
C
M

Y
K

Merkez

53. Sokak No: 29
Bahçelievler / ANKARA

Tel : (0 312) 223 77 73 - 223 77 17
Faks: (0 312) 215 14 50

Mağaza

Dögol Caddesi No: 49/B
Beşevler / ANKARA 
Tel : (0 312) 213 32 82 - 213 56 37
Faks: (0 312) 213 91 83

info@gazikitabevi.com.tr  •   www.gazikitabevi.com.tr

9 7 8 6 2 5 7 3 5 8 8 3 5

ISBN 978-625-7358-83-5

Editör
Dr. Şahin KARABULUT

Editör
Dr. Şahin KARABULUT

Ed
itö

r
D

r. Şa
h

in
 KA

RA
BULUT

İKTİSADİ, MALİ VE  
FİNANSAL UYGULAMALARIN  

AMPİRİK SONUÇLARI
Cilt 2 – Maliye ve Finans Uygulamaları

İKTİSADİ, MALİ VE  
FİNANSAL UYGULAMALARIN  

AMPİRİK SONUÇLARI
Cilt 2 – Maliye ve Finans Uygulamaları

İK
TİSA

D
İ, M

A
Lİ V

E FİN
A

N
SA

L U
YG

U
LA

M
A

LA
RIN

 A
M

PİRİK
 SO

N
U

ÇLA
RI

C
ilt 2 – M

aliye ve Finans U
ygulam

aları



 

KT SAD , MAL  VE F NANSAL UYGULAMALARIN 
AMP R K SONUÇLARI 

Cilt 2 – Maliye ve Finans Uygulamalar  
 



 
 

 

 

 

 

KT SAD , MAL  VE F NANSAL 
UYGULAMALARIN 

AMP R K SONUÇLARI 

Cilt 2 – Maliye ve Finans Uygulamalar  
 

 

 

Editör 

Dr. ahin KARABULUT 

 

 

 

 



“En yi 
Akademi, Bir 
Kitapl kt r.” 

KT SAD , MAL  VE F NANSAL UYGULAMALARIN 
AMP R K SONUÇLARI 
Cilt 2 – Maliye ve Finans Uygulamalar  

Editör 
Dr. ahin KARABULUT 
ORCID: 0000-0001-7955-6404 

© Gazi Kitabevi Tic. Ltd. ti. 

Bu kitab n Türkiye’deki her türlü yay n hakk  Gazi Kitabevi Tic. Ltd. ti’ne aittir, tüm haklar  
sakl d r. Kitab n tamam  veya bir k sm  5846 say l  yasan n hükümlerine göre, kitab  
yay nlayan firman n ve yazarlar n n önceden izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi ya da 
herhangi bir kay t sistemiyle ço alt lamaz, yay nlanamaz, depolanamaz. 

ISBN   
Bask   Nisan, Ankara, 2021 

Dizgi/Mizanpaj  Gazi Kitabevi 
Kapak Tasar m  Gazi Kitabevi 

Gazi Kitabevi Tic. Ltd. ti. 

Yay nc  Sertifika No: 44884 

M
er

ke
z 

Bahçelievler Mah. 53. Sok. No: 29 Çankaya/ANKARA 

0.312 223 77 73 - 0.312 223 77 17 

0.312 215 14 50 

www.gazikitabevi.com.tr 

info@gazikitabevi.com.tr 

M
a

az
a Dögol Cad. No: 49/B Be evler/ANKARA 

0.312 213 32 82 - 0.312 213 56 37 

0.312 213 91 83 

S
os

ya
l M

ed
ya

 

gazikitabevi 

gazikitabevi 

gazikitabevi 

Vadi Grafik Tasar m Reklam Ltd. ti. 

