağıdaki 
gibi listelenmiştir: 

Araştırma sorusu-1 (AS-1): Katılımcı öğrencilerin sosyal medya ile il-
gili öğrenimsel kullanım beceri düzeyleri (“öğrenim görülen fakülte türüne 
göre”, “cinsiyete göre”, “yaş gruplarına göre”, “sınıf düzeyine göre”, “sos-
yal medyada bir günde geçirilen zamana göre”, “akademik başarı düzey-
lerine göre”, “evde internet erişiminin olup olmamasına göre”, “aile gelir 
düzeyine göre”, ve “kişisel bir bilgisayara sahip olup olmama durumu 
göre”) nasıl ve ne derecede değişkenlik göstermektedir? 
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Araştırma sorusu-2 (AS-2): Katılımcı öğrencilerin sosyal medya ile 
ilgili algı durumları (“öğrenim görülen fakülte türüne göre”, “cinsiyete 
göre”, “yaş gruplarına göre”, “sınıf düzeyine göre”, “sosyal medyada bir 
günde geçirilen zamana göre”, “akademik başarı düzeylerine göre”, “evde 
internet erişiminin olup olmamasına göre”, “aile gelir düzeyine göre”, ve 
“kişisel bir bilgisayara sahip olup olmama durumu göre”) nasıl ve ne de-
recede değişkenlik göstermektedir? 

Araştırma sorusu-3 (AS-3): Katılımcı öğrencilerin sosyal medya ile il-
gili bağımlılık düzeyleri (“öğrenim görülen fakülte türüne göre”, “cinsi-
yete göre”, “yaş gruplarına göre”, “sınıf düzeyine göre”, “sosyal medyada 
bir günde geçirilen zamana göre”, “akademik başarı düzeylerine göre”, 
“evde internet erişiminin olup olmamasına göre”, “aile gelir düzeyine 
göre”, ve “kişisel bir bilgisayara sahip olup olmama durumu göre”) nasıl 
ve ne derecede değişkenlik göstermektedir? 

Araştırma Yaklaşımı 

Bu araştırmada genel bir tarama yapmak amacıyla küçük ölçekli bir tarama 
modeli kullanılmıştır. Araştırma yaklaşımı literatürü incelendiğinde genel ta-
rama modeli ilişkisel ve tekil tarama modeli türlerinden oluşmaktadır (Bü-
yüköztürk, 2011). İlişkisel tarama modelleri genel anlam itibariyle, korelas-
yonel araştırmaları ya da karşılaştırma araştırmalarını oluşturmaktadır. Tekil 
tarama modelleri ise izleme araştırmaları ve kesitsel araştırmalar türlerinden 
oluşmaktadır (Büyüköztürk, 2011). Bu çalışmanın amacı ise kısa süreli ya da 
anlık bir saptama yapmak amacıyla üniversite öğrencilerinin öğrenme süreç-
lerinde sosyal medya iletişim araçlarından ne düzeyde etkilendiğinin belirlen-
mesi ya da yordanmasıdır.

Özellikle tekil tarama yaklaşımında anlık durum saptamaları yapılabilmek-
tedir. Bu yaklaşımda bir grup üzerinde bir anda yapılacak gözlemler ya da 
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ölçümler aracılığı ile şu sorulara yanıt aranabilir: “Ne idi?”, “Nedir?”, “Ne 
ile ilgilidir?” (Büyüköztürk, 2011). Dolayısıyla bu araştırmanın amaçlarına 
en çok uyum sağlayan araştırma yaklaşımı tekli tarama modellerinden kesit 
alma yaklaşımıdır. Tekli kesit alma tarama modeli nicel verilere ihtiyaç duyar. 
Bu çalışmada üç farklı veri toplama aracı ile üniversite öğrencilerinden nicel 
veriler toplanmıştır. 

Araştırmanın bağlamı ve araştırmacının rolü

Bu araştırma Türkiye’de, İstanbul’un büyük ilçelerinden birisinde (Küçük-
çekmece) yapılmıştır. İstanbul (Resmi koordinatlar: 41°01′K 28°58′D) Türki-
ye’nin sanayi, siyasi, sosyal ve ekonomik olarak gelişmiş ve gelişmekte olan 
Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır. İdari birimler açısından düşünüldüğün-
de, 2019 yılı itibariyle toplamda 39 ilçeye sahiptir. Dış bir göz İstanbul’u yük-
sek popülasyonu (N = 14,657,434) ve nüfus yoğunluğu (2,684/km² [7/sq mi]) 
ile değerlendirebilir (Tarcan, 2010). Bu çalışmada elde edilmiş verilen tama-
mı Küçükçekmece ilçesinde yer alan bir vakıf Üniversitesi’nden toplanmıştır. 
Bahsi geçen üniversite İstanbul’un Avrupa Yakası kısmında yer almaktadır. 
İstanbul’un en büyük üniversitelerinden birisidir. İstanbul’da bulunan diğer 
üniversitelerde olduğu gibi üniversite ilçe dışından ve hatta yurtdışından çok 
sayıda öğrenci almaktadır. Genel anlam itibariyle, araştırma sonucu üniversi-
tedeki öğrencilerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan yüksek ve orta 
düzeyde ailelerin öğrencilerinin devam ettiği bilinmektedir.

Bu çalışma bir durum çalışması olduğundan dolayı araştırmacılar tarafından 
herhangi bir pedagojik ya da teknik desteğin gerçekleştirilmesi söz konusu 
değildir. Diğer bir ifadeyle, araştırmacılar tarafından öğrencilere herhangi bir 
müdahalede bulunulmamıştır. Daha doğrusu, araştırmacılar sadece öğrenci-
lerden verileri toplayıp, sistemden ayrılmışlardır. Ancak bu araştırmada her 
ne kadar başat olarak nicel veri toplama, analizi ve yorumlama süreçleri araş-
tırmacı verilerin toplandığı sisteme müdahale etmese de sahip olduğu bilgi, 
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tecrübe ve teorik-pedagojik lensler ve de perspektifler aracılığıyla veri topla-
ma süreçlerinde, bulunduğu üniversitenin atmosferini ve iklimini tanımaya 
çalışmışlardır (Lincoln ve Guba, 1985). Araştırmacının rolü, araştırma pa-
radigması gereği sadece verileri toplayıp, kendini sistemden yalıtmak değil, 
aynı zamanda verilerden elde edilecek yorumlamaların bağlamını tanımaktır 
(Lincoln ve Guba, 1985). Dolayısıyla araştırmacıların her birinin veri topla-
ma süreci için fakültelere gitmesi, fakültelerde nasıl karşılandığı, okulun at-
mosferi ve iklimi itibariyle veri toplama süreçlerinde yaşanan aksaklıklar ya 
da sapmalar gibi durumlar, araştırmacının gözlemlerine ve araştırmacı alan 
notlarına konu olacaktır (Lincoln ve Guba, 1985).

Katılımcılar ve Örnekleme Süreci

Araştırmanın katılımcıları öğrencilerden oluşmaktadır. Üniversite öğrencile-
rinin çoğunun örneklemde temsil edilmesi ve sonuçların geçerli bir şekilde 
araştırma bağlamına genellenmesi için basit olasılıklı örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır (Creswell, 2003). Bu tipte bir örneklemenin yapılması için ön-
celikle ilgili birimlerden üniversitedeki tüm fakülte ve öğrenci sayıları elde 
edilmiştir. Tablo 1 farklı fakültelerden çalışmaya katılan öğrencilerin sayısını 
ve göreli oranını göstermektedir.

Tablo 1. Katılımcı evrenine ait betimsel istatistikler 
Fakülte Türü n %

Eğitim 1602 11.77
Fen Edebiyat 872 6.39

Güzel Sanatlar 839 6.17
Hukuk 1110 8.15

İktisadi ve İdari Bilimler 1123 8.26
İletişim 871 6.39

Mimarlık 891 6.07
Mühendislik 1560 11.42

Diş Hekimliği 394 2.89
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Sağlık Bilimleri 1383 10.18
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1012 7.46

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu 2008 14.85
Toplam 13665 100.0

Toplamda çalışmaya katılım gösteren kişi sayısı 3283 (N = 13665; bknz. Tablo 
1) olarak belirlenmiştir. Veri toplama süreçlerinde yaşanan teknik aksaklıklar-
dan dolayı her fakülte ya da ön-lisans programından minimal düzeylerde veri 
kayıpları yaşanmıştır. Çalışmaya en ciddi katılımın Eğitim Fakültesi (%26,9) 
öğrencileri tarafından yapıldığı gözlemlenmiştir. Elde edilen verilerden yuka-
rıda yer alan Tablo 2 oluşturulmuştur. Bununla birlikte hem Mimarlık Fakül-
tesi (%11,9) hem de Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%12,5) öğrencileri de 
ciddi düzeylerde çalışmaya katılım gösterme eğiliminde olmuşlardır.

Tablo 2. Örneklem havuzuna seçilen öğrenci sayıları

Fakülte Türü n %
Eğitim 882 26.9

Fen Edebiyat 221 6.7
Güzel Sanatlar 186 5.7

Hukuk 197 6.0
İktisadi ve İdari Bilimler 128 3.9

İletişim 160 4.9
Mimarlık 391 11.9

Mühendislik 158 4.8
Diş Hekimliği 90 2.7

Sağlık Bilimleri 203 6.2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 257 7.8

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu 410 12.5
Toplam 3283 100.0

Diğer bölümlerin çoğunda katılım yaklaşık “%5 veya üzeri” oranının üze-
rindedir. Ancak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%3,9) ve Diş Hekimliği 
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Programı (%2.7) adına katılımın yeterli düzeylerde olduğu söylenemez. Do-
layısıyla ulaşılan sonuçların bu iki fakülte/program dışında katılım gösteren 
fakülte/program türlerinde daha geçerli bir şekilde genellenebileceği söyle-
nebilir. Tablo 3’te ise anlaşıldığı üzere katılımcı öğrencilerin yaş gruplarının 
daha çok “22-24” (%50) ve “19-21” (%38,4) aralıklarında olduğu gözlemlen-
miştir. Sosyal medyanın tarihsel gelişimi ve değişiminin dikkate alındığı bu 
çalışmada bahsi geçen yaş gruplarından elde edilen verilerin ve yorumlama-
larının bağlamsal olarak daha uygun ve aydınlatıcı olacağı düşünülebilir. Bu 
bağlamda toplanan veriden 0.7% oranında bir kayıp veri düzeyi kaydedilmiş-
tir ve bu kabul edilebilir bir düzeydir.

Tablo 3. Çalışmaya katılım gösteren öğrencilerin yaş aralıklarına ait betimsel veriler

Yaş n %
16-18 159 4.8
22-24 1641 50
19-21 1261 38.4
25+ 200 6.1

Toplam 3261 99.3
Kayıp veri 22 .7

Görüldüğü üzere çalışmaya daha çok kadın öğrenciler katılım göstermiştir 
(bknz., Tablo 4). Bu durumun temel sebeplerinden biri Üniversite demografi-
sinde yer alan öğrencilerin büyük çoğunluğunun kadın öğrencilerden oluşu-
yor olmasıdır. 

Tablo 4. Kadın ve erkek katılımcı oranları

Cinsiyet n %
Kadın 2048 62.4
Erkek 1169 35.6

Toplam 3217 98.0
Kayıp veri 66 2.0
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Cinsiyet seçeneğini doğru bir şekilde işaretlemeyen ya da boş bırakan katı-
lımcı oranı %2 düzeyindedir ve bu durumun parametrik testlerden elde edilen 
yorumlamalar ve sonuçların evrene genellenmesi açısından herhangi ciddi bir 
tehdit unsuru oluşturacağı söylenemez. Önemli bir araştırma değişkeni olarak 
katılımcı öğrencilerin sosyal medya platformlarında gündelik vakitlerinin ne kadar-
lık bir kısmını harcadıkları da bu çalışma bağlamında ele alınmıştır. Tablo 6’de gö-
rüldüğü üzere, katılımcı öğrenciler (%40,4) en azından günlük vakitlerinin 1-3 
saatini ya da bu zaman diliminin yaklaşık %12,5’lik kısmını sosyal medya 
platformlarından birinde geçirmektedirler. Katılımcı öğrencilerin önemli bir 
kısmı (%34,8) gündelik vakitlerinin 3-5 saatini sosyal medya platformlarının 
birinde geçirebilmektedir. Önemli bir bulgu olarak, yaklaşık olarak 100 ka-
tılımcı öğrencinin 20’si (%17,3) sosyal medyada beş saatten daha fazla vakit 
geçirebilmektedir. Kayıp veri oranı %7,5 olarak hesaplanmıştır. Bu oran her 
ne kadar kabul edilebilir olsa da veri toplama aracında yer alan bu bilgi ile 
ilgili seçeneği işaretlenememesinin açıklayıcı sebebi, katılımcı öğrencilerin 
daha önce sosyal medyada vakit geçirme düzeyleri üzerine hiç düşünmemiş 
olmaları olabilir.

