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ÖZET: Milyonlarca internet kullanıcısı sosyal paylaşım sitelerini kullanmakta ve bu sayı her geçen 
gün artmaktadır. Üniversite öğrencileri arasında kullanımı oldukça yaygın olan bu ortamları, teknoloji ve 
bilgisayar kullanımına ilişkin herhangi bir engeli bulunmamasına rağmen kullanmayan öğrenciler de 
mevcuttur. Bu çalışmada teknolojiyi kullanım ve erişim olanağı yüksek üniversite öğrencilerinin, sosyal 
paylaşım ortamlarından Facebook kullanmama nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sosyal ağlara 
ilişkin öğrencilerin olası olumlu ve olumsuz fikirlerinin tespiti, bu tür siteler aracılığıyla yapılması 
düşünülen uygulamalarda ve aynı zamanda eğitimsel araçların tasarımına ve geliştirilmesine yönelik 
kararların alınmasında fayda sağlayabilir. Nitel bir yaklaşımla durum çalışması yöntemine göre 
gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu amaca uygun örneklem seçim tekniği ile belirlenen, 
Facebook kullanmayan 12 Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 
Bölümü (BÖTE) öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre öğrenciler Facebook’u, vakit kaybı, asosyalleşme ve 
bağımlılık oluşturması, gizlilik ve güvenirlik konusundaki endişeleri nedeniyle kullanmadıklarını 
belirtmişlerdir.  
Anahtar Kelimeler: Sosyal Paylaşım Sitesi, Facebook, Sosyal Kültür  
 

ABSTRACT: Millions of internet users use social networking sites, and this number is increasing 
day after day. These environments, which is quite common among undergraduate students. Despite the 
absence of any obstruction on the use of technology and computer, students are also available who do not 
use it. The purpose of this study was to determine the reasons for not using Facebook social networking 
environment among undergraduate students. Determination of the possible positive and negative ideas of 
the students about social networks might be beneficial to make the design and development of educational 
tools for young people via such social sites. A qualitative case study approach was used for this research, 
was carried out according to the method of selecting samples and techniques suitable for the purpose 
specified in the study group. 12 students who do not use Facebook at the Ataturk University Department 
of Computer Education and Instructional Technology (CEIT) were selected for an interview. Semi-
structured interview technique was used as a means of data collection. According to the findings of the 
study, it was reported by the students that Facebook is a waste of time and dependency, leads to internet 
addiction, confidentiality and reliability problems and asocial personality.  
Keywords: Social Networking Sites, Facebook, Social Culture 
 
1. GİRİŞ 

 
Günümüzde  geleneksel kitle iletişim araçlarının önüne geçen internet, günlük yaşamı hızla 

değiştirmekte ve etkilemektedir. Sosyal yaşamın örgütlenmesinde internet yoluyla gerçekleşen toplumsal 
etkileşim üst düzeydedir. Bu doğrultuda internet son zamanların en etkili iletişim aygıtı olarak 
nitelenebilir (Güzel, 2007). 

İnternette meydana gelen bu gelişmeler kendine özgü özellikleri olan sanal dünyaların ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Sanal dünyaların bir parçası olan sosyal ağların gerçek yaşamla benzer yanları 
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bulunduğu gibi bazı farklılıkları da bulunmaktadır. Örneğin sosyal ağlarda insanlarla iletişime geçmek ve 
grupların içerisine girmek daha kolaydır (Pempek, 2009).  

Sosyal ağların kendine özgü çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Özkan ve McKenzie (2008), sosyal 
ağların genel özelliklerini şöyle özetlemiştir;  

• Sosyal ağların birçoğu kullanıcıya e-posta, chat, anlık mesajlaşma, video, blogging(bloglama), 
dosya paylaşımı, fotoğraf paylaşımı gibi çeşitli hizmetler sağlayarak, kullanıcıların etkileşimini 
kolaylaştırır.  

• Sosyal ağlar kullanıcıların veritabanını tutar ve böylece bireyler kolaylıkla arkadaşlarını 
bulabilir, topluluklar oluşturabilir ve benzer  ilgiye sahip insanlarla paylaşımda bulunabilirler.  