Matbaa Sertifika No: 47479 

M
at

ba
a vedik Organize Sanayi Bölgesi 1420. Cadde 

No: 58/1 Yenimahalle / ANKARA 

0.312 395 85 71 



 

 

ÖNSÖZ 

Maliye, en basit ifadeyle kamu mallar n n yönetimi anlam nda kullan lsa 
da ihtiva etti i anlam bak m nda devleti ayakta tutan en önemli araçlar n 
ba nda gelmektedir. Bu noktada, iktisadi ba ar n n sa lanmas  için makro 
düzeyde mali uygulamalar oldukça önemlidir. Ancak mali uygulamalar her 
ne kadar hayati derecede önemli olsa da ekonomik ba ar da tek ba na yeterli 
de ildir. Ekonomideki en önemli aktörlerden olan firmalar n mikro 
düzeydeki finansal uygulamalar  ve sonuçlar  da ekonomide ba ar y  
etkileyen faktörlerin ba nda gelmektedir. Bu kitapta da mali ve finansal 
uygulamalar n sonuçlar  ampirik olarak tespit edilerek uygulanacak ekonomi 
politikalar na yol gösterilmesi amaçlanm t r. Bu do rultuda kitab n ilk 
bölümünde CAFRI AÇCI ve ÇUHADAR’ n d  yard mlar ve yolsuzluklar 
aras ndaki ili kiyi kantil regresyon yoluyla uygulamal  olarak irdeledi i 
çal ma yer almaktad r. Daha sonra ÜRÜT SAYGIN, Küreselle en bir 
dünyada daha yüksek bir refah m  yoksa daha fazla yoksulla ma ile mi 
kar la laca  konusunu test etmi tir. ÇET N, geli mekte ülkelerde vergi 
yap s n n gelir da l m  üzerindeki etkisini ortaya koymu tur. BA LITA , 
ÇOBANO ULLARI v AWAN, vergi uyumu analizinde kom uluk etkisini 
deneysel aç dan ele alm t r. BAYRAKTAR ve TÜTÜNCÜ, e-
uygulamalar n, kay td l kla mücadelede etkili olup olmad  sorusuna 
cevap aram t r. 1985-2020 y llar  aras nda enflasyonla mücadelede harcama 
üzerinden al nan vergilerden KDV’nin talep enflasyonu üzerindeki etkisi 
D KUT ÖZPENÇE taraf ndan ara t r lm t r. AVCI, kamu maliyesi 

alan nda oldukça önemli olan kamu borcunun sürdürülebilirli ine ili kin 
Türkiye’ye özgü ampirik bulgular  ortaya koydu u çal mas  ile kitaba katk  
sa lam t r. AYDO DU BA CI, iç ve d  borçlanman n ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisini analiz etmi  ve hangi borçlanman n daha uygun olaca  
hakk nda önermeler getirmi tir. DO AN ve AKIN, yerel yönetimlere ili kin 
yap lan düzenlemelerin bütçeye yans mas  ve bu durumun da mali e itlik 
üzerindeki etkisini ampirik olarak ortaya koymu tur. BAKICI, Belediyelerde 
ecrimisil sorununun ortaya ç k  nedenlerini Selçuk Belediyesi Örne i ile 
tespit ederek bu sorunun çözüm önerilerinin nelerden ibaret olabilece ini 
ara t rm t r. AYDO AN ve Y T, çal mada mikro anlamda il baz nda 
uygulanan Yapay Sinir A  modelinin geli tirilerek, makro çapta maliye 
alan nda özellikle de bütçedeki gelir ve gider tahminlerinde uygulanabilmesi 
için ileriki çal malara referans olmas n  amaçlam t r. N11 ülkelerinin yer 



Önsöz

ald  çal mas nda KIZILKAYA, elektrik tüketimi ve büyüme aras ndaki 
ili kiyi ortaya koymu tur. 