Tablo 5. Çalışmaya katılım gösteren öğrencilerin sosyal medyada bir günde geçir-
dikleri zaman değişkenine ait betimsel veriler

Süre (Saat) n %
1-3 1326 40.4
3-5 1144 34.8
5+ 567 17.3

Toplam 3037 92.5
Kayıp veri 246 7.5

Tablo 6’de öğrencilerin sosyal medya ortamlarına ve platformlarına hangi nesneler 
aracılığıyla ulaştığını göstermektedir. Her 100 katılımcı öğrenciden 95’inden faz-
lasının herhangi bir sosyal medya platformuna ulaşabileceği bağımsız bir nesneye 
(kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayarı, vs.) sahip olduğu görülmüştür. 
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Tablo 6. Çalışmaya katılım gösteren öğrencilerin kendilerine ait kullanabildik-
leri bilgisayar/laptop vb. bir teknolojik araç olup/olmadığına ait betimsel veriler

Teknolojik Araç n %
Var 3122 95.1

Kayıp veri 161 4.9
Toplam 3283 100.0

Katılımcı öğrencilerin %5’inden daha azı ortak kullanılan nesne sistemleri 
(bilgisayar laboratuvarı) ile sosyal medya platformlarına ulaşabildiklerini be-
yan etmişlerdir. Katılımcı öğrencilerin %5’inden daha azı bu seçeneği işaret-
lememiştir. Tablo 7’de ise görüldüğü üzere çalışmaya tüm sınıf düzeylerin-
den, özellikle 1-4. sınıflar düzeyi olmak üzere, homojen bir şekilde katılım 
sağlanmıştır.

Tablo 7. Çalışmaya katılım gösteren öğrencilerin sınıf düzeylerine ait betim-
sel veriler

Sınıf Düzeyi n %
1. SINIF 929 28.3
2. SINIF 889 27.1
3. SINIF 508 15.5
4. SINIF 820 25.0
5. SINIF 39 1.2
6. SINIF 9 .3
Toplam 3194 97.3

Kayıp veri 89 2.7

İlgili betimsel veriler, çeşitli varyans analizleri gerçekleştirilirken özellikle 
5. ve 6. sınıf öğrencilerinden elde edilen bulguların kullanılmaması ya da 
yorumlanmaması gereğini göstermiştir. 5. ve 6. sınıf düzeyi öğrencilerinden 
elde edilen verilerin düşük sıklığı post hoc karşılaştırmalarına izin vermedi-
ğinden, sınıf düzeyi değişkeni açısından yapılan karşılaştırmalar 1-4. sınıflar 
düzeyi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu değişken adına kayıp veri düzeyi 
sadece %2,7 oranındadır.
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Tablo 8. Çalışmaya katılım gösteren öğrencilerin gelir düzeylerinin dağılımı

Gelir Düzeyi (₺) n %
1500-2500 361 11.0
2501-3500 495 15.1
3501-4500 509 15.5
4501-5500 393 12.0
5501-6500 357 10.9

6501+ 1021 31.1
Toplam 3136 95.5

Kayıp veri 147 4.5

Çalışmaya katılım gösteren öğrencilerin gelir durumlarının oranları Tablo 
9’da gösterilmiştir. Katılımcı gelirlerinin çeşitli aralıklarda homojene yakın 
bir şekilde dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu değişken adına kayıp veri 
düzeyi %4,5 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcıların bağımsız bir şekilde 
internet erişimine sahip olup ol(a)mama durumları bu çalışmanın çıktılarının 
değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Tablo 9. Çalışmaya katılım gösteren öğrencilerin internet erişimlerinin olup/
olmadığına ait betimsel veriler

İnternet Erişimi n %
Var 3057 93.1
Yok 151 4.6

Toplam 3208 97.7
Kayıp veri 75 2.3

Tablo 9’da da görüldüğü üzere, her 100 katılımcı öğrencinin 93’ünden daha 
fazlası sosyal medya ağlarını veya platformlarını kullanabilecek bağımsız bir 
internet erişimine sahiptir. Bu değişken adına kayıp veri düzeyi sadece %2,3 
düzeyindedir.
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Tablo 10. Çalışmaya katılım gösteren öğrencilerin akademik başarı düzeyle-
rine ait betimsel veriler

Not Ortalaması n %
1.00-1.99 566 17.2
2.5-2.99 825 25.1
2.00-2.49 1043 31.8

3.00+ 714 21.7
Toplam 3148 95.9

Kayıp veri 135 4.1

Son olarak bu çalışmada öğrenenlerin akademik başarı düzeyleri ile sosyal 
medya adına ele alınan değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılması ama-
cıyla öğrenciler akademik başarı düzeyleri açısından Tablo 10’de olduğu gibi 
gruplandırılmıştır. Görüldüğü üzere, dört alt kategorisi olan akademik başarı 
düzeylerine ait veriler homojen bir yapılanmaya sahiptir. Bu veri türevi adına 
kayıp oranı %4,1 olarak belirlenmiştir.  

Veri Toplama Süreçleri 

Bu çalışmada farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin sosyal medya 
kullanım becerileri, algıları ve bağımlılık düzeyleri incelenmesi ve bu düzey-
lerin çeşitli değişkenler (öğrenim görülen fakülte türüne göre, cinsiyete göre, 
yaş gruplarına göre, sınıf düzeyine göre, sosyal medyada bir günde geçiri-
len zamana göre, akademik başarı düzeylerine göre, kullanılan sosyal medya 
platformu türlerine göre, evde internet erişiminin olup olmamasına göre, aile 
gelir düzeyine göre, kişisel bir bilgisayara sahip olup olmama durumu) açı-
sından araştırılması amaçlanmıştır. Belirtildiği üzere bu çalışma amaçları ge-
reği iki farklı ancak birbirini bilgilendiren soruyu cevaplamaya çalışmaktadır. 
Bu araştırma soruları nicel veri toplama, analiz ve yorumlama süreçlerine tabi 
tutulmuştur. Aşağıda yer alan Tablo 11’de hangi tip verilerin kullanıldığı, ve-
rilerin kaynaklarının neler olduğu, veri toplama araçları, veri olarak toplanan 
öğeler ve ilgili araştırma soruları yer almaktadır. 
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Tablo 11. Toplanan Verilerin Özeti, Çalışmadaki Yeri ve Amacı

Verinin 
Türü

Veri Toplama 
Aracı

Verinin Toplanma 
Amacı

Verinin 
Kaynağı

Araştırma 
Sorusu 

(AS)

Nicel
Eğitsel Sosyal 

Ağ Kullanım Öz 
Yeterlik Ölçeği

Öğrencilerin sosyal 
medya ile ilgili 

öğrenimsel kullanım 
beceri düzeylerinin 
çeşitli değişkenler 

açısından incelenmesi

Üniversite 
öğrencileri AS-1

Nicel
Eğitsel Sosyal 

Ağ Kullanım Öz 
Yeterlik Ölçeği

Öğrencilerin sosyal 
medya ile ilgili algı 
durumlarının çeşitli 

değişkenler açısından 
incelenmesi

Üniversite 
öğrencileri AS-2

Nicel
Sosyal Medya 
Bağımlılığı Öl-

çeği

Öğrencilerin sosyal 
medya ile ilgili 

bağımlılık düzeylerinin 
çeşitli değişkenler 

açısından incelenmesi

Üniversite 
öğrencileri AS-3

Bu çalışmada iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Aşağıda bu veri top-
lama araçları araştırmanın amaçları açısından detaylandırılmıştır.

Eğitsel Sosyal Ağ Kullanım Öz Yeterlik Ölçeği: çalışmaya katılan üniversite 
öğrencilerinin sosyal medyaya yönelik öz yeterlilik düzeylerini belirlemek, 
aynı zamanda bu öğrencilerin sosyal medya ile ilgili algı durumlarını çeşitli 
değişkenler açısından incelemek amacıyla kullanılan Eğitsel Sosyal Ağ Kul-
lanım Öz Yeterlilik Ölçeği, orijinal olarak Teke ve Özkılıç (2016) tarafından 
geliştirilmiştir. Bu ölçek 20 adet, 5’li likert maddeden oluşmaktadır. Öğren-
ciler ölçekte yer alan her bir maddeyi yorumlarken 1-5 arasında değişken 
puanlar verilmiştir. Bu ölçeği dolduran üniversite öğrencileri her bir maddeyi 
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“tamamen yeterliyim (5)”, “oldukça yeterliyim (4)”, “yeterliyim (3)”, “kıs-
men yeterliyim (2)” ve yetersizim (1)” şeklinde derecelendirmişlerdir. 

Ölçeğin katılımcı kişilere herhangi bir psikolojik zarar vermeyeceği üniversi-
te Etik Kurul Komisyonu üyeleri tarafından uygun görülmüştür (bknz. EK-3). 
Eğitsel Sosyal Ağ Kullanım Öz Yeterlilik Ölçeği gerekli sosyo-demografik 
maddelerin de yer aldığı haliyle katılımcılara uygulanmıştır (bknz. EK-1). 
Katılımcıların ölçekte yer alan her bir maddeyi samimi bir şekilde yanıtla-
maları istenmiştir. Veri toplama süreçlerinde süreci teknik ve bilimsel açı-
dan olumsuz bir şekilde etkileyecek herhangi bir durumla karşılaşılmamıştır. 
Karşılaşılan en önemli problem katılımcıların çoğunlukla çok fazla bilimsel 
çalışmaya katılımları sebebiyle bu çalışmaya katıl(a)mama eğiliminde olma-
larıdır. Bu yöntemsel engelin aşılabilmesi için istekli ve gönüllü öğrenciler-
den veriler toplanmıştır.

Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği: çalışmaya katılan öğrencilerin sosyal medya 
ile ilgili bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Sosyal Medya Bağımlılığı 
Ölçeği kullanılmıştır (bknz. EK-2). Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği orijinal 
olarak Şahin ve Yağcı (2017) tarafından geliştirilmiştir. Şahin ve arkadaşları-
nın da (2017) faktör analizlerinde belirttikleri üzere ölçek “sanal tolerans” ve 
“sanal iletişim” şeklindeki farklı kaynaklardan gelen iki alt faktöre sahiptir. 
Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır ve her bir madde öğrenciler tarafından “ke-
sinlikle katılmıyorum (1)”, “katılmıyorum (2)”, “kararsızım (3)”, “katılıyorum 
(4)” ve “kesinlikle katılıyorum (5)” şeklinde derecelendirilmiştir.

Tüm Ölçekler İçin Güvenirlik Testleri 

Bu çalışmada çeşitli geçerlik ve güvenirlik çalışmaları toplanan verilerin ana-
lizi ve yorumlanmasında göz önünde bulundurulmuştur. Nicel verilerden elde 
edilen yorumlamaların geçerli olması için kullanılan tüm ölçekler için pilot 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu pilot çalışmalar, pedagojik yönelimli olma-
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yan ölçek maddelerinin eğitimsel bağlama uyarlanması, uyarlanan maddeler 
için uzman görüşlerinin alınması, belli sayıda kişiye uygulanıp ölçekteki mad-
delerin amacına hizmet edip etmediğinin belirlenmesidir. Ayrıca uyarlama ya 
da uygunlaştırma çalışmalarından sonra da her ölçek verinin toplandığı bağ-
lamda gözetilerek faktör analizine tabi tutulmuştur. Geçen bölümlerde ifade 
edildiği üzere her ölçeğin psikometrik özellikleri bu çalışma adına yeniden 
analiz edilmiş, ölçeklerin kaç faktörü olduğu, hangi ölçek maddelerinin hangi 
faktörler altında yer aldığı varyans analizlerine geçilmeden önce gerçekleşti-
rilmiştir. Ayrıca hem ölçeklerin tüm maddeleri hem de alt faktörlere ait mad-
de kümelenmeleri için de ölçeklerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları 
hesaplanmıştır ve istatistiki yeterlilik ölçütleri de göz önünde bulundurularak 
sunulmuştur.

Tablo 12: Tüm Ölçeklere Ait Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayıları

Değişken Türü Cronbach Alpha 
Katsayısı

Standardize edilmiş 
Cronbach Alpha 

Katsayısı

Madde 
sayısı

Beceri 0.93 0.92 12
Algı 0.9 0.89 8

Bağımlılık 0.83 0.83 20

Tüm değişken türlerine ait maddeler arası iç tutarlılık katsayısı ya da Cronba-
ch Alpha Katsayısı Tablo 12’de sunulmuştur. Görüldüğü üzere hem beceri (r 
= 0.92), hem algı (r = .89) ve hem de bağımlılık (r = 0.83) değişkenlerine ait 
elde edilen puanlar en azından bu çalışma bağlamında güvenilirdir.