• Sosyal ağlar kullanıcıya çevrimiçi olarak kendi profilini ve sosyal ağını oluşturma olanağını 
tanır.   

• Sosyal ağlar kullanıcının kendi erişim ve gizlilik kurallarını düzenlemesine olanak tanır. 
Kullanıcılar neyi, nasıl ve ne kadar paylaşacaklarına karar verebilirler.   

Sosyal paylaşım siteleri(Social Networking Sites) bu sosyal ağ örüntülerinin bir parçasıdır. Ayrıca, 
bireylerin halka açık ya da yarı halka açık olarak profillerini kayıtlı bir sistemde oluşturmalarını sağlayan, 
diğer kullanıcıların arkadaş listesini görme ve listedeki kişilerin bağlantılarını izleme şansı veren web 
tabanlı uygulamalardır ( Boyd ve Ellison,2007).  

Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri sundukları imkânlar nedeniyle günden güne 
popülerliğini artırmaktadırlar. Haziran 2011 itibarı ile 500 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşan 
Facebook dünyanın en popüler sosyal ağı konumundadır (Socialbakers, 2011). 

Facebook’u 200 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısı ile Twitter takip etmektedir. Facebook şu anda 
sosyal paylaşım siteleri arasında en hızlı büyüyen ve üniversite öğrencileri arasında en çok tercih edilen 
sosyal paylaşım sitesidir (Genç, 2008). Facebook'un istatistiksel verilerinin yer aldığı 
http://www.socialbakers.com adresli sitenin verilerine göre Türkiye 20 milyonun üzerindeki kullanıcı 
sayısı ile dünyada Facebook kullanımının en yüksek olduğu beşinci ülke konumundadır. Bu kullanıcıların 
çoğunluğunu 18-25 yaş arası gençler oluşturmaktadır.  
 
Şekil 1.  Türkiye’de Facebook kullanıcısılarının yaşa göre dağılımı (Socialbakers, 2011)  
 

 
Facebook’u diğer sosyal paylaşım sitelerinden ayıran en önemli özellik uygulama (application) 

eklentisidir. Facebook üzerinde gerek sitenin gerekse kullanıcıların oluşturduğu 7000’den fazla 
application olduğu söylenmektedir. Facebook barındırdığı bu farklılıklarla kullanıcılarının vakitlerinin 
büyük bir kısmını sitede geçirmelerine sebep olmaktadır.(Kobak, 2008).  

Bu çalışmada teknolojiyi kullanım ve erişim olanağı yüksek üniversite öğrencilerinin, Facebook 
kullanmama nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma için gençliği hedef alan ve genç kullanıcıların 
yoğun olarak ilgi gösterdiği bir sosyal paylaşım sitesinin(Facebook) seçilmesinde iki neden belirleyici 
olmuştur. Birinci neden gençliğin ve İnternet’in doğasından kaynaklanan özelliklerle ilgilidir. Gençlik 
doğası gereği yeniliklere açık ve özgürleşme çabasındadır. Bu özellikleriyle gençler internet ortamıyla 
daha kolay yakınlık kurmakta veya yeni medya ortamına ilgi duymaktadır. Çünkü internet, hiyerarşinin 
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olmadığı, sınırsız bir hareket alanı sağlayan özgürlükçü bir ortam olarak ana akım medyada sunulmakta 
ve gençliğin ilgisini çekmektedir (Kobak, 2008).  İkinci neden ise, sosyal paylaşım siteleri ve Facebook 
üzerine bugüne kadar yapılan çalışmaların genellikle, bu ortamları kullanılma nedenlerini belirlemeye 
yönelik olmasıdır. Örneğin; Hew (2011) ve Pempek (2009) öğretmen ve öğrencilerin Facebook 
deneyimlerine ilişkin çalışmalar yapmışlardır. Facebook kullanmama nedenlerine ilişkin literatürde 
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca teknoloji ve bilgi açısından herhangi bir engeli 
bulunmayan bireylerin bu tür ortamları kullanmamaları dikkat çekici olmuştur.  

Facebook kullanmayan bireylerin davranış örüntülerinin tespiti onların olası olumsuz düşüncelerinin 
belirlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca çalışma sosyal ağlarda gençlere yönelik olarak yapılması 
düşünülen uygulamalar ve eğitimsel araçların tasarlanması aşamasında fikir sağlayabilir. Bu çalışma 
kapsamında aşağıdaki araştırma soruları temel alınmıştır. 