EREK, dolar endeksi gibi önemli bir indikatörü, Monte Carlo 
Simülasyonu gibi önemli bir araçla incelemi tir. TELLALBA I MENGÜÇ, 
sosyal sigortalar n kapsay c l k düzeyleri ile üretim de erleri aras ndaki 
ili kiyi ara t rm t r. ÇEL K ve AKDA , 2008 krizinden 2020 y l n n son 
çeyre ine kadar güncel veriler ile hem döviz kurundaki dalgalanmalar n 
nedenlerini hem de tespit edilen yap sal k r lma tarihlerinin söz konusu 
de i ken üzerindeki etkisini tespit etmi tir. AKSOY, KALYONCU ve 
TANSEL ÇET N çal malar nda, çimento sektörü firmalar n n finansal 
performanslar n n kriz dönemlerindeki tepkilerini oran analizi tekni i 
kullanarak incelemi tir. EJDER ERTURAN, Endüstri 4.0’dan Endüstri 5.0’a 
geçi  ve yapay zekân n dijital finans sektörüne etkilerini de erlendirmi tir. 
ÖZGÜR, finansal ara t rmalarda performans etkinli i ölçümünde s kl kla 
kullan lan Veri Zarflama Analizi yöntemini ele ald  çal mas  ile kitapta 
yer almaktad r. ALTU  AKDE RMEN ve SUNDU, günümüzde güncel 
bir kavram olan mü teri deneyimi ve bu konuyla ilgili kavramlar olan 
mü teri sadakati ve memnuniyeti aras ndaki ili kilere yönelik ampirik 
kan tlar sunmu tur. TANSEL ÇET N, ASLAN ve KIZIL, akademisyenlerin 
internet kabulü ile ilgili davran lar n  Marmara Bölgesi’nde yer alan 
üniversiteler özelinde ara t rm t r. DEM RC  ve BURAN KÖSE, üniversite 
ö rencilerinin risk alg lar  ile demografik özellikleri aras ndaki ili kiyi 
incelemi tir. ÖZTÜRK ve YILDIRIM, KOB ’leri; muhasebe bilgilerinden 
yaralanma düzeyleri, muhasebe bilgi sistemlerini irdelemek suretiyle ele 
alm t r. 

AYDIN, Yapay Sinir A lar  ile banka karl l klar n n öngörüsünü 
gerçekle tirmi tir. AKARSU, B ST 100 endeksinin ve döviz kurunun 
getirlerinde ve oynakl nda haftan n günleri etkisinin varl n  test etmi  ve 
bu etkilerin küresel salg n sürecinden etkilendi i ortaya koymu tur. AÇIK, 
küresel belirsizli in uluslararas  ticarete etkisini denizyolu ta mac l  
özelinde de erlendirmi tir. DÜZER, sürdürülebilirlik konusunda önde gelen 
irketlerin salg n sürecinde finansal sonuçlar n n nas l de i im gösterdi ine 

yönelik önemli ç kar mlarda bulunmu tur. ERDO AN ve U URLU, bir 
üretim i letmesinin Covid-19 pandemi sürecinde bütçe kalemlerindeki 
de i melerin kar la t rmal  bir analizini yaparak sürecin bir i letmeyi nas l 
etkiledi ini ayr nt l  bir ekilde ele alm t r. Kitaptaki son bölüm ise, 
ERDO AN’ n Covid-19 döneminde ula t rma sektöründe mali tablolar  
Türk Hava Yollar  Örne i ile analiz etti i çal mad r. Çe itli mali ve finansal 
uygulamalara ait sonuçlar n ampirik olarak test edildi i bu kitap, Akdeniz 
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Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara Y ld r m Beyaz t Üniversitesi, 
Antalya Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler Odas , Avrasya Üniversitesi, 
Bahçe ehir Üniversitesi, Bilecik eyh Edebali Üniversitesi, Bitlis Eren 
Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eski ehir Osmangazi 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, skenderun Teknik Üniversitesi, 
stanbul Geli im Üniversitesi, stanbul Medeniyet Üniversitesi, stanbul 

Rumeli Üniversitesi, stanbul Üniversitesi, stinye Üniversitesi, Kafkas 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, 
K r ehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Mardin 
Artuklu Üniversitesi, Ondokuz May s Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçili i Kurumu, U ak Üniversitesi 
ve Yalova Üniversitesi olmak üzere 31 farkl  üniversite ve kurumdan 42 
farkl  yazar n katk lar yla haz rlanm t r. 