Veri Analizi Süreçleri 

Her bir araştırma sorusu için çeşitli veri analizleri gerçekleştirilmiştir. Tablo 
13’te de görüldüğü üzere, hem AS-1 hem AS-2 ve hem de AS-3 için basit 
frekans ve oranlama-karşılaştırma analizleri üç araştırma amacına da hizmet 
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edecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda araştırmada, araştırma so-
ruları kapsamında çeşitli değişkenlerin etkisinin incelenmesi amacıyla çeşitli 
varyans analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 13: Veri Analizi Aşamaları, Süreçleri ve Amaçları

Araştırma 
sorusu 

Analiz 
Türleri Kullanılan Yaklaşım Analizin Amacı

AS-1 Betimsel, 
varyans 

Basit frekans ve oranla-
ma-karşılaştırma analizleri, 
bağımsız örneklemler için 
t testi analizleri, tek yönlü 

ANOVA yaklaşımı (tek yönlü 
varyans analizi yaklaşımı)

Öğrencilerin sosyal medya 
ile ilgili öğrenimsel kullanım 

beceri düzeylerinin çeşitli 
değişkenler açısından 

incelenmesi

AS-2 Betimsel, 
varyans 

Basit frekans ve oranla-
ma-karşılaştırma analizleri, 
bağımsız örneklemler için 
t testi analizleri, tek yönlü 

ANOVA yaklaşımı (tek yönlü 
varyans analizi yaklaşımı)

Öğrencilerin sosyal medya 
ile ilgili algı durumlarının 

çeşitli değişkenler açısından 
incelenmesi

AS-3 Betimsel, 
varyans 

Basit frekans ve oranla-
ma-karşılaştırma analizleri, 
bağımsız örneklemler için 
t testi analizleri, tek yönlü 

ANOVA yaklaşımı (tek yönlü 
varyans analizi yaklaşımı)

Öğrencilerin sosyal medya ile 
ilgili bağımlılık düzeylerinin 
çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesi

Bütün analizler SPSS 20.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Önce-
likle veri seti Excel© programına işlenmiş, sonrasında ise SPSS ara yüzüne 
aktarılmıştır. Tüm veri analizlerinden önce kayıp veri analizleri gerçekleş-
tirilmiştir. Büyük oranda işaretleme yapmayan katılımcılardan elde edilen 
eksik veriler analiz kapsamının dışında tutulmuştur. Analizlerin istatistiki ge-
çerliliğinin garantilenmesi için bir alan bir de istatistik uzmanından görüşler 
alınmıştır. Analizlere geçilmeden önce tüm ölçeklerden elde edilen verilerin 
güvenirlik koşullarını taşıyıp taşımadığı istatistiki olarak kontrol edilmiştir ve 
bir sonraki bölümde sunulmuştur.   
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BÖLÜM IV

BULGULAR VE YORUMLAMALAR

Bu bölümde farklı bölümlerde öğrenim gören öğrenenlerin sosyal medyayı 
kullanım becerileri, sosyal medya algıları ve bağımlılık düzeyleri ile ilgili 
varyans analizlerinden elde edilen bulgular ve yorumlamalar sunulacak-
tır. Öncelikle bu üç değişken (beceri, algı ve bağımlılık) öğrenim görülen fakülte 
türü açısından ele alınmıştır. Fakat fakülte içinde yer alan öğretim programları 
açısından karşılaştırmalar varyans analizi yaklaşımlarıyla gerçekleştirileme-
miştir. Bu durumun en önemli sebebi fakülte altında yer alan farklı öğretim 
programlarında öğrenim gören öğrenci sayısının (frekansının) istatistiki var-
sayımları uygunluk göstermemesidir (hücrelerdeki katılımcı sayısının 30 ve 
altında olmasıdır).
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Tablo 14. Öğrenim görülen fakülte türü değişkenine ait bulgular

Değişken Fakülteler N X SS Min Max

Beceri

EĞİTİM 882 1,81 ,760 ,17 5,00
FEN EDEBİYAT 221 1,96 ,781 1,00 4,25

GÜZEL SANATLAR 186 1,8611 ,71737 1,00 4,58
HUKUK 197 2,1442 ,93000 ,92 5,00

İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER 128 2,0540 ,77792 1,00 3,67

İLETİŞİM 160 1,8370 ,71919 ,00 3,75
MIMARLIK 391 1,9578 ,77261 ,50 5,00

MÜHENDİSLİK 158 2,1677 ,87925 ,92 5,00
DİŞ HEKİMLİĞİ 90 2,2278 ,83984 1,00 4,33

SAĞLIK BİLİMLERİ 203 1,9031 ,82349 ,00 5,00
SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK Y.O. 257 2,0658 ,83928 ,00 5,00

ANADOLU BİL
MESLEK Y.O. 410 1,8520 ,78208 ,75 5,00

TOPLAM 3283 1,9322 ,80044 ,00 5,00

Algı

EĞİTİM 882 2,4178 ,98573 ,00 5,00
FEN EDEBİYAT 221 2,8060 ,88736 1,00 5,00

GÜZEL SANATLAR 186 2,2594 ,92821 ,00 4,88
HUKUK 197 2,6948 ,95892 ,63 5,00

İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER 128 2,5078 ,87938 1,00 5,00

İLETİŞİM 160 2,0898 ,74344 ,00 4,00
MIMARLIK 391 2,3820 ,91757 ,50 5,00

MÜHENDİSLİK 158 2,7302 1,00095 1,00 5,00
DİŞ HEKİMLİĞİ 90 2,6875 ,92508 1,00 4,88

SAĞLIK BİLİMLERİ 203 2,5542 ,98409 ,00 5,00
SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK Y.O. 257 2,7675 1,08543 ,00 5,00

ANADOLU BİL MES-
LEK Y.O. 410 2,3845 1,02290 ,63 5,00

TOPLAM 3283 2,4889 ,98043 ,00 5,00
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Bağımlılık

EĞİTİM 882 3,0528 ,71354 ,00 5,00
FEN EDEBİYAT 221 3,2658 ,63722 ,00 4,65

GÜZEL SANATLAR 186 3,1578 ,67953 ,30 4,95
HUKUK 197 3,1008 ,71656 ,00 4,75

İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER 128 3,0293 ,56358 1,50 4,55

İLETİŞİM 160 2,9809 ,69567 1,00 4,55
MİMARLIK 389 3,1537 ,56437 1,50 5,00

MÜHENDİSLİK 158 3,1804 ,78290 ,10 5,00
DİŞ HEKİMLİĞİ 90 3,1306 ,53379 1,60 4,55

SAĞLIK BİLİMLERİ 203 3,0626 ,63418 1,45 4,75
SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK Y.O. 257 2,8428 ,72668 ,00 4,80

ANADOLU BİL MES-
LEK Y.O. 404 2,9552 ,80943 ,00 5,00

TOPLAM 3275 3,0640 ,69954 ,00 5,00

Bu anlamda, Tablo 14’te farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin sos-
yal medya kullanım beceri düzeyleri, sosyal medya algıları ve bağımlılık dü-
zeyleri ile ilgili betimsel verileri göstermektedir. Tablo 15 incelendiğinde üç 
moderatör değişken adına da farklı ortalamalar göze çarpmaktadır. Tek yönlü 
ANOVA (varyans analizi) sonuçları her üç değişken adına da öğrenim görü-
len fakülte türüne göre istatistiki olarak farklılaşmaların olduğunu göstermek-
tedir. Başka bir deyişle, öğrenim görülen fakülte türü değiştikçe sosyal med-
ya kullanım beceri düzeyleri [F(11,3282)=7,306; p≤0,01; p=0,000], sosyal 
medya algıları [F(11,3282)=11,032; p≤0,01; p=0,000] ve bağımlılık düzeyle-
ri [F(11,3274)=6,684; p≤0,01; p=0,000] ciddi bir biçimde farklılaşmaktadır. 
Çoklu karşılaştırmalar (post hoc) Tukey HSD testi kullanılarak yapılmıştır.
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Tablo 15. Öğrenim görülen fakülte türü değişkenine ait bulgular

Değişken Kareler 
Toplamı SD Ortalama 

Karesi F p

Beceri

Gruplar 
arası 50,426 11 4,584 7,306 0.000

Grup içi 2052,384 3271 ,627
Toplam 2102,809 3282

Algı

Gruplar 
arası 112,857 11 10,260 11,032 0.000

Grup içi 3041,975 3271 ,930
Toplam 3154,831 3282

Bağım-
lılık

Gruplar 
arası 35,303 11 3,209 6,684 0.000

Grup içi 1566,859 3263 ,480
Toplam 1602,162 3274

Farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimsel amaçlı sosyal 
medya kullanım beceri düzeyleri açısından karşılaştırıldığında;

· Hukuk, Mühendislik ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin sosyal ağ 
üzerinden arkadaşları ile derslere yönelik en çok paylaşımlarda bulunabildik-
leri, aynı zamanda sosyal ağ üzerinden arkadaşları ile ödev konusunda (teslim 
tarihi, şekli, konusu…) etkileşime geçebildikleri ve sosyal ağ üzerinden ders-
lerle ilgili gruplardan etkin olarak faydalanabildikleri tespit edilmiştir. 

· Bununla birlikte, Tukey HSD testi sonuçlarına göre her üç fakültede yer alan 
öğrencilerin beceri puanları diğer yedi fakültede yer alan öğrencilerin bece-
ri puanlarından istatistiki bir şekilde farklılaşmaktadır. Örneğin, Tukey HSD 
testi sonuçlarına göre Hukuk (X = 2.14; SS = 0.93) ve Eğitim Fakültesi (X = 
1.81; SS = 0.76) arasında Hukuk Fakültesi lehine (p≤0.01; p=0.000) istatistiki 
olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir.

Farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimsel amaçlı sosyal 
medya ile ilgili algı düzeyleri açısından karşılaştırıldığında;
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· Sosyal medyayı öğrenimsel amaçla kullanan öğrenciler fakülteler arası kar-
şılaştırıldığında, eğitimlerinde sosyal ağ kullanımının derslerindeki verimlili-
ği artırdığına en çok inanan öğrenciler, Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim 
görenlerdir. Bununla birlikte, Hukuk, Mühendislik ve Diş Hekimliği Fakül-
tesi öğrencileri sosyal ağın onların mesleki hayatlarında önemli olduğunu, 
dolayısıyla, sosyal medyanın kullanımının gelecekte onlara ayrıcalık sağla-
yacağını düşünmektedirler. İletişim, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ise mes-
lek sahibi olduklarında, sosyal ağ kullanımında beceri sahibi olmaları gerektiğine 
inanmamaktadırlar. 

· Bu anlamda, Tukey HSD testi sonuçlarına göre her dört fakültede yer alan 
öğrencilerin algı puanları diğer altı fakültede yer alan öğrencilerin algı pu-
anlarından istatistiki bir şekilde farklılaşmaktadır. Örneğin, Tukey HSD testi 
sonuçlarına göre Fen Edebiyat (X= 2,80; SS=.88) ve Eğitim Fakültesi (X= 
2,41; SS=.98) arasında Fen ve Edebiyat Fakültesi lehine (p≤0.01; p=0.000) 
istatistiki olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir.

Farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimsel amaçlı sosyal 
medya ile ilgili bağımlılık düzeyleri açısından karşılaştırıldığında;

· Fen Edebiyat fakültesinde öğrenim gören öğrenciler sosyal medya grupla-
rıyla iletişim halinde olabilmeleri için sosyal medyayı diğer fakültelerdeki 
öğrencilere göre daha uzun süre kullanmaktadırlar. Aynı zamanda, Mühen-
dislik ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri de sosyal medyayı sevdiklerini, 
güncel olaylardan haberdar olmak ve her sabah uyandıklarında ilk işlerinin 
sosyal medyayı kullanmak olduğunu ifade etmektedirler.

· Bu bağlamda Tukey HSD testi sonuçlarına göre her üç fakültede yer alan 
öğrencilerin bağımlılık puanları diğer yedi fakültede yer alan öğrencilerin ba-
ğımlılık puanlarından istatistiki bir şekilde farklılaşmaktadır). Örneğin, Tukey 
HSD testi sonuçlarına göre Fen Edebiyat (X= 23,26; SS=.63) ve Eğitim Fa-
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kültesi (X= 3,05; SS=.71) arasında Fen ve Edebiyat Fakültesi lehine (p≤0.01; 
p=0.000) istatistiki olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir.

Aşağıda yer alan Tablo 16’de cinsiyet değişkeni açısından öğrencilerin bece-
ri, algı ve bağımlılık değişkenlerine ait puanlar gösterilmektedir. Görüldüğü 
üzere, sosyal medyayı algılama ve bağımlık değişkenleri için öğrencilerin 
kadın veya erkek olması açısından istatistiki olarak herhangi bir anlamlı fark-
lılık görülmemektedir. Ancak erkek öğrenciler kadın öğrencilere göre sosyal 
medyayı daha etkin bir şekilde kullanabilmektedir. Tablo 16’de gösterilen or-
talama farklılıklarının istatistiki olarak bir değer taşıyıp taşımadığının anla-
şılması için t-testi analizleri de gerçekleştirilmiş ve Tablo 16’de sunulmuştur. 

Tablo 16. Cinsiyet değişkenine ait bağımsız t testi sonuçları

Değişken Cinsiyet N X SS t SD P

Beceri
Kadın 2048 1,8538 ,77077 -7.612 3215 0.000
Erkek 1169 2,0753 ,83287

Algı
Kadın 2048 2,4990 ,98399 .439 3215 0.661
Erkek 1169 2,4832 ,97085

Bağımlılık
Kadın 2045 3,0622 ,67611 -.549 3207 0.583
Erkek 1164 3,0766 ,73675

Tablo 16’de görüldüğü üzere kadın (X= 1,85; SS= 77), erkek ( X= 2,07; SS= 
,83) öğrencilerin beceri değişkenine ait elde ettikleri puanların istatistiki ola-
rak anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(3215)= -7,612; p≥0,05, p=0,000). 
Ancak, kadın (X=2,49; SS=98) , erkek (X=2,48; SS= ,97) öğrencilerin hem 
algı değişkenine ait elde ettikleri puanlar (t(3215)= ,439; p≥0,05, p=0,66) 
hemde kadın (X=3,06; SS= ,67), erkek (X=3,07; SS= ,73) öğrencilerin ba-
ğımlık değişkenine ait elde ettikleri puanların istatistiki olarak anlamlı bir 
farklılık göstermemektedir (t(3207)= -,549; p≥0,05, p=0,58).
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Aşağıda yer alan Tablo 17’de farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğren-
cilerin yukarıda ayrıntılı bir şekilde kavramsallaştırılan beceri, algı ve ba-
ğımlılık değişkenlerine ait puanları gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, her 
üç değişken için de öğrenim görülen sınıf düzeyine göre çeşitli farklılaşmalar 
gözlemlenmiştir (X1.sınıf = 1,9132; X4.sınıf = 2,6204). Tablo 18’de gösterilen 
ortalama farklılıklarının istatistiki olarak bir değer taşıyıp taşımadığının anla-
şılması için tek yönlü varyans analizleri de gerçekleştirilmiş ve Tablo 18’de 
sunulmuştur.