Araştırma Soruları:  
1) Facebook kullanmayan üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım ortamlarına ilişkin düşünceleri 

nelerdir? 
2) Üniversite öğrencilerinin “Facebook” kullanmalarını engelleyen faktörler nelerdir? 
 

2. YÖNTEM 
 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Cresswell (2008), durum 
çalışmasının herhangi bir olay, süreç ya da bireyin ayrıntılı verilere dayalı olarak derinlemesine 
incelenmesi olduğunu belirtmiştir. Durum çalışmasının diğer araştırma türlerinden ayrılan yönlerinden 
yola çıkarak, ‘nasıl?’ ve ‘niçin?’ sorularını temel alan, araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da 
olayı derinliğine incelemesine olanak veren araştırma yöntemi olduğu söylenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 
2006). 

Bu araştırmanın çalışma grubunu amaca uygun örneklem seçim tekniği ile belirlenen 12 Atatürk 
Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü (BÖTE) öğrencisi 
oluşturmaktadır. Bu öğrenciler “Facebook” sosyal paylaşım sitesini çalışmanın yapıldığı süre içerisinde 
kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışmada sosyal paylaşım sitelerinden Facebook’ un ele 
alınmasının nedeni gençler arasında en yaygın sosyal paylaşım sitesi olduğunun düşünülmesidir.  

Araştırmada yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Görüşme formu 
araştırma soruları paralelinde, literatürden yararlanılarak ve uzman görüşleri alınarak araştırmacı 
tarafından geliştirilmiştir. Çalışmaya katılan 18-25 yaş aralığındaki 12 üniversite öğrencisinin 8’i bayan, 4’ü 
erkektir. Görüşlerin aktarımında her bir katılımcıya kodlar verilmiştir. Alıntılarda “Z” ile kodlanan 
görüşmeyi yapan kişiyi, “G” ile kodlanan ise katılımcıyı ifade etmektedir. 

Araştırmacı görüşmeleri yaparken, tarafsız ve objektif bir rol üstlenmiştir. Yüz yüze yapılan 
görüşmelerde katılımcıların fikirlerini araştırmanın konusu ve amacı doğrultusunda serbestçe belirtmeleri 
sağlanmıştır. görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedildikten sonra transkript edilmiştir. 

Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analizler sonucunda oluşturulan 
kategorilere dair açıklamalar katılımcı ifadeleri eşliğinde sunulmuştur. 

Veriler araştırmacının ön yargılarından arındırılmış bir şekilde sunulmuştur. Araştırma yöntemi konusu 
hakkında bilgi sahibi ve nitel araştırma konusunda uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın 
güvenirliği için, araştırma süreci ayrıntıları ile anlatılmış, görüşme formu ve çalışmanın geneli için akran 
görüşüne başvurulmuş, toplanan verilerin analizi akran grubu ve farklı iki araştırmacı tarafından kontrol 
edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun sadece Atatürk Üniversitesi BÖTE bölümünden seçilmesi 
çalışmanın sınırlılığı olarak görülebilir. 
 
3. BULGULAR 
 

Teknolojiyi kullanım ve erişim olanağı yüksek öğrencilerin facebook kullanmama nedenlerinin 
belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada, öğrencilerle yapılan görüşmelerin analiz sonuçları 2 başlık 
altında sunulmuştur. 

1. Öğrencilerin sosyal paylaşım ortamlarına ilişkin düşünceleri 
2. Öğrencilerin “Facebook” kullanımını engelleyen faktörler 

 
3.1. Öğrencilerin sosyal paylaşım ortamlarına ilişkin düşünceleri 
Analiz sürecinde öğrencilerin sosyal paylaşım ortamlarına ilişkin ifadeleri gruplanarak kodlanmıştır. 