Dr. ahin KARABULUT 
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AKADEM SYENLER N NTERNET KABULÜ LE 
LG L  DAVRANI LARI VE MARMARA 

BÖLGES ’NDE YER ALAN ÜN VERS TELERDE 
B R ARA TIRMA1 

 

Ay e Tansel ÇET N2 
Sema ASLAN3 
Cevdet KIZIL4 

 

1. G R  
çinde bulundu umuz ça da teknolojik geli melerin oldukça h zl  

olmas  küreselle me olgusu, bilginin artmas , insanlar  daha çok ara t rmaya 
sevk ederek ileti im ihtiyac n  meydana ç karm t r. Teknolojik geli meler 
sayesinde, ileti im daha da kolayla arak bilgi aktar m  daha da h z 
kazanm t r. Ülkelerin geli mi lik düzeyleri, bilim ve teknoloji arac l yla 
ölçülmektedir. Bu husus da yaln zca e itim arac l yla sa lanabilmektedir. 
Son senelerde ileti im, bilim ve teknolojide ya anan h zl  geli meler ile ilgili 
alanlar n teorik yönleri kadar uygulama yönlerinin de önem kazanmas , 
geli mi  e itim sistemleriyle oldukça ilgilidir. leti im ve bilgi 
teknolojilerindeki yeniliklerin birçok farkl  alanda oldu u gibi e itim 
alan nda da büyük etkileri oldu u gözlemlenmektedir. E itim atmosferi, 
ileti im ve bilgi teknolojilerindeki de i imlere paralel olarak yeni bir boyut 
kazanmaktad r. E itim araç ve gereçlerinin, teknolojideki bahse konu olan 

1 Bu çal ma, Yalova Üniversitesi SBE, letme bölümünde tamamlanan 
“Akademisyenlerin nternet Kabulüne li kin Davran lar  ve Marmara Bölgesindeki 
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yenilikler ile birlikte ça m z n rekabetçi gereksinimlerini kar layabilecek 
bir pozisyona gelmesi d nda bir ba ka alternatif günümüzde yoktur. 
Teknolojik imkan ve geli melerden yararlanmayan e itim, art k ça m zda 
toplumsal ve bireysel beklenti ve talepleri kar layamaz noktaya gelmi tir. 
E itim sektöründe yararlan lan teknolojinin ileri seviyede ça da  bir 
teknolojiye çevrilmesi ve inovasyonun sundu u tüm olanaklardan 
faydalan lmas  ça m z n öncelikleri aras ndad r (Karasar, 2004:117). Covid-
19 salg n  ve pandemi sürecinde e itim teknolojileri de e itimdeki yenilikleri 
tetikleyen, hatta zorunlu k lan bir geli me olmu tur. Covid-19 yaln zca 
sa l k sektörü, ekonomi, finans ve istihdam üzerinde de il, ayn  zamanda 
e itim sektörü üzerinde de etkili olmu tur (Akman vd., 2020). 

E itimcilerin teknolojik anlamda baz  yeterliliklere sahip olmas  
gerekmektedir. Teknoloji, e itimde ilerlemek aç s ndan önemli bir etkendir. 
Bu sebeple e itimcilerin kendi bran lar yla teknoloji kullan m n  
birle tirmeleri günümüzde önemli bir zorunluluk haline gelmi tir 
(Akkoyunlu, 2002:15). 

E itimcilerin uygun teknolojiyi seçmesi ve kullanmas  için pedagojik 
yeterlili e ve ö retim teknolojileri konular nda bilgiye sahip olmas  
gerekmektedir. E itimcilerin sahip olmas  gereken bu yeterlilikler 
uluslararas  standartlar olarak Uluslararas  E itimde Teknolojiler Toplulu u 
taraf ndan yürütülen Ö retmenler için ulusal e itim teknolojisi standartlar  
projesi ile belirlenmi tir (NETS, 2006:25). Türkiye’de e itim fakültelerince 
verilen e itim incelendi inde, ö retmenlerin ö retim sürecinde teknolojiyi 
kullanmalar  üzerine dersler bulunmas na kar l k bu derslerin e itim 
teknolojisi tan m nda yer alan teknolojinin kullan m  ile uygulanacak strateji, 
yöntem, teknik ve de erlendirme gibi e itim sürecinin her a amas na uygun 
olacak ekilde kullan lamad  belirlenmi tir. E itim amaçl  teknolojilerin 
ö retim sürecinde kullan lmas n  artt rmak amac yla teknoloji kullan m yla 
ilgili çe itli e itimler verilmesi gerekmektedir (Çoklar vd., 2007:3-5). 