Tablo 17. Sınıf düzeyi değişkenine ait bulgular ve yorumlamalar 

Değişken Sınıf Düzeyi N X SS Min Max

Beceri

1. SINIF 929 1,9132 ,77793 ,00 5,00
2. SINIF 889 1,9244 ,80703 ,00 5,00
3. SINIF 508 1,9373 ,76034 ,17 4,58
4. SINIF 868 2,6204 ,82429 ,50 5,00
Toplam 3194 1,9339 ,79746 ,00 5,00

Algı

1. SINIF 929 2,4381 ,98707 ,00 5,00
2. SINIF 889 2,5210 1,00476 ,00 5,00
3. SINIF 508 2,5182 ,91868 ,25 5,00
4. SINIF 868 2,9028 ,97726 ,00 5,00
Toplam 3194 2,4951 ,97867 ,00 5,00

 Bağımlılık

1. SINIF 927 3,0268 ,72446 ,00 5,00
2. SINIF 883 3,0482 ,69738 ,00 5,00
3. SINIF 508 3,0581 ,66041 ,00 4,85
4. SINIF 868 3,4333 ,68922 ,10 5,00
Toplam 3186 3,0659 ,69728 ,00 5,00

Tablo 17’de görüldüğü üzere farklı sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencile-
rin, sosyal medya bağlamında, beceri [F(5,3193)=2.645; p≤0,05; p=0.022], ve 
bağımlılık [F(5, 3193)= 2.674; p≤0,05; p=0.20] değişkenlerine ait elde ettik-
leri puanların anlamlı bir şekilde birbirinden farklılaştığı gözlemlenmiştir. An-
cak, algı [F(5,3193)= 1.204; p≤0,05; p=0.305] değişkenlerine ait elde ettikleri 
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puanların anlamlı bir şekilde birbirinden farklılaştığı gözlenmemiştir. Katılım-
cıların, bahsi geçen üç değişkene ait çoklu karşılaştırma (post hoc test) durum-
ları Tukey HSD testi ile incelenmiştir ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 Tablo 18. Sınıf düzeyi değişkenine ait bulgular ve yorumlamalar

Değişken Kareler 
Toplamı SD Ortalama 

Karesi F p

Beceri

Gruplar 
arası 8,389 5 1,678 2,645 ,022

Grup içi 2022,192 3188 ,634
Toplam 2030,581 3193

Algı

Gruplar 
arası 5,762 5 1,152 1,204 ,305

Grup içi 3052,504 3188 ,957
Toplam 3058,266 3193

Bağımlılık

Gruplar 
arası 6,484 5 1,297 2,674 ,020

Grup içi 1542,066 3180 ,485
Toplam 1548,550 3185

Farklı sınıf düzeylerinde bulunan öğrencilerin öğrenimsel amaçlı sosyal med-
ya kullanım beceri düzeyleri açısından karşılaştırıldığında;

· Sınıf düzeyinde sosyal medyayı en etkin şekilde kullanan öğrenciler 4.sınıf 
öğrencileri olarak tespit edilmiştir. Bu öğrenciler dersleri ile ilgili ihtiyaç duy-
dukları anda sosyal ağ üzerinden arkadaşlarıyla çevrimiçi iletişim kurabildik-
lerini, derslerle ilgili etkinlik ve organizasyonlara dair bilgilere sosyal medya 
üzerinden ulaşabildiklerini ileri sürmektedirler.

· Bununla birlikte, Tukey HSD testi sonuçlarına göre 4.sınıflarda yer alan öğ-
rencilerin beceri puanları diğer 3 sınıf düzeyinde yer alan öğrencilerin bece-
ri puanlarından istatistiki bir şekilde farklılaşmaktadır. Örneğin, Tukey HSD 
testi sonuçlarına göre 4.sınıf (X= 2,62; SS=.82) ve 3.sınıf öğrencileri (X= 
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1,91,05; SS= ,77) arasında, 4.sınıf öğrencileri lehine (p≤0.01; p=0.01) istatis-
tiki olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. 

Farklı sınıf düzeylerinde bulunan öğrencilerin öğrenimsel amaçlı sosyal med-
ya kullanım bağımlılık düzeyleri açısından karşılaştırıldığında;

· Farklı sınıf düzeylerinde bulunan öğrencilerin sosyal medyayı kullanma 
düzeylerini incelediğimizde, 4.sınıf öğrencileri sosyal medyada çok zaman 
geçirdiklerini, çevrelerinde birileri varken bile sosyal medyada olmayı tercih 
ettiklerini belirtmektedirler. Bu öğrenciler aynı zamanda insani amaçlı sosyal 
projelerde yer almak için de sosyal medyayı fazlaca kullandıklarını ifade et-
mektedirler.

· Tukey HSD testi sonuçlarına göre 4.sınıflarda yer alan öğrencilerin bağım-
lılık puanları diğer 3.sınıf düzeyinde yer alan öğrencilerin bağımlılık puan-
larından istatistiki bir şekilde farklılaşmaktadır. Örneğin, Tukey HSD testi 
sonuçlarına göre 4.sınıf (X= 3,43; SS= ,68) ve 3.sınıf öğrencileri (X= 3,02; 
SS= ,69) arasında 4.sınıf öğrencileri lehine (p≤0.01; p=0.02) istatistiki olarak 
anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. 

Tablo 19 sosyal medyada geçirilen farklı zaman dilimine göre öğrencilerin 
sosyal medya kullanım beceri düzeyleri, sosyal medya algıları ve bağımlılık 
düzeyleri ilgili betimsel verileri göstermektedir. Tablo 19 incelendiğinde üç 
moderatör değişken adına da farklı ortalamalar göze çarpmaktadır. Tek yönlü 
ANOVA (varyans analizi) sonuçları her üç değişken adına da öğrencilerin bir 
gün içinde geçirilen zaman değişkenine göre istatistiki olarak farklılaşmaların 
olduğunu göstermektedir. 
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Tablo19. Sosyal medyada bir günde geçirilen zaman değişkenine ait bulgular 
ve yorumlamalar

Değişken Zaman (saat) N X SS Min Max

Beceri

1-3 1326 1,9953 ,80603 ,58 5,00
3-5 1144 1,8880 ,76715 ,00 5,00
5+ 567 1,8623 ,79585 ,92 4,58

Toplam 3037 1,9300 ,79156 ,00 5,00

Algı

1-3 1326 2,6089 1,00309 ,00 5,00
3-5 1144 2,4300 ,91658 ,00 5,00
5+ 567 2,3283 ,99852 ,00 5,00

Toplam 3037 2,4891 ,97658 ,00 5,00

Bağımlılık

1-3 1325 3,2034 ,68441 ,00 5,00
3-5 1139 3,0312 ,64460 ,00 5,00
5+ 566 2,8239 ,71107 ,00 4,95

Toplam 3030 3,0678 ,68909 ,00 5,00

Diğer bir ifadeyle, Tablo 20’de de görüldüğü üzere, öğrencilerin sosyal 
medyada bir gün içinde geçirdikleri zaman değiştikçe sosyal medya kul-
lanım beceri düzeyleri [F(2,3036)=8,237; p≤0,01; p=0,000], sosyal med-
ya algıları [F(2,3036)=20,009; p≤0,01; p=0,000] ve bağımlılık düzeyleri 
[F(2,3029)=65,413; p≤0,01; p=0,000] ciddi bir biçimde farklılaşmaktadır. 
Çoklu karşılaştırmalar (post hoc) Tukey HSD testi kullanılarak yapılmıştır.
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Tablo 20. Sosyal medyada bir günde geçirilen zaman değişkenine ait bulgular 
ve yorumlamalar

Değişken Kareler 
Toplamı SD Ortalama 

Karesi F P

Beceri

Gruplar 
arası 10,273 2 5,136 8,237 ,000

Grup içi 1891,997 3034 ,624
Toplam 1902,270 3036

Algı

Gruplar 
arası 37,693 2 18,847 20,009 ,000

Grup içi 2857,774 3034 ,942
Toplam 2895,467 3036

Bağımlılık

Gruplar 
arası 59,587 2 29,794 65,413 ,000

Grup içi 1378,708 3027 ,455
Toplam 1438,295 3029

Öğrencilerin bir günde geçirilen zaman içinde öğrenimsel amaçla sosyal medya-
da kullanım beceri düzeyleri açısından karşılaştırıldığında;

· Sosyal medyada, bir gün içinde 1-3 saat zaman geçiren öğrencilerin sosyal 
medyayı daha çok eğitim amaçlı toplulukları ve etkinlikleri takip etmek, aynı 
zamanda sosyal ağ aracılığı ile derslerle ilgili ihtiyaç duydukları konulardaki 
bilgilere erişmek için kullandıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte, sosyal 
medyada bir gün içinde 5 saat ve üzeri zaman geçiren öğrencilerin sosyal 
medyayı başkalarının sosyal ağ üzerinde paylaştıkları önemli ve ilgili çekici 
bilgileri takip etmekten ziyade sosyal medyayı gerçek dünyadan bir kaçış ola-
rak gördüklerini ve bu yüzden sosyal medyada planladıklarından daha uzun 
süre kaldıklarını belirtmektedirler.

· Bu anlamda Tukey HSD testi sonuçlarına göre 1-3 saat arası sosyal medyada 
zaman geçiren öğrencilerin beceri puanları 3-5 saat veya 5 saat üzeri zaman 
geçiren öğrencilerden beceri puanlarından istatistiki bir şekilde farklılaşmak-
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tadır. Örneğin, Tukey HSD testi sonuçlarına göre sosyal medyada 1-3 saat 
zaman geçiren (X= 1,99; SS= ,80) ve 3-5 saat (X= 1,88; SS= ,76) zaman geçi-
ren öğrencileri arasında 1-3 saat zaman geçiren öğrencilerine lehine (p≤0.01; 
p=0.001) istatistiki olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin bir günde sosyal medyada geçirilen zaman açısından algı düzey-
leri açısından karşılaştırıldığında;

· Sosyal medyada bir gün içinde 1-3 saat zaman geçiren öğrenciler, sosyal ağ 
kullanımının derslerindeki verimliğini artırdığını, onlara daha iyi not almala-
rını diğer bir ifadeyle, öğrencilerin 1-3 saat sosyal medyada eğitim amaçlı za-
man geçirmeleri onları diğer öğrencilerden ayrıcalıklı olmalarını sağlamak-
tadır. Ancak, bir gün içinde 5 saat ve üzeri sosyal medyada zaman geçiren 
öğrenciler eğitimde sosyal ağ kullanımın derslerindeki verimliliği arttırma-
dığını ve derslerin hazırlanmasında ders notları ve kitap kullanımının sosyal 
medyadan daha faydalı olduğunu belirtmektedirler.

· Tukey HSD testi sonuçlarına göre 1-3 saat arası sosyal medyada zaman geçi-
ren öğrencilerin algı puanları 3-5 saat veya 5 saat üzeri zaman geçiren öğren-
cilerden algı puanlarından istatistiki bir şekilde farklılaşmaktadır). Örneğin, 
Tukey HSD testi sonuçlarına göre sosyal medyada 1-3 saat zaman geçiren (X= 
2,60; SS= ,1,00) ve 3-5 saat (X= 2,43; SS= ,91) zaman geçiren öğrencileri 
arasında 1-3 saat zaman geçiren öğrencilerin lehine (p≤0.01; p=0.000) istatis-
tiki olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin bir günde geçirilen zaman içinde öğrenimsel amaçlı sosyal med-
ya kullanım bağımlılık düzeyleri açısından karşılaştırıldığında;

· Sosyal medyada bir gün içinde 1-3 saat zaman geçiren öğrenciler sosyal 
medya gruplarıyla iletişim halinde olabilmeleri için sosyal medyada daha 
uzun süre kaldıklarını dolayısıyla sosyal medyada kalmanın kendilerini ra-
hatlattığını ve kendilerini özgür hissetmelerini sağladığını belirtmektedirler. 
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Ancak bir gün içinde 5 saat ve üzeri sosyal medyada zaman geçiren öğrenci-
ler, sosyal medyada çok zaman geçirdiklerinden dolayı işlerini aksattıklarını 
ve sosyal medya yüzünden verimliliklerinin azaldığını fark ettiklerini ifade 
etmektedirler.

· Tukey HSD testi sonuçlarına göre 1-3 saat arası sosyal medyada zaman geçi-
ren öğrencilerin bağımlılık puanları 3-5 saat veya 5 saat üzeri zaman geçiren 
öğrencilerden bağımlılık puanlarından istatistiki bir şekilde farklılaşmaktadır. 
Örneğin, Tukey HSD testi sonuçlarına göre sosyal medyada 1-3 saat zaman 
geçiren (X= 3,20; SS= ,68) öğrenciler ile 5 saat ve üzeri (X= 2,82; SS= ,71) 
zaman geçiren öğrencileri arasında 1-3 saat zaman geçiren öğrencilerine le-
hine (p≤0.01; p=0.000) istatistiki olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görül-
mektedir. 