Bu anlamda sosyal paylaşım ortamlarını kullanım tercih sırası ve bu ortamların kullanımına ilişkin 
düşünceler olmak üzere iki farklı başlık olarak sunulmuştur. 
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3.1.2.  Sosyal paylaşım ortamlarını kullanım tercihi  
Öğrencilerin diğer sosyal paylaşım ortamlarına ilişkin bakış açılarının nasıl olduğu sorusuna 

öğrencilerden birden fazla yanıt alınmıştır. Katılımcıların çoğunluğu (F=9) Facebook’un sosyal paylaşım 
siteleri arasında en iyisi olduğunu fakat kullanma konusunda çeşitli endişeler taşıdıkları için 
kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 
G1: … Facebook her noktası ile cezbediyor beni ama ben kendimi zor zaptediyorum kullanmama 
konusunda. Hayır açmicam, hayır açmicam. Hani eğitim noktasında da oldukça faydalı hani. Yani bir çok 
şeyden haberin olabiliyor. Kendi bölümümüzle alakalı da olabilir, farklı eğitim noktalarından da olabilir. 
Hani her türlü etkinlik olabilir. 

Ayrıca katılımcılar [F=7] Twitter’ın Facebook’a göre daha az uygulamaya sahip olduğu için 
insanları daha az oyaladığını ve bundan dolayı Twitter’ın  Facebook’a göre daha iyi bir sosyal paylaşım 
sitesi olduğunu belirtmiştir. Bu konudaki katılımcı görüşü şöyledir: 
G2: Facebook’ta şöyle bir şey var seviye biraz aşağılarda. Twitter da baktığım zaman hani zaten 
kısıtlayıcı öğeler var orada da 140 karakterle sizi kısıtlıyor. Ve fazla bir karmaşıklık yok yani. Sade 
olması daha çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden Twitter’a daha çok yönlendim… 

Ayrıca katılımcılar, Messenger, Yahoo, Mail ve Telefon gibi araçları, sosyal paylaşım sitelerine göre 
daha çok kullandıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılara sorulan “Senkron teknolojileri mi daha çok tercih 
edersiniz, asenkron teknolojileri mi?” sorusuna katılımcıların çoğunluğu senkron teknolojileri tercih 
ederim cevabını vermiştir. 
G3: Senkron teknolojileri. Anında dönüt alabildiğim için. en azından bir hatam eksiğim varsa 
düzeltirim… 
  

3.1.3. Sosyal paylaşım ortamlarının kullanımına ilişkin düşünceler 
Katılımcılar Facebook ile ilgili düşüncelerini açıklarken facebook’un aslında çok kötü bir site 

olmadığını, iyi bir paylaşım ve eğitim ortamı olduğunu belirtmişlerdir (2 kişi). Bu durumla ilgili 
katılımcılar şu ifadelere yer vermişlerdir: 
G4: Yani Facebook’un tabi kullanılan iyi yanları da var. Buna asla hayır demiyorum. Çünkü orası bir 
paylaşım sitesi ve insanlar çalışmalarını da paylaşıyorlar. Mesela bunlardan Erzurum’da kanserli 
çocuklar için kurulan bir grup var. Mesela o grubu çok seviyorum. Gerçekten iyi şeyler yapıyorlar ve 
facebook sayfaları aracılığı ile de bunu insanlara duyuruyorlar. Ha kendileri facebook başında kaç saat 
vakit kaybediyorlar bunu bilmiyorum. Ama bazı yapılan işler çok dikkatimi çekiyor ve çok hoşuma 
gidiyor. 
 

3.2. Öğrencilerin “Facebook” kullanımını engelleyen faktörler 
 
Analiz sürecinde öğrencilerin Facebook kullanımını engelleyen faktörlere ilişkin ifadeler 

gruplanarak kodlanmıştır. Bu kategorilere ilişkin veriler Tablo 2’de gösterilmiş ve örnek katılımcı 
ifadelerine yer verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakit Kaybı 
Katılımcılar Facebook kullanımını engelleyen faktörlerin başında vakit kaybının geldiğini ifade 

etmişlerdir. Fazla zaman geçirmeme düşüncesiyle kullanımına başlanan Facebook’un ilerleyen 
zamanlarda gereksiz bir vakit harcama aracına dönüştüğü belirtilmiştir. Ayrıca katılımcılar üniversite 
yıllarının daha faydalı aktivitelerle geçirilmesi gerektiğine yönelik görüşler bildirmişlerdir. Katılımcılar 
bu durumu şu şekilde ifade etmişlerdir. 