Yeni teknolojilerin benimsenmesi ve uygulanmas nda etkin rol 
üstlenecek yöneticilerle e itimcilerin yeti tirilmesi, e itim kurumlar n  
teknolojik imkanlarla üst seviyeye ta mak kadar önem arz etmektedir. Yeni 
teknolojileri kullanacak ve uygulamaya dahil edecek e itimcilerin yaln zca 
teknoloji ile tan t r lmas  tek ba na bir anlam ifade etmemektedir. 
Teknoloji ile ça da  ö retim metotlar ndan yararlanarak ö renme sürecine 
i lerlik kazand rma yetene inin de bireylere kazand r lmas  artt r. 
Yüksekö retim Kurulu (YÖK) taraf ndan haz rlanan ve 1998/1999 ö retim 
y l  ba lang ç al narak uygulamaya dahil edilen e itim fakültelerinin yeni 
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ders programlar , geçmi  y llar n ders programlar  ile kar la t r ld nda 
daha yüksek bir seviyede teknolojik ve metodolojik bilgi sa lamay  
hedeflemektedir (Akp nar, 2003:3). 

Teknoloji alan nda söz sahibi olabilmek ve dünyada ya anan h zl  
de i imi takip edebilmek için modern teknolojilerle e itilmi  ve donat lm  
insanlara ve s n flara gereksinim bulunmaktad r. Ancak, sosyal ve ekonomik 
ko ullar nedeniyle her okulda ayn  teknoloji kullan lamamaktad r ve bu da 
e itim kalitesini etkileyen faktörlerden birisidir (Çetin, 2002:6). Dünya’da 
internet arac l yla e itimi geçmi  y llardan günümüze kadar sa layan ve bu 
konuda profesyonel düzeye ula m  ülkeler olmas na ra men, Türkiye de 
uzaktan e itim pandemi öncesi hala istenilen düzeye ula mam t r. Pandemi 
süresince artlardaki zorunluluk sebebiyle internet üzerinden e itime h zl  
bir adaptasyon sa lansa da, ülkemizin co rafi özellikleri ve internet alt 
yap s n n yetersiz olmas ndan dolay  ileti im ve bilgi teknolojilerinde zaman 
zaman sorunlarla kar la lmaktad r. Bu da e itim ö retim kalitesini olumsuz 
ekilde etkilemekte ve e itimde f rsat e itli ini engellemektedir. 

E itimde teknolojiyi üretme, geli tirme ve teknolojiyi kullanmada 
ba ar l  olabilmenin yolu ça da  e itim politikalar  geli tirmekten 
geçmektedir. Türkiye’nin teknoloji politikas n n geli tirilen stratejileri 
hayata geçirme konusunda geli mi  ülkelerin gerisinde kald  
anla lmaktad r. Bunun sebepleri aras nda ki i ba na dü en milli gelirin 
dü ük olmas  ve Ara t rma Geli tirme’ye (AR-GE) ayr lan pay n yeterli 
olmamas  gibi birçok etken say labilir (Bayaz t & Sefero lu, 2009:5). 

Türkiye’de 1990’l  y llardan itibaren internetin temel düzeyde 
kullan m yla tetiklenen süreç, üniversitelerde gerçekle tirilen çal malar  
takiben e-ö renim pazar ndaki çe itli kamu ile özel e itim kurumlar  
arac l yla gündemdeki yerini sa lamla t rm t r. Anadolu Üniversitesi Aç k 
Ö retim Fakültesi ve Milli E itim Bakanl  (MEB) çat s  alt nda aç k 
ö retim lisesi uygulamalar  bu noktada isabetli örneklerdir (Hürriyet 
Gazetesi, 2021). Orta Do u Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 1998’de 
devreye giren IDEA (Internete Dayal  Asenkron E itim), bütünüyle internet 
tabanl  ve asenkron format nda e-ö renim çal malar  kapsam nda 
sürmektedir. Ayn  zamanda, halihaz rda Türkiye’deki birçok üniversitede 