Tablo 20’de farklı akademik başarı düzeyine sahip olan öğrencilerin sosyal 
medya kullanım beceri düzeyleri, sosyal medya algıları ve bağımlılık düzey-
leri ilgili betimsel veriler gösterilmektedir.
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Tablo 20. Akademik başarı düzeyi değişkenine ait bulgular ve yorumlamalar

Değişken Not Ortalaması N X SS Min Max

Beceri

1.00-1.99 566 2,0234 ,82877 ,00 5,00
2.5-2.99 825 1,9804 ,80583 ,75 5,00
2.00-2.49 1043 1,8735 ,77256 ,00 5,00

3.00+ 714 1,8690 ,78305 1,00 5,00
Toplam 3148 1,9275 ,79625 ,00 5,00

Algı

1.00-1.99 566 2,5099 ,98253 ,00 5,00
2.5-2.99 825 2,5415 ,96567 ,00 5,00
2.00-2.49 1043 2,4600 ,97090 ,00 5,00

3.00+ 714 2,5053 ,98074 ,00 5,00
Toplam 3148 2,5006 ,97392 ,00 5,00

Bağım-
lılık

1.00-1.99 566 2,9343 ,77315 ,00 4,90
2.5-2.99 821 3,0252 ,70536 ,00 5,00
2.00-2.49 1041 3,1110 ,66199 ,35 5,00

3.00+ 713 3,1573 ,66120 ,00 5,00
Toplam 3141 3,0672 ,69849 ,00 5,00

Tablo 21 incelendiğinde üç moderatör değişken adına da farklı ortalamalar 
göze çarpmaktadır. Tek yönlü ANOVA (varyans analizi) sonuçları her üç de-
ğişken adına da akademik başarı düzeyine göre istatistiki olarak farklılaşma-
ların olduğunu göstermektedir.

 Tablo 21. Akademik başarı düzeyi değişkenine ait bulgular ve yorumlamalar

 Değişken Kareler 
Toplamı SD Ortalama 

Karesi F p

Beceri
 Gruplar arası 12,994 3 4,331 6,870 ,000

Grup içi 1982,250 3144 ,630
Toplam 1995,244 3147

Algı
 Gruplar arası 3,168 3 1,056 1,113 ,342

Grup içi 2981,847 3144 ,948
Toplam 2985,015 3147
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Bağımlılık
 Gruplar arası 19,232 3 6,411 13,294 ,000

Grup içi 1512,740 3137 ,482
Toplam 1531,972 3140

Başka bir deyişle, öğrencilerin akademik başarı düzeyleri arttıkça sosyal 
medya kullanım beceri düzeyleri [F(3,3147)=6,870; p≤0,01; p=0,000] ve 
bağımlılık düzeyleri [F(3,3140)=13,294; p≤0,01; p=0,000] ciddi bir biçimde 
farklılaşmaktadır. Diğer taraftan sosyal medya algılarında [F(3,3147)=1,113; 
p≤0,01; p=0,342] ciddi bir şekilde farklılaşma görülmemiştir. Çoklu karşılaş-
tırmalar (post hoc) Tukey HSD testi kullanılarak yapılmıştır.

Tukey HSD testi sonuçları sosyal medyayı kullanım becerisi açısından de-
ğerlendirildiğinde; 

· Sosyal medyayı en etkin şekilde kullanan öğrenciler hem düşük (1,00-1,99) 
hemde orta (2.5-2.99) not ortalaması sahip olan öğrencilerdir. Bu öğrenciler 
sosyal ağları dersleri ile ilgili başka kişilerle iletişime geçmek için kullandık-
larını ve başkalarının sordukları sorulara sosyal ağ üzerinden cevap verebil-
diklerini ifade etmektedirler. Aynı zamanda, sosyal medyayı etkin bir şekil-
de kullanamayan öğrenciler ise hem orta (2.00-2.49) hemde yüksek (3.00 ve 
üzeri) not ortalamasına sahip olan öğrencilerdir. Bu öğrencilere göre derslerle 
ilgili etkinlik ve organizasyonlara dair bilgilere sosyal medya üzerinden ula-
şılamamakta dolayısıyla sosyal ağ üzerindeki eğitim amaçlı toplulukları ve 
etkinlikleri takip edememektedirler.

· Tukey HSD testi sonuçlarına göre akademik başarı anlamında (1,00-1,99) ve 
(2.5-2,99) not ortalamasına sahip olan öğrencilerin beceri puanları diğer not 
ortalamalarına sahip olan (2.00-2.49) ve (3.00) öğrencilerin beceri istatistiki 
bir şekilde farklılaşmaktadır. Örneğin, Tukey HSD testi sonuçlarına 1,00-1,99 
not ortalamasına sahip olan (X= 2,02; SS= ,82) öğrenciler ile 3 ve üzeri (X= 
1,86; SS= 78) not ortalaması olan öğrenciler arasında not ortalaması düşük 
olan (1,00-1,99) öğrencilerin lehine (p≤0.01; p=0.001) istatistiki olarak an-
lamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir.



İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

64

Tukey HSD testi sonuçları sosyal medyaya bağımlılık açısından değerlendi-
rildiğinde;

· Sosyal medyayı bağımlılık düzeyinde kullanan öğrenciler hem düşük (1,00-
1,99) hem de orta (2.5-2.99) not ortalaması sahip olan öğrencilerdir. Bu öğ-
renciler sosyal medya gruplarıyla iletişim halinde olabilmeleri için sosyal 
medyayı daha uzun süre kullanmaktadırlar. Aynı zamanda bazı özel duyurula-
rı görebilmek/paylaşabilmek için sosyal medyayı fazlaca kullanmaktadırlar. 
Ancak, hem orta (2.00-2.49) hem de yüksek (3.00 ve üzeri) not ortalamasına 
sahip olan öğrenciler, sosyal medya yüzünden verimliliklerinin azaldığını do-
layısıyla, sosyal medyaya gerekmedikçe girmediklerini ifade etmektedirler.

· Tukey HSD testi sonuçlarına göre akademik bağımlılık anlamında (1,00-
1,99) ve (2.5-2,99) not ortalamasına sahip olan öğrencilerin bağımlılık pu-
anları diğer not ortalamalarına sahip olan (2.00-2.49) ve (3.00) öğrencilerin 
bağımlılığı istatistiki bir şekilde farklılaşmaktadır. Örneğin, Tukey HSD testi 
sonuçlarına 1,00-1,99 not ortalamasına sahip olan (X= 2,93; SS = ,77) öğren-
ciler ile 3 ve üzeri (X= 3,15; SS= 66) not ortalaması olan öğrenciler arasında 
not ortalaması düşük olan (1,00-1,99) öğrencilerin lehine (p≤0.01; p=0.000) 
istatistiki olarak anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir.

Aşağıda yer alan Tablo 22’de ise internet erişimine sahip olan öğrencilerin 
beceri, algı ve bağımlılık değişkenlerine ait puanlar gösterilmektedir. Gö-
rüldüğü üzere, sosyal medyayı kullanma becerisi ve algı değişkenleri için 
öğrencilerin internet erişimine sahip olup, olmadığına göre istatistiki olarak 
herhangi bir anlamlı farklılık görülmektedir. Tablo 22’de gösterilen ortalama 
farklılıklarının istatistiki olarak bir değer taşıyıp taşımadığının anlaşılması 
için t-testi analizleri de gerçekleştirilmiş ve Tablo 22’de sunulmuştur. Tab-
lo 22’de görüldüğü üzere evde internete erişime sahip olan (X= 1,92; SS= 
79), ya da olmayan öğrencilerin (X= 2,12; SS= ,87) beceri değişkenine ait 
elde ettikleri puanların istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (t 
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(3206) =-3,075; p≥0,05, p=0,02). Aynı zamanda, evde internete erişime sahip 
olan (X= 2,47; SS= 96), ya da olmayan öğrencilerin (X= 2,82; SS= 1,08) algı 
değişkenine ait elde ettikleri puanların istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 
göstermektedir (t(3206)= -3,891; p≥0,05, p=0,00). Ancak evde internete eri-
şime sahip olan (X= 3,067; SS= ,69), ya da olmayan öğrencilerin (X= 3,047; 
SS= ,71) bağımlılık değişkenine ait elde ettikleri puanların istatistiki olarak 
anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t(3198)= ,352; p≥0,05, p=0,72).

Tablo 22. Evde internet erişiminin olup olmaması değişkenine ait bulgular ve 
yorumlamalar

Değişken Erişim N X SS t SD p

Beceri
Var 3057 1,9226 ,79536 -3.075 3206 0,02
Yok 151 2,1275 ,87849

Algı
Var 3057 2,4705 ,96953 -3.891 3206 0,00
Yok 151 2,8220 1,08900

Bağımlılık
Var 3049 3,0675 ,69855 ,352 3198 0,72
Yok 151 3,0470 ,71583

Aşağıda yer alan Tablo 23’te farklı aile gelir düzeyine sahip olan öğrencilerin 
yukarıda ayrıntılı bir şekilde kavramsallaştırılan beceri, algı ve bağımlılık de-
ğişkenlerine ait puanlar gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, her üç değişken 
için de öğrencilerin aile gelir düzeylerine göre çeşitli farklılaşmalar gözlem-
lenmiştir (X1500-2500 t = 2,0623; X5501-6500t = 1,8226).
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Tablo 23. Aile gelir düzeyi değişkenine ait bulgular 

Değişken Gelir Düzeyi (₺) N X SS Min Max

Beceri

1500-2500 361 2,0623 ,87195 1,00 5,00
2501-3500 495 1,8870 ,76622 ,83 5,00
3501-4500 509 1,8969 ,74648 ,58 5,00
4501-5500 393 1,9283 ,73941 ,92 4,67
5501-6500 357 1,8226 ,76946 1,00 4,00

6501+ 1021 1,9651 ,82950 ,50 5,00
Toplam 3136 1,9321 ,79610 ,50 5,00

Algı

1500-2500 361 2,6614 1,00096 1,00 5,00
2501-3500 495 2,4677 ,97412 ,00 5,00
3501-4500 509 2,5292 ,95946 ,50 5,00
4501-5500 393 2,4752 ,96562 ,00 5,00
5501-6500 357 2,3761 ,92577 ,38 4,63

6501+ 1021 2,4679 ,99401 ,00 5,00
Toplam 3136 2,4906 ,97699 ,00 5,00

Bağım-
lılık

1500-2500 359 3,0270 ,74324 ,50 5,00
2501-3500 494 2,9436 ,69475 ,30 4,85
3501-4500 509 3,0907 ,64828 ,00 4,90
4501-5500 393 3,0520 ,72522 ,00 5,00
5501-6500 356 3,1107 ,69294 ,00 5,00

6501+ 1017 3,1126 ,68444 ,00 5,00
Toplam 3128 3,0647 ,69560 ,00 5,00

Tablo 23’te gösterilen ortalama farklılıklarının istatistiki olarak bir değer 
taşıyıp taşımadığının anlaşılması için tek yönlü varyans analizleri de ger-
çekleştirilmiş ve Tablo 24’te sunulmuştur. Tablo 24’te görüldüğü üzere aile 
gelir düzeyi farklılaşan öğrencilerin, sosyal medya bağlamında, beceri [F(5, 
3135)= 4,173; p≤0,05; p=,001], algı [F(5,3135)= 3,545; p≤0,05; p=,003] ve 
bağımlılık [F(5,3127)= 4,676; p≤0,05; p=0.000] değişkenlerine ait elde et-
tikleri puanların anlamlı bir şekilde birbirinde farklılaştığı gözlemlenmiştir. 
Katılımcıların, bahsi geçen üç değişkene ait çoklu karşılaştırma (post hoc 
test) durumları Tukey HSD testi ile incelenmiştir ve aşağıdaki sonuçlara ula-
şılmıştır.
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Tablo 24. Aile gelir düzeyi değişkenine ait bulgular 

Değişken Kareler 
Toplamı SD Ortalama 

Karesi F p

Beceri
Gruplar arası 13,156 5 2,631 4,173 ,001

Grup içi 1973,720 3130 ,631
Toplam 1986,876 3135

Algı
Gruplar arası 16,848 5 3,370 3,545 ,003

Grup içi 2975,544 3130 ,951
Toplam 2992,392 3135

Bağımlılık
Gruplar arası 11,247 5 2,249 4,676 ,000

Grup içi 1501,791 3122 ,481
Toplam 1513,039 3127

Farklı aile düzey gelirine sahip olan öğrencilerin öğrenimsel amaçlı sosyal 
medya kullanım beceri düzeyleri açısından karşılaştırıldığında 1500-2500 TL 
arasında aile gelirine sahip olan öğrenenler 2501-3500, 3501-4500 ve 5501-
6500 TL aralığında aile gelirine sahip olan öğrencilere göre sosyal medyayı 
daha yetkin bir biçimde kullanabildikleri gözlemlenmiştir. Aile gelir düzeyi 
düşük olan öğrencilerin sosyal medyayı kullanım kabiliyetlerinin daha yüksek 
olmasının bir sebebi sosyo-ekonomik statü itibariyle alternatif etkinliklere ka-
tılamamaları ve bunun yerine yapay bir ortamda daha ucuz ve ulaşılabilir sos-
yalleşme imkânı bulmaları olabilir. Başka bir deyişle, sosyal medyayı aile ge-
lir düzeylerinden dolayı sentetik sosyalleşme ve/veya eğlenme ortamı olarak 
gören bireyler onu kullanmada daha yetkin hale gelmişlerdir. Farklı aile düzey 
gelirine sahip olan öğrencilerin sosyal medya ile ilgili algı düzeyleri açısından 
karşılaştırıldığında 1500-2500 TL arasında aile gelirine sahip olan öğrenenler 
hem 5501-6500 hem de 6500 ve üstü gelir düzeyine sahip olan öğrenenlere 
göre sosyal medyaya daha ılımlı ve pozitif bir algı geliştirmişlerdir. Ek ola-
rak, farklı aile düzey gelirine sahip olan öğrenciler sosyal medya bağımlılık 
düzeyleri açısından karşılaştırıldığında bağımlılık düzeyinin 2501-3500 TL 
aile gelirine sahip olan öğrenenlerde minimum düzeylerde olduğu saptanmış, 
ancak gruplar arasında herhangi bir istatistiki farklılık gözlemlenmiştir. 
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Tüm Bulguların Genelleyici Özeti