Tablo 1. Öğrencilerin “Facebook” kullanmasını engelleyen faktörler 

Kod                                       F                    
Vakit kaybı                9 
Asosyalleşme                7 
Amacından sapma                6 
Bağımlılık                3 
Gereksiz bulma                3 
Güven duymama                2 
Önyargı                1 
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G4:.. Ya bence konuşmamız gereken çok farklı şeyler var. Biz üniversite öğrencisiyiz. Bir gün bu dünyanın 
geleceğini değiştirebilecek insanlarız. Ama uğraştığımız şeyler açıkçası bana komik geliyor. 
Konuşulanlar söylenenler. Falan video varmış aç onu izleyelim. Kendi zaman kaybettiği yetmiyor bir de 
yanındakini de dürtüyor. Hadi izle falan. Çok fazla konuşuluyor ve bence çok gereksiz. Konuşmamız 
gereken çok farklı fikirler var bence… 
G5:…Facebook’ta çok fazla zamanımın geçtiği kanısına vardım. Bu yüzden Facebook’umu dondurdum. 

Asosyalleşme 
Katılımcılar Facebook kullanımının bireyleri asosyalleştirdiğini ve gerçek hayatta iletişim sorunları 

ortaya çıkardığını ifade etmişlerdir. Ayrıca sanal ortamdaki paylaşımların çok fazla olmasının gerçek 
hayatta insanlarla sosyal paylaşımlarda bulunma duygusunu körelttiğini belirtmişlerdir. Katılımcılar 
Facebook’ ta bireylerin çok fazla etkileşim, iletişim içerisinde bulunmasının insanları süreç içerisinde 
değiştirdiğini, sanal dünyadan gerçek hayata yönelirken insanların konuşacak bir şeylerinin kalmadığını 
ve bambaşka insanlar haline dönüştüklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar bu durumu şu şekilde ifade 
etmişlerdir. 
G1: … arkadaşlarımla olan ilişkileriminde yani kalitesizleşmesine sebep oluyordu. Bu yüzden kapattım.  
G4: … insanlar facebook'ta bir şeyler paylaşıyorlar. Gerçek hayatta eşleri ile çocukları ile bir şey 
paylaşmayı unutuyorlar. Çünkü ihtiyaçları olan bütün paylaşımı facebook tarafından ya da başka bir 
şekilde karşılıyorlar. Bu da insanlarla aralarındaki diyalogun gitgide azalmasına sebep oluyor bence. 
G5: …nasıl söyleyeyim hani çok zaman kaybı ve sosyal hayattan insanı çok soyutluyor. Sürekli bilgisayar 
başında bilgisayar başında artık böyle alışkanlık haline geliyor çekiyor seni sürekli girmek istiyorsun. 

Amacından Sapma 
Katılımcılar Facebook kullanım amacının sosyal paylaşım ve iletişim olmasına rağmen bireylerin 

bunu amacından saptırdığını belirtmişlerdir.  Facebook’un bir şeyler öğrenmek ya da paylaşmaktan 
ziyade daha çok insanların özel hayatlarını araştırmak için kullanıldığını belirtmişlerdir. Katılımcılar bu 
durumu şu şekilde ifade etmişlerdir. 
G6: Facebook hesabımı kapattım. Çünkü amacının dışında kullandığımın farkına vardım. Facebook un 
amacı bence uzakta görüşemediğin insanlarla daha rahat konuşmak olması gerekirken ben her akşam 
sabah dipdibe olduğum insanlarla facebook ta saçma sapan yorumlaştığımı fark ettim… 

Bağımlılık 
Katılımcıların Facebook’u kullanmama nedenlerinden birisi de bağımlılık olarak tespit edilmiştir. 

Facebook’un kullanıcılarına çok fazla uygulama sunmasının bağımlılık oluşturabileceği ifade edilmiştir. 
Bu durumun ise bir süre sonra hayatı olumsuz yönde etkileyebileceği belirtilmiştir. Katılımcılar bu 
durumu şu şekilde ifade etmişlerdir. 
G7: Aşırı bir bağımlılık yaptığı için hani pek fazla facebook dışında sosyal bir etkinliğe katılmama 
durumu meydana geliyor?  O konuda kesinlikle facebook bir bağımlılık yaratıyor. 