letme Uzaktan Ö retim Yüksek Lisans Program  (E-MBA) program  
mevcuttur (Çall , 2002:12). Son bir y ld r tüm dünyay  etkisine alan Covid 
19 pandemisi sebebiyle tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye’de de hem 
üniversitelerde hem ilk ve orta dereceli okullarda uzaktan e itim konusunda 
h zl  ve zorunlu bir adaptasyon süreci ya anm t r. Bu ya anan geli meler 
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tüm e itimcileri ve ö rencileri teknolojiyi yak ndan takip etmeye ve e itim 
ö retim faaliyetlerinde kullanmaya mecbur b rakm t r. 

Günümüzde ya anan bu de i iklikler sonucu artan bilgi ihtiyac n  
kar laman n en kolay yolu teknolojiyi yak ndan takip etmekten ve 
teknolojik enstrümanlar  kullanmaktan geçmektedir. Bu noktadan hareketle, 
bu çal mada, Marmara Bölgesi’ndeki üniversitelere ba l  iktisadi ve idari 
bilimler fakültelerinde görevli akademik personelin internet kabulüne ili kin 
davran lar  ve bunun ö retimde ve di er çal malarda kullan m  ile 
gelecekte kullan m niyeti üzerindeki etkileri incelenmi tir. Çal mada 
kullan lan internet kabul modeli, daha önce Davis taraf nan geli tirilen 
Teknoloji Kabul Modeline Kripanont taraf ndan yeni de i kenler (sosyal 
etki, kolayla t r c  etmenler ve ki isel yetenek de i kenleri) eklenerek 
olu turulan geni letilmi  teknoloji kabul modelidir (Kripanont, 2007:13). 

Çal mada de i kenler aras  ili kileri incelemek için faktör, korelasyon 
ve regresyon analizleri yap lm t r. Çal man n sonucuna göre, alg lanan 
kullan m kolayl  ile alg lanan faydan n ö retimde ve di er çal malarda 
internet kullan m  üzerindeki etkileri istatistiksel olarak anlaml d r. Ayr ca, 
sosyal etki ve alg lanan ki isel yetene in gelecekte ö retimde internet 
kullanma niyeti üzerinde ve sosyal etki ve alg lanan kullanma kolayl n n 
gelecekte di er çal malarda internet kullanma niyeti üzerindeki etkileri 
istatistiksel olarak anlaml  bulunmu tur. 

2. L TERATÜR TARAMASI 
Kabakç  taraf ndan 2005 y l nda yap lan çal mada e itim fakültelerinde 

görev yapan ara t rma görevlilerinin alansal geli im, kurumsal geli im ve 
ki isel geli im alanlar nda ciddi düzeyde mesleki geli ime gereksinim 
duyduklar  belirtilmi tir. Ö retim üyelerinin ve ara t rma görevlilerinin 
sadece bilimsel toplant lara ve mesleki geli im programlar na kat lmalar n n 
yeterli olmad , ayn  zamanda geli en teknolojiyi yak ndan takip etmeleri 
ve çal malar nda teknolojiyi kullanmalar  gerekti i vurgulanm t r 
(Kabakç , 2005:3). 

Kocasaraç 2003 çal mas nda, bilgisayarlar n ö retim alan nda 
kullan m na ili kin ö retmen yeterlilikleri ara t r lm t r. Ara t rma, verilere 
ula labilirlik, ekonomiklik ile kontrolün sa lanmas ndaki zorluklar 
sebebiyle “Milli E itim Geli tirme Projesinin kapsam nda bulunan Müfredat 
Laboratuar Okullar ” (208 okul) çal ma evreni olarak seçilmi tir. Veri 
toplamak için anket yöntemi kullan lm  ve toplam 136 ö retmene anket 
uyulanm  bunlardan 130’u geçerli say lm t r. Çal ma kapsam nda t–testi 
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ve varyans analizleri yap lm t r. Ara t rma sonucuna göre, ö retmenlerin 
bilgisayar yaz l m  ile uygulamalar na ili kin yeterlilik düzeyleri kafi 
bulunmu , fakat bilgisayarla ö retime ili kin yeterlilik düzeyleri belirgin bir 
ekilde yetersiz olarak tespit edilmi tir (Kocasaraç, 2003:78). Yaman ve 