Aşağıda yer alan Tablo 25’te yarışan teoriler bağlamında, bağımlı değiş-
kenlerdeki varyasyonu açıklama noktasında, ana bağımlı değişkenin etki-
sini modifiye edecek ya da edebilecek, teorik temelli ikincil bağımsız de-
ğişkenlerin istatistiki etki ve pratik etkileri sunulmuş ve karşılaştırılmıştır. 
Görüldüğü üzere, öğrenim görülen fakülte türü değiştikçe sosyal medya kul-
lanım beceri düzeyleri [F(11,3282)=7,306; p≤0,01; p=0,000], sosyal med-
ya algıları [F(11,3282)=11,032; p≤0,01; p=0,000] ve bağımlılık düzeyleri 
[F(11,3274)=6,684; p≤0,01; p=0,000] ciddi bir biçimde farklılaşmaktadır. 
İkincil genelleyici sonuç, cinsiyet değişkeni açısından sadece Sosyal Medya 
Kullanım Beceri ölçeğinden elde edilen istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. Genelleyici bir bağlamda, bu sonucun teorik yorumu ilgili 
bağımsız değişkenlerin cinsiyet faktöründen etkilenmediğidir. Ek olarak, bu 
sonucun metodolojik çıktısı ise, ilgili ölçüm ya da veri toplama araçları, öl-
çümlenmesi istenilen özelliği cinsiyet gibi bir değişkene karıştırmadan ölçe-
bilmektedir. Ayrıca Tablo 25’te de görüldüğü üzere, üçüncü genelleyici sonuç, 
farklı sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin, sosyal medya bağlamın-

da, beceri [F(5,3193)=2.645; p≤0,05; p=0.022], ve bağımlılık [F(5, 3193)= 
2.674; p≤0,05; p=0.20] değişkenlerine ait elde ettikleri puanların anlamlı bir 
şekilde birbirinden farklılaştığı gözlemlenmiştir. Ancak, algı [F(5,3193)= 
1.204; p≤0,05; p=0.305] değişkenlerine ait elde ettikleri puanların anlamlı bir 
şekilde birbirinden farklılaştığı gözlenmemiştir.
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TABLO 25. Tüm Bulguların Genelleyici Özeti

Moderatör 
Değişkenler 

(İkincil 
Bağımsız 

Değişkenler)

BAĞIMLI DEĞİŞKENLER

Sosyal Medya 
Kullanım Amaçları 

Ölçeği

Sosyal Medya Algı 
Ölçeği

Sosyal Medya 
Bağımlık Ölçeği

İstatistiki 
Etki

Pratik 
anlamlılık

İstatistiki 
Etki

Pratik 
anlamlılık

İstatistiki 
Etki

Pratik 
anlamlılık

Cinsiyet Var Yok Yok Yok Yok Yok
Fakülte türü Var
Sınıf düzeyi Var Var Yok Yok Var Var 

Akademik başarı Var Var Yok Yok Var Var 

Sosyal medyada 
bir gün içinde 

geçirilen zaman
Var Var Var Var Var Var 

Evde internet 
erişiminin olup 

olmaması
Var Var Var Var Var Var 

Aile gelir düzeyi Var Var Var Var Var Var 

Dördüncü genelleyici sonuç katılımcıların akademik başarı düzeyleri iti-
bariyle ölçeklerden elde edilen skorların herhangi bir değişkenlik gösterip 
göstermediğidir. Görüldüğü üzere, öğrencilerin akademik başarı düzeyleri 
arttıkça sosyal medya kullanım beceri düzeyleri [F(3,3147)=6,870; p≤0,01; 
p=0,000] ve bağımlılık düzeyleri [F(3,3140)=13,294; p≤0,01; p=0,000] cid-
di bir biçimde farklılaşmaktadır. Diğer taraftan sosyal medya algılarında 
[F(3,3147)=1,113; p≤0,01; p=0,342] ciddi bir şekilde farklılaşma görülme-
miştir. Çoklu karşılaştırmalar (post hoc) Tukey HSD testi kullanılarak yapıl-
mıştır. Beşinci genelleyici sonuç evde internete erişime sahip olma değişkeni 
açısından sadece Sosyal Medya Bağımlık Ölçeğinden elde edilen istatistiki 
olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Daha önce de bulgular kısmın-
da tartışıldığı üzere evde internete erişime sahip olan (X= 1,92; SS= 79), ya 
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da olmayan öğrencilerin (X= 2,12; SS= ,87) beceri değişkenine ait elde ettik-
leri puanların istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(3206)= 
-3,075; p≥0,05, p=0,02). Aynı zamanda, evde internete erişime sahip olan 
(X= 2,47; SS= 96), ya da olmayan öğrencilerin ( X= 2,82; SS= 1,08) algı 
değişkenine ait elde ettikleri puanların istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 
göstermektedir (t(3206)= -3,891; p≥0,05, p=0,00). Ancak evde internete eri-
şime sahip olan (X= 3,067; SS= ,69), ya da olmayan öğrencilerin ( X= 3,047; 
SS= ,71) bağımlılık değişkenine ait elde ettikleri puanların istatistiki ola-
rak anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t(3198)= ,352; p≥0,05, p=0,72). 
Altıncı genelleyici sonuç ise aile gelir düzeyi değişkeni açısından “Sosyal 
Medya Kullanım Amaçları Ölçeği”, “Sosyal Medya Algı Ölçeği” ve “Sosyal 
Medya Bağımlık Ölçeklerinden elde edilen istatistiki olarak anlamlı bir fark-
lılık göstermektedir. Daha önce de bulgular kısmında tartışıldığı üzere aile 
gelir düzeyi farklılaşan öğrencilerin, sosyal medya bağlamında, beceri [F(5, 
3135)= 4,173; p≤0,05; p=,001], algı [F(5,3135)= 3,545; p≤0,05; p=,003] ve 
bağımlılık [F(5,3127)= 4,676; p≤0,05; p=0.000] değişkenlerine ait elde ettik-
leri puanların anlamlı bir şekilde birbirinde farklılaştığı gözlemlenmiştir.
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BÖLÜM V

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Bilginin çok hızlı üretildiği ve tüketildiği günümüz toplumunda, modern 
eğitim paradigmalarıyla bilgiye egemen olmak bir zorunluluktur. Diğer bir 
ifadeyle, günümüz bilgi toplumunda, değişimin çok hızlı bir şekilde gerçek-
leşmekte, toplumsal yaşamın tüm yönlerine etkide bulunan bir süreç olmakta 
ve belki de en önemlisi konumuna gelmektedir (Fındıkçı, 1996; Kutlu, 2000). 
Dolayısıyla, bilginin ve bilgiye ulaşma yollarının çeşitlendiği günümüz yüz-
yılında bireylerin bilgiye ulaşma yollarını sağlayan tecrübeler kazanmasına 
fırsatlar sunulmaktadır (McGarr, 2009). Öte yandan, bireylerin kazandıkları 
deneyimlerini paylaşmaları için, üzerinde tartıştığı ve birbirleriyle kolay bir 
şekilde paylaşmasını sağlayan araç, hizmet ve uygulamalar sağlanmaktadır 
(Boyd, 2007; Kietzmann, Hermkens, McCarthy, Silvestre, 2011). Bu uygu-
lamalar, geniş bir sosyal ağ içeren çevrimiçi ortamlar ile kullanıcılara işbir-
likçi ortamlar yaratmaları için fırsatlar sunarak çok başka bir veri aktarım ve 
paylaşma sürecini oluşturmaktadır (Bryer ve Zavattaro, 2011; Holotescu ve 
Grosseck, 2012; Sistek-Chandler, 2012). Bu ortamlar sadece tanıdıklar ya da 
arkadaşlardan oluşmamakta, bunların yanı sıra öğrenmelerin büyük bir parça-
sı olan üniversite öğrencileri, sosyal medyanın en büyük katılımcıları arasın-
da yer almaktadırlar (Rodrigues, Sabino ve Zhou, 2010). Özellikle, öğrenme 
süreçlerinde her düzeyde üniversite öğrencilerinin sosyal ağlara katılımına 
fırsatı verilmesi, sosyal medyayı üniversite öğretiminde önemli bir unsur ha-
line getirmektedir (Blackey ve Chew, 2009).
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Bu nedenle, üniversite öğrencilerinin sosyal medya uygulamalarını öğrenme 
süreçlerini destekleme ve zenginleştirmek amacıyla kullanmaları önem arz 
etmektedir. Dolayısıyla, bu çalışma, üniversite öğrencilerinin sosyal medya 
kullanım beceri düzeyleri, algı durumları ve bağımlılık düzeylerini incele-
mek, sonuçları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. 
Bu araştırmaya, 2048’i kadın, 1169’u erkek olmak üzere toplam 3217 öğrenci 
katılmıştır. Çalışma ilişkisel tarama modeli ile yürütülmüş; veriler “Eğitsel 
Sosyal Ağ Kullanım Öz Yeterlik Ölçeği” ve “Sosyal Medya Bağımlığı Ölçeği” 
ile toplanmıştır. Katılımcı öğrencilerin çoğunluğu 22-24 yaş aralığında, en 
çok katılımcı ise Eğitim Fakültesi (N=882; %26,9), Anadolu Bil Meslek Yük-
sekokulu (N=410; %12,5) ve Mimarlık (N=391; %11,9) Fakültesi’ndendir.

Aynı zamanda sosyal medyayı kullanan öğrencilerin birçoğu 1.sınıf düzeyin-
de (N=929; %28,3) öğrenim görmektedirler. Bu öğrencilerden en çok katı-
lım gösterenler (N= 1043; %31,8) akademik başarı anlamında 2.00-2.49 not 
ortalamasına sahiplerdir. Aynı zamanda öğrenciler sosyal medyada bir gün 
içinde en çok 1-3 saat (N= 1326; %40,4) arası zaman geçirmektedirler. Bu 
öğrencilerin birçoğu (N=3122; %95,1) kendilerine ait kullanabildikleri bilgi-
sayar/laptop vb. bir teknolojik araca sahip, bununla birlikte çalışmaya katılım 
gösteren öğrencilerin çoğu (N=3057; %93,1) internet erişimine sahiplerdir. 
Bu öğrencilerin (N=3136; %31,1) gelir düzeyleri genel olarak 6501 TL ve 
üzeridir. Bu verilerden yola çıkarak çalışmanın sonuçları, alt problemlere pa-
ralel olarak sırasıyla ele alınacaktır.

Birinci Alt Problemine İlişkin Sonuçlar

Bu araştırma bağlamında birinci alt problem; “Üniversite öğrencilerinin öğ-
renimsel amaçlı sosyal medya kullanım beceri düzeylerini; öğrenim görülen 
fakülte türüne göre, cinsiyete göre, yaş gruplarına göre, sınıf düzeyine göre, 
sosyal medyada bir günde geçirilen zamana göre, akademik başarı düzeyle-
rine göre, evde internet erişiminin olup olmamasına göre, aile gelir düzeyine 
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göre, kişisel bir bilgisayara sahip olup olmama durumuna göre nasıl ve ne 
derecede değişkenlik göstermektedir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu araştır-
ma sorusuna katılan 3217 öğrenciden çoğunun sosyal ağ sitelerini “sosyal ağ 
üzerinden arkadaşlarımla derslere yönelik paylaşımlarda bulunabilmek için”, 
“sosyal ağ üzerinden arkadaşlarımla ödevler konusunda (teslim tarihi, şekil, 
konusu…) etkileşime geçebilmek için”, “derslerle ilgili ihtiyaç duyduğum 
anda sosyal ağ üzerinden arkadaşlarımla çevrimiçi iletişim kurabilmek için”, 
“sosyal ağ üzerindeki derslerle ilgili gruplardan etkin olarak faydalanabilmek 
için”, “derslerle ilgili etkinlik ve organizasyonlara dair bilgilere sosyal medya 
üzerinden ulaşabilmek için”, “sosyal ağ üzerindeki eğitim amaçlı toplulukları 
ve etkinlikleri takip etmek için”, “sosyal ağ aracılığı ile derslerle ilgili ihtiyaç 
duydukları konulardaki bilgilere erişmek için”, “sosyal ağ üzerinden arkadaş-
larıyla ders notu paylaşımında bulunabilmek için”, “sosyal ağları dersleriyle 
ilgili başka kişilerle iletişime geçmek için”, “sosyal ağlardan edindikleri bil-
gileri birleştirip düzenleyebilmek için”, “başkalarının sordukları sorulara sos-
yal ağ üzerinden cevap verebilmek için” ve “başkalarının sosyal ağ üzerinde 
paylaştıkları önemli ve ilgi çekici bilgileri takip edebilmek için” kullandıkları 
şeklinde kullanımlarını ifade ettikleri görülmektedir.