Gereksiz Bulma 
Katılımcılardan birkaçı Facebook kullanmanın gereksiz olduğunu diğer sosyal paylaşım 

ortamlarının (Messenger vb…) benzer uygulamalara sahip olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar bu 
durumu şu şekilde ifade etmişlerdir. 
G8:Bence facebook u herkes resimlerini paylaşmak için kullanıyor. Konuşmak içinse msn var bunun için. 
Yani ihtiyaç olursa zaten msn adresimi açıyorum. Facebook msn den farklı gelmiyor bana. 

Güven Duymama 
Katılımcıların çoğu Facebook sosyal paylaşım sitesinin insanların kişisel bilgilerinin gizliliğini 

sağlayamaması ve güvenliğini tehdit etmesi açısından güven verici bir ortam olmadığını belirtmişlerdir. 
Facebook’ta kişisel haklara çeşitli saldırıların varlığı sosyal paylaşım ortamlarına olan güveni olumsuz 
yönde etkilediği görülmüştür. Katılımcılar bu durumu şu şekilde ifade etmişlerdir. 
Z: Daha önce bir facebook hesabın var mıydı? 
G9: Vardı dondurdum. 
Z: Neden? 
G9: Gizlilik ve güvenirlilik noktasında endişelerim vardı. 

Önyargı 
Katılımcılar internette yaşadıkları olumsuz durumların Facebook kullanmama nedenlerinden biri 

olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılar bu durumu şu şekilde ifade etmişlerdir. 
G: Hiç Facebook hesabı açmadım gerek duymadım. 
Z: Neden açmadın mesela neden gerek duymadın? 
G10:… msn zamanında beni kötü etkilediği için artık yeni çıkan hiçbir şeye ilgi duymadım. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Sosyal paylaşım sitelerinden “Facebook” özellikle son zamanlarda gençler arasında yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra teknoloji ve bilgisayar kullanımına ilişkin herhangi bir engeli 
bulunmayan üniversite öğrencilerinin Facebook kullanmama nedenlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu 
araştırmada şu sonuçlar dikkat çekicidir. Facebook kullanmayan bireyler üzerinden yürütülen araştırmada 
katılımcılar Facebook’un; 

• Vakit kaybı, asosyalleşme ve bireylerin asıl amaçları olan iletişim ve paylaşımdan uzaklaşmaya 
sebep olduğu için kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

• Bağımlılık oluşturan ve gereksiz olarak görülen bir site olduğu belirtmişlerdir. 
• Bireylerde kişisel bilgilerin gizliliği açısından güven endişesi oluşturduğu ve geçmişte internetle 

ilgili olarak bireylerin yaşadığı kötü olayların sosyal paylaşım ortamlarının kullanımını 
engelleyen faktörler arasında olduğu gözlenmiştir.   

• Her yönüyle kötü bir site olmadığını, iyi bir paylaşım ve eğitim ortamı olabileceğini de 
belirtmişlerdir.  

Katılımcılardan sosyal paylaşım ortamlarına ilişkin bir değerlendirme yapmaları istendiğinde; 
• Facebook'un uygulama olanakları açısından sosyal paylaşım ortamları içerisinde en iyisi 

olabileceğini fakat Facebook'un bireyleri uzun süre sitede tutan yapısının çok fazla vakit kaybına 
sebep olması nedeniyle kullanımı konusunda endişeler taşıdıkları belirlenmiştir.  

• Twitter'ın uygulamalarının çok fazla olmaması ve insanların görüşlerini birkaç kelime ile  
sunabilmesine olanak sağladığı için daha iyi olduğu belirtilmiştir. 

Bu çalışmanın devamı olarak, nicel araştırma ve nitel araştırma paradigmaları birleştirilerek her bir 
amaç doğrultusunda görüşmelerin yanı sıra anketler uygulanarak katılımcılardan derinlemesine bilgi 
toplanabilir. Ayrıca, farklı bir örneklem grubu analiz edilerek karşılaştırma yapılabilir. 
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