di erleri akademisyenlerin internet kullan m  hususunda etik ilkelere uyma 
düzeylerini, tutum ve davran lar n  incelemi ler, ö retim elemanlar n n 
internet kullan m nda ve etik ilkelere uyma düzeylerinde ya , k dem ve 
unvana göre anlaml  fark bulmu lar, cinsiyet, görev yeri ile internet kullan m 
düzeyine göre ise ilgili de i kenler aç s ndan anlaml  fark tespit 
edememi lerdir (Yaman vd., 2004:133-149). 

Vijayasaraty’ n çal mas nda, çevrimiçi (online) al veri te tüketici 
tahminleri geni letilmi  olarak teknoloji kabul modeliyle incelenmi tir. 
Çal ma 281 tüketici üzerinde uygulanm t r. Çevrimiçi (online) al veri in 
uygun ve kullan l  olmas n n yan  s ra tüketicilerin normatif inançlar n n 
etkili oldu u saptanm t r. Çevrimiçi (online) al veri in kullan l l  
çal mada temel al nm t r. Elde edilen sonuçlara göre alg lanan fayda ve 
kullan m kolayl  ayn  seviyede önem arz etmektedir (Vijayasaraty, 
2004:748). Yu ve di erleri gerçekle tirmi  oldu u ara t rmada etkile imli 
televizyon kullan m  incelenmi tir. Model olarak Teknoloji Kabul Modeli 
kullan lm t r. Ara t rma sonucuna göre alg lanan fayda, alg lanan kullan m 
kolayl ndan, tutum ise alg lanan faydadan etkilenmektedir (Yu vd., 
2004:965). Legris ve di erlerinin 1980 ve 2001 y llar  aras n  kapsayan 
çal malar nda teknoloji kabul modeli ile ilgili 22 ara t rma incelenmi tir ve 
teknoloji kabul modeli uygulanm t r. Bu modelin bilgi teknolojilerini 
kullanmada faydal  oldu u aç klanm t r (Legris vd., 2003:191-204). 

Shih çal mas nda web üzerinden e-al veri , Teknoloji Kabul Modeli 
ile incelenmi tir. Ara t rma kapsam nda 212 adet anket formu da t lm t r. 
Ara t rmada ki ilerin e-al veri e kar  bireysel tutumlar  incelenmi tir. E-
al veri  güvenlik ve ödeme aç s ndan bireyleri rahats z etmektedir, ancak, e-
al veri e çevrimiçi (online) eri im kolayl  bireyleri bu yolla al veri e 
te vik etmektedir. Çal ma sonucunda e-al veri e kar , bireyler pozitif 
tutuma sahip olmalar na ra men güvenlik nedeniyle yo un olarak 
kullanamad klar  sonucuna ula lm t r (Shih, 2004:280). Anderson ve 
Schwager’in çal mas nda kablosuz a  teknolojilerinin küçük i letmeler 
taraf ndan kullan lmas  B TKKM modeliyle incelenmi tir. Ara t rma 
sonucuna göre ö retmenlerin teknoloji kullan m  için alg lad klar  fayda ve 
kullan m kolayl n n onlar n niyetlerini etkiledi i sonucuna ula lm t r 
(Anderson & Schwager, 2005:3). 
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Saade ve di erlerinin ara t rmas nda ise multimedya ö renimi teknoloji 
kabul modeliyle analiz edilerek kar la t rmal  olarak incelenmi tir. lgili 
çal mada, yap sal e itlik modeli uygulanm  olup, ölçüm modeli olarak en 
küçük kareler tekni i kullan lm t r. Çal ma sonucunda ö rencilerin 
multimedia sayesinde ö renmelerini geli tirdikleri ve multimedia’n n 
ö rencilerin çal malar na çok büyük etkisi oldu u sonucuna ula m lard r 
(Saade vd., 2007:175-184). 

Bertrand