Ancak farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin sosyal medya kulla-
nım beceri düzeyleri ciddi bir biçimde farklılaşmaktadır. Bu anlamda Hukuk, 
Mühendislik ve Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim göre öğrenciler, diğer 
fakültelerde öğrenim gören öğrencilere göre sosyal medyayı daha çok eğitsel 
amaçlar için kullanırken, diğer bölümlerde okuyan öğrencilerin ise kendi-
siyle ortak ilgi ve gereksinimlere sahip bireyler bulmak için sosyal medyayı 
kullandığı tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere, sosyal medya platformlarının 
üniversite genelinde her fakülteden öğrencilerin öğrenme hayatında vazge-
çilmez bir alan olduğu görülmektedir. Daha doğrusu, popüler olmuş genel 
amaçlı sosyal medya uygulamaları, etkileşim ve paylaşım noktasında bü-
tün öğrencilerin gündelik hayatına büyük katkılar sunmaktadır. Çok amaçlı 
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kullanılan bu sosyal medya uygulamalarının, özellikle Hukuk, Mühendislik 
ve Diş Hekimliği Faküllerinde bulunan öğrenciler için en önemli kullanma 
nedenlerinden birisi eğitsel amaçtır. Bu öğrenciler sosyal medya platformla-
rında diğer öğrencilerle karşılıklı iletişim ve etkileşimde bulunmaktadırlar. 
Ödevleri hakkında birbirlerine yardımcı olmaktadırlar. Bu anlamda, sosyal 
medyanın resmi olmayan eğitim türlerinden bir tanesi olduğu görülmektedir 
(Uysal, 2013).

Eğitsel amaçla sosyal medyada bulunan bu öğrenciler genel olarak 1.2.3. ve 
4.sınıfta öğrenim görmektedirler. Ancak, 4.sınıf düzeyinde öğrenim gören 
öğrenciler, diğer sınıflarda bulunan öğrencilere göre sosyal medyayı daha çok 
öğrenmelerine yardımcı oldukları için kullandıklarını ifade etmektedirler. Di-
ğer bir ifadeyle, sosyal medya, 4.sınıf öğrencilerinin daha etkin kullandığı, 
paylaşımlarda bulunduğu bir alan haline gelmektedir. Sosyal medya bu öğren-
cileri pasif olmaktan çıkartıp, aktif bireyler olarak öğrenme süreçlerine katıl-
ma, diğer kişilerle etkileşimde bulunma, bilgiye zaman ve mekân sınırlaması 
olmadan erişim olanağı vererek eğitim süreçlerini etkilemektedir. Bununla 
birlikte, sosyal ağlar üzerinden etkileşimde bulunan diğer sınıf (1.2.3) öğ-
rencileri ise, kendilerini daha çok bir guruba ait hissettikleri, sosyal paylaşım 
ortamlarında akran gruplarına daha rahat sorabildikleri için sosyal medyada 
bulunduklarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda, Polat ve Arabacı (2014) sosyal 
medyanın kişiler arası etkileşim ve paylaşımda etkili olduğunu, bu etkinin 
öncelikle öğrenme-öğretme ortamlarına transfer edilmesi ve sosyal medyanın 
öğretimsel amaçlar için kullanılmasına fırsat sunulması, öğrencilerin geleceği 
için büyük önem arz ettiğini savunmaktadır.

Bu bağlamda, Akyazı ve Tutgun Ünal (2013) tarafından yapılan araştırmada, 
öğrenciler sosyal medyayı daha çok eğitsel amacı kullandıkları tespit edilmiş-
tir. Üniversite öğrencilerin %71,9’u sosyal medyayı, okul proje/ödevleriyle 
ilgili araştırma yapmak için, %81,3’u öğrenme amaçlı etkinlikler gerçekleş-
tirmek için, %89’u farklı ve alternatif düşünceler elde etmek için, %58,6’sı 
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yabancı dil bilgilerini geliştirmek için kullandıkları tespit edilmiştir. Yapı-
lan araştırmalar genel anlam itibarıyla, sosyal medyanın, öğrenme-öğretme 
ortamlarında öğretmen ve öğrencilerin aktif bir katılımcılığa sevk ettiğini, 
öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğrenci etkileşimini hızla artırdığını göster-
mektedir. Dolayısıyla sosyal medya, genel anlam itibariyle günümüz yüzyılın 
gençleri için önemli bir iletişim aracı olmaktadır. Öğrenciler bu birincil etki-
leşim aracını doğru kullandıklarında, onlar için önemli bir öğrenme kaynağı 
olabilir (Matthews, 2010). Bu öğrenciler farklı platformlardan yararlanarak, 
sosyal ağ sitelerini eğitsel amaçlı kullanmaktadırlar.

Aynı zamanda, Toğay ve arkadaşları (2013) da sosyal medya ortamlarında 
öne çıkan uygulamaların değerlendirilmesini yapmış ve üniversite bağlamın-
da öğrenme-öğretme süreçlerindeki sosyal medya kullanımının etkinliğini 
tespit etmeyi amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda, öğrenme-öğretme sü-
reçlerinin sosyal medya uygulamaları ile destelenmesinin üniversite öğrenci-
lerinin öğrenmelerinde etkili olduğunu, daha ötesi öğrenme-öğretme süreçle-
rini kolaylaştırdığını ve geliştirdiğini ileri sürmüşlerdir. Ayıca, bu öğrenciler 
sosyal medyada bir gün içinde 1-3 ve 5 saat ve üzeri zaman geçirdiklerini 
belirtmişlerdir. Ancak farklı sürelerde sosyal medyayı kullanan öğrencile-
rin eğitsel amaçlı kullanmaya yönelik kullanma düzeyleri arasında anlam-
lı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, 1-3 saat arası sosyal 
medyayı kullanan üniversite öğrencileri bu siteler üzerinden çeşitli eğitsel 
etkinliklere, olaylara ve gerçek zamanlı aktivitelere çok rahat ve hızlı erişim 
olanağı bulmaktadır. Bu araştırmanın bulguları ile paralellik gösteren diğer 
araştırmalarda da öğrencilerin sosyal medya uygulamalarını yoğun bir şe-
kilde kullandıklarını, sosyal medyada genel olarak günde 1-3 saat arasında 
bulunduklarını belirtmişlerdir (Deniz, 2012; Tutgun, Deniz ve Moon, 2011; 
Köroğlu ve Ünal, 2013; Kaya, 2011). Diğer taraftan, öğrenciler sanal bilgi 
yoğunluğu içinde zamanlarının büyük çoğunluğunu sosyal ağlarda bir şey-
ler paylaşmakla, gündemi ve arkadaşlarını takip etmekle, ayrıca durumlarını 
güncellemekle geçirebilmektedirler. Aslında, öğrenciler sosyal medya aracı-
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lığıyla yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurabilmekte, birbirleriyle paylaşımda 
bulunabilmekte, birçok konu ile ilgili sohbet edip yorumlar yapabilmektedir-
ler. Daha doğrusu, sosyal medya sitelerinde günlük 5 saat ve üzeri bulunanlar 
ile internette olduğu sürece sosyal medya siteleri hep açık olanların sosyal 
medyayı eğlence aracı veya boş vakit geçirme faktörü olarak algıladıkları bu-
lunmuştur. Bu bağlamda Tutgun ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan bir 
araştırmada, sosyal medya sitelerinin gün içinde en çok 2-3 saat bir süre ile 
kullandıkları ve sosyal medyada 1 saatten az bulunan öğrencilere göre sosyal 
medyanın öğrenme-öğretme süreçlerine etkisinin daha fazla olduğu belirtil-
mektedir. Bu araştırmaya göre öğrenciler sosyal medyayı bir gün içinde 1 sa-
atten az (%42,5) ve 1-3 saat arası (%40,7) kullanmaktadır (Tutgun, Deniz ve 
Moon, 2011). Aynı zamanda Çemrek, Baykuş ve Özaydın’ın (2014) yaptığı 
araştırmada öğrencilerin sosyal medyada bir gün içinde en fazla 1-3 saat arası 
zaman geçirdikleri ifade edilmiştir.

Bu çalışmaya benzer bir şekilde, Akçay Gümüşhane Üniversitesi akademik, 
idari personel ve öğrencilerinin sosyal medyayı hangi sıklıkta kullandıkları-
nı ve kullanım amaçlarını tespit etmeye ve kişilerin sosyal medya sitelerini 
kullanarak elde etmiş oldukları doyumlarını belirlemeye çalışan bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler ve üniversite per-
soneli sosyal medyayı çevre edinme, boş vakit geçirme, stresten uzaklaşma, 
bilgi edinme gibi amaçlarla kullanmaktadırlar (Akçay, 2011). Fakat sosyal 
medyayı aşırı düzeyde kullanan öğrencilerin özellikle akademik başarı dü-
zeylerini olumsuz olarak bir şekilde etkileyebilmektedir. Bu nedenle de araş-
tırmaya katılan öğrencilerin bir kısmının sosyal medya ortamlarını akademik 
süreçleri için yararlı bulmadıkları ve sosyal ağlar üzerinden öğretim elema-
nıyla etkileşimde olmak istemedikleri, sosyal ağların eğitim ortamları ile bir-
leştirilmesine gerek duymadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle yüksek not 
ortalamasına sahip olan öğrencilerin kendi arkadaş çevreleri ile etkileşim kur-
mak için kullandıkları sosyal paylaşım ağlarının eğitsel alanda kullanılması, 
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kişilere kendi özel hayatlarının ihlal edildiğini düşündürdüğü sonucu çıkarıla-
bilir. Bu bağlamda yapılan bazı benzer araştırmalarda sosyal medya kullanım 
sıklığı arttıkça, öğrencilerin notlarının düştüğü ifade edilmiştir (Cohen, 2011; 
Reynol, 2012; Kirschner ve Karpinski, 2010; O’Brien, 2011). 

Bununla birlikte, araştırmanın verilerinden elde edilen bulgulardan hareket-
le araştırmaya katılan, sosyal medyada bulunan kadın ve erkek öğrencilerin, 
sosyal ağ sitelerini eğitsel amaçlı kullandıklarını belirtmişlerdir. Ancak ka-
dın ve erkek öğrencilerin sosyal medyayı eğitsel amaçlı kullanmaya yönelik 
kullanma düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, 
Barker (2009) tarafından 589 üniversite öğrencisi arasında yapılan bir araştır-
mada erkek ve kadın öğrenciler arasında sosyal ağ kullanımına yönelik moti-
vasyon farklılıkları olabileceği ifade etmiştir. Kadınlar, sosyal medyayı daha 
çok arkadaşları ile iletişim kurmak için veya eğlence için kullanırken, erkek 
öğrenciler ise sosyal öğrenme ve saygınlık kazanmak için sosyal medyada 
bulunmaktadırlar. 

İkinci Alt Problemine İlişkin Sonuçlar

Araştırmanın ikinci alt problemi; “Üniversite öğrencilerinin öğrenimsel 
amaçlı sosyal medya kullanım algı düzeylerini; öğrenim görülen fakülte tü-
rüne göre, cinsiyete göre, yaş gruplarına göre, sınıf düzeyine göre, sosyal 
medyada bir günde geçirilen zamana göre, akademik başarı düzeylerine göre, 
evde internet erişiminin olup olmamasına göre, aile gelir düzeyine göre, ki-
şisel bir bilgisayara sahip olup olmama durumu göre nasıl ve ne derecede 
değişkenlik göstermektedir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu araştırmaya ka-
tılan 3217 öğrenciden çoğu sosyal ağ sitelerinin kullanımının derslerindeki 
verimliliği arttırdığından dolayı sosyal medyayı benimsediklerini ve sosyal 
medyanın eğitim ve öğretim süreçlerine olumlu etki ettiklerini düşündükle-
rinden dış faktörlerden ziyade kendi öncelikleri doğrultusunda sosyal medya-
yı kullandıklarını ifade etmişlerdir. 
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Ancak, sosyal ağ sitelerinin kullanımının derslerindeki verimliliği artırdığını 
düşünen öğrenciler fakülteler arası karşılaştırıldığında, Fen Edebiyat fakül-
tesinde öğrenim öğrencilerin birçoğu, sosyal medyanın öğrenme süreçlerini 
olumlu yönde etkilediğini ifade etmektedirler. Bununla birlikte, Hukuk ve 
Mühendislik ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerin sosyal medyayı destek 
aracı olarak kullanan bireylerin sosyal medyaya yönelik genel tutumlarının 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda sosyal medyayı eğitsel 
destek aracı olarak kullanan bu öğrenciler tarafından diğer fakültelerde bu-
lunan öğrencilere göre sosyal yetkinlik ve paylaşım ihtiyaçları tutumlarının 
daha olumlu olduğu ifade edilmiştir. Aslında, akademik açıdan bakıldığında 
sosyal medya uygulamasında interaktif bir ortamın olması, kişiler arası bil-
gi alışverişinin sağlanması, öğrencilerin öğrenme-öğretme süreçlerinin etkin 
ve işbirlikli öğrenme ile desteklenmesini sağlamaktadır. Daha ötesi, sosyal 
medya, işbirlikçi öğrenme, iletişim ve yaratıcılık, bilgiye ulaşma ve paylaşma 
gibi 21.yüzyılın talepleriyle baş edebilmek için gerekli becerileri edinmeleri-
ni sağlayacak olanaklar sunmaktadır (Eugenia ve Hugo, 2013).

Elde edilen bulgu, alan yazındaki çeşitli araştırmaların bulguları ile paralellik 
göstermektedir (Özgür, 2013; Akyazı ve Ünal, 2013; Sezgin, Erol, Dulkadir 
ve Karakaş, 2011; Mazman ve Usluel, 2011). Bununla birlikte, sosyal medya-
da bulunan öğrenciler, sosyal medyada paylaşımda bulunmayan öğrencilere 
göre öğrenme-öğretme süreçlerine etkisine ilişkin daha olumlu düşündükle-
ri görülmektedir. Diğer taraftan, sosyal medyada bulunan öğrenciler, sosyal 
medyanın onlar için ortak bir konu üzerine soru sormak ve tartışmak, ders 
konuları ile ilgili kaynak paylaşımında bulunmak ve sınıf arkadaşları ile ile-
tişim kurmak için önemli bir yere sahip olduklarını düşünmektedirler (Yuen 
ve Yuen, 2008). Bu bağlamda, Ajjan ve Harsthone’nın (2008) yaptıkları ça-
lışmada, sosyal medya uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarını 
arttırdığını dolayısıyla, öğrencilerin sosyal medyayı kullanmaya karşı daha 
olumlu tutumları sergiledikleri tespit edilmiştir.
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Aynı zamanda, Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler sosyal 
medya gruplarıyla iletişim halinde olabilmeleri için sosyal medyayı diğer fa-
kültelerdeki öğrencilere göre daha uzun süre kullanmaktadırlar. Bununla bir-
likte, Mühendislik ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri de sosyal medyayı 
sevdiklerini, güncel olaylardan haberdar olmak ve her sabah uyandıklarında 
ilk işlerinin sosyal medyayı kullanmak olduğunu ifade etmektedirler. Bunun-
la birlikte, sosyal medyada bulunan öğrencilerin (1.2.3.4. sınıf) hepsi, sosyal 
ağ sitelerini yönelik olumlu algıya sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ancak 
farklı sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin sosyal medyaya yönelik algı dü-
zeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak, Argının 
(2013) yaptığı çalışmada öğrencilerin sınıf düzeyi değişkeni ve sosyal medya 
tutumları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu çalışmaya göre öğren-
cilerin sınıf düzeyi arttıkça öğrenciler sosyal medyaya yönelik olumlu tutum 
sergileme eğiliminde oldukları görülmüştür.

Bununla birlikte, araştırmanın bulgulardan hareketle araştırmaya katılan, sos-
yal medyada bulunan kadın ve erkek öğrencilerin, sosyal ağ sitelerine yö-
nelik olumlu algıya sahip olduklarını belirtmişlerdir. Fakat, kadın ve erkek 
öğrencilerin sosyal medyaya yönelik algı düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Yine Saraç (2014) tarafından yapılan 
çalışmada cinsiyet değişkeni ile öğrencilerin sosyal medyayı algılamaları ara-
sında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bu farklılık, kadın öğrencilerin lehine 
bulunmuştur. Araştırmanın bulgularından elde edilen diğer önemli bir sonuç-
sa, sosyal medyada bulunan ve farklı akademik başarı düzeyine sahip öğren-
cilerin, sosyal ağ sitelerine yönelik olumlu algıya sahip olduklarıdır. Ancak 
farklı akademik başarı düzeyine sahip öğrencilerin sosyal medyaya yönelik 
algı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Aynı za-
manda, araştırmanın bulgulardan hareketle araştırmaya katılan, sosyal ağ si-
telerine yönelik olumlu algıya sahip olduklarını belirtmişlerdir. 
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Üçüncü Alt Problemine İlişkin Sonuçlar

Araştırmanın üçüncü alt problemi; “Üniversite öğrencilerinin öğrenimsel 
amaçlı sosyal medya kullanım bağımlılık düzeylerini; öğrenim görülen fakül-
te türüne göre, cinsiyete göre, yaş gruplarına göre, sınıf düzeyine göre, sos-
yal medyada bir günde geçirilen zamana göre, akademik başarı düzeylerine 
göre, evde internet erişiminin olup olmamasına göre, aile gelir düzeyine göre, 
kişisel bir bilgisayara sahip olup olmama durumu göre nasıl ve ne derecede 
değişkenlik göstermektedir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu araştırmaya katı-
lan 3217 öğrenciden çoğunun sosyal ağ sitelerinin kullanımının onları özgür 
hissettirdiğini, daha çok insani amaçlı sosyal projelerde yer almak için sosyal 
medyada bulunduklarını, çeşitli sosyal duyarlılıklar konusunda çabuk haber-
dar olma isteği ve sosyal medyada bağlantı kurdukları insanlara kendilerini 
daha iyi anlattıklarından dolayı sosyal medyayı benimsediklerini ve sosyal 
medyada zaman geçirmekten mutluluk duyduklarını belirtmişlerdir. Ancak 
bu öğrenciler arasında Fen Edebiyat fakültesinde öğrenim gören öğrenciler 
sosyal medya gruplarıyla iletişim halinde olabilmeleri için sosyal medyayı 
diğer fakültelerdeki öğrencilere göre daha uzun süre kullanmaktadırlar. Aynı 
zamanda, Mühendislik ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri de sosyal med-
yayı sevdiklerini, güncel olaylardan haberdar olmak ve her sabah uyandıkla-
rında ilk işlerinin sosyal medyayı kullanmak olduğunu ifade etmektedirler. 
Ancak diğer fakültelerde bulunan öğrenciler ise sosyal medyada çok zaman 
geçirdiklerinde işlerinin aksadığını dolayısıyla sosyal medyada gerekmedik-
çe zaman geçirmediklerini ve sosyal medyada zaman geçiren kişilerin verim-
liliklerinin azaldığını düşündüklerini belirtmişlerdir.

Bununla birlikte, araştırmanın elde edilen bulgularından hareketle, araştır-
maya katılan, sosyal medyada bulunan 1.2.3.4. sınıf öğrencilerinin, sosyal ağ 
sitelerini bağımlılık düzeyinde kullandıklarını belirtmişleridir. Ancak farklı 
sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin sosyal medyaya yönelik bağımlık dü-
zeyinde kullanma açısından arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Bu anlamda, 4.sınıf öğrencileri sosyal medyada çok zaman geçirdiklerini, in-
sani amaçlı sosyal projelerde yer almak için de sosyal medyayı fazlaca kullan-
dıklarını belirtmektedirler. Bu öğrenciler aynı zamanda çevrelerinde birileri 
varken bile sosyal medyada olmayı tercih ettiklerini ifade etmektedirler. Bu 
anlamda, öğrenciler arasında sosyal ilişkilerin yoğun olduğu üniversitelerde, 
özellikle bireylerin çevresi ile veya arkadaşları ile zaman geçirmek yerine za-
manlarının tümünü sosyal medyada geçirmeleri, sosyal medya uygulamala-
rının günümüzün önemli bir sosyalleşme aracı olduğunu ortaya koymaktadır 
(Kaya, 2015).

Ayrıca, sosyal medyada bulunan farklı akademik başarı düzeyine sahip öğren-
ciler, sosyal ağ sitelerini bağımlılık düzeyinde kullandıklarını belirtmişlerdir. 
Ancak, farklı akademik başarı düzeyine sahip öğrencilerin sosyal medyaya 
yönelik bağımlık düzeyinde kullanımı arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya 
çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, sosyal medyayı bağımlılık düzeyinde kullanan 
bu öğrenciler hem düşük (1,00-1,99) hem de orta (2.5-2.99) not ortalaması sa-
hip olan öğrencilerdir. Bu öğrenciler sosyal medya gruplarıyla iletişim halin-
de olabilmeleri için sosyal medyayı daha uzun süre kullanmaktadırlar. Aynı 
zamanda bazı özel duyuruları görebilmek/paylaşabilmek için sosyal medyayı 
fazlaca kullanmaktadırlar. Ancak, hem orta (2.00-2.49) hemde yüksek (3.00 
ve üzeri) not ortalamasına sahip olan öğrenciler sosyal medya yüzünden ve-
rimliliklerinin azaldığını dolayısıyla, sosyal medyaya gerekmedikçe girme-
diklerini ifade etmektedirler. Bu bağlamda yapılan birçok araştırmada da aşırı 
sosyal medya kullanımı sonucunda oluşacak bağımlıkta, öğrencilerin aka-
demik başarılarının düştüğü, öğrenme süreçlerinin olumsuz etkilendiği ileri 
sürülmektedir (Çam ve İşbulan, 2012; Kuss ve Griffiths, 2011; Tutgun-Ünal, 
2015).

Araştırmanın elde edilen bulgularından hareketle araştırmaya katılan, sosyal 
medyada 1-3 ve 5 saat bulunan öğrencilerin, sosyal ağ sitelerini bağımlılık 
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düzeyinde kullandıklarını belirtmişlerdir. Ancak farklı sürelerde kullanan öğ-
rencilerin sosyal medyayı bağımlılık düzeyinde kullanımı açısından araların-
da anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal medyada bir gün içinde 
1-3 saat zaman geçiren öğrenciler sosyal medya gruplarıyla iletişim halin-
de olabilmeleri için sosyal medyada daha uzun süre kaldıklarını dolayısıy-
la sosyal medyada kalmanın kendilerini rahatlattığını ve kendilerini özgür 
hissetmelerini sağladığını belirtmektedirler. Ancak bir gün içinde 5 saat ve 
üzeri sosyal medyada zaman geçiren öğrenciler sosyal medyada çok zaman 
geçirdiklerinden dolayı işlerini aksattıklarını ve sosyal medya yüzünden ve-
rimliliklerinin azaldığını fark ettiklerini ifade etmektedirler. Bu bağlamda ya-
pılan çalışmalarda, aşırı düzeyde sosyal medya kullanımının günlük yaşam 
faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediği ileri sürülmektedir (Suganuma, Kiku-
chi, Yanagi, Yamamura, Morishima, Adachi, Kumanogo, Mikami, Sugita ve 
Takeda, 2007; Brunborg, Mentzoni, Molde, Myrseth, Skouverøe, Bjorvatn ve 
Pallesen, 2011). 

Bu bulgularla ulaşılan en temel sonuç; üniversite öğrencileri için sosyal med-
ya uygulamalarının ve ortamlarının artık öğrencilerin yaşamlarının ayrılmaz 
bir parçası haline gelmesi, daha ötesinde yaşamlarının en merkezi iletişim 
aracı konumuna ulaşması sonucu, onların sosyal medya aracılığıyla öğrenme-
ler edindikleri ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan üniversitedeki öğrenme-öğret-
me ortamında sosyal medyayı eğitsel bir araç olarak kullanabilmekte, örneğin 
öğretim üyeleri işbirliği yaparak ortak bir görsel, mesaj, video gibi eğitsel 
materyaller hazırlayabilmektelerdir. Ancak sosyal medyanın öğrencilerin öğ-
renmeleri üzerinde olumlu etkileri olabilirken diğer taraftan, elde edilen bul-
gular da göstermektedir ki, üniversite öğrencilerinin üçte biri, sosyal medya 
bağımlılığı riski taşımakta ve sosyal medya bağımlısı konumundadırlar.

Dolayısıyla üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı problemli kullanımı gü-
nümüzün en önemli sosyal sorunlarından biri haline gelmektedir. Bu anlamda 
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eğitimcilerin ve politika karar vericilerinin bu sorunun çözümü konusunda 
sorumluluklara/yükümlülüklere sahip olması gerekmektedir. Örneğin, öğre-
tim üyeleri tarafından sosyal medyayı kullanan öğrencilere çeşitli konularda 
rehberlik yapılması, öğrencilere diğerleri ile iletişim kurmakta özgüven ka-
zandırma, sosyal medyanın eğitsel amaçlı kullanılması ile ilgili olumlu tutum 
kazandırma ve sosyal medya ile ilgili kullanım becerisi kazandırma gibi eğit-
sel açıdan birçok fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.
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ile 2016 yılında doktorasını tamamladı. Kutluca’nın temel araştırma alanları 
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sosyobilimsel argümantasyon, bilimin doğası ve epistemolojisi, okul öncesi 
fen eğitimi, öğretmen yeterlikleri, öğretmenlerin pedagojik alan bilgisi, peda-
gojik inançlar, epistemolojik inançlar ve öğretmen eğitimidir. Kutluca, 2016-
2017 eğitim-öğretim yılından itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sür-
dürmektedir.

Araştırma Görevlisi Zeynep TÜRK

Türk 1988 yılında Üsküdar’da doğdu. Lise öğrenimini 2006’da Üsküdar Ha-
lide Edip Adıvar Lisesi (Y.D.A.)’nde tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi’nde lisansını Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Öğretmenliği 
(2006-2011) Bölümü’nde ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi 
Kimya Anabilim Dalı Fizikokimya (2013-2015) Bölümü’nde tamamladı. 
Yüksek lisans tezinde kompozit sentezi ve karakterizasyonu üzerine araştır-
ma yapan Türk, doktora eğitimini de yine aynı bölümde meme kanserinin 
erken teşhisi için elektrokimyasal biyosensör geliştirilmesi konusunda çalış-
malarına Tübitak öncelikli alanlar doktora bursiyeri olarak devam etmektedir. 
Disiplinler arası çalışmalarda bulunan Türk’ün çalışma alanları elektrokim-
yasal sensörler, biyopolimerler, kanser, nanokompozit malzemeler, STEM, 
fen eğitimi, argümantasyondur. Ayrıca birçok Tübitak, BAP ve kurumsal pro-
jelerde yer alan Türk, 2014-2015 yılı eğitim-öğretim yılından itibaren İstan-
bul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde ve Yükseköğretim Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak görevini sür-
dürmektedir.
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EK 2. ÖLÇEKLER ve İZİN BELGELERİ 

    EK 2.1. Sosyal Medya Kullanım Ölçeği Form 1
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 EK 2.2. Sosyal Medya Kullanım Ölçeği Form 2
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EK 2.3. Ölçek İzinleri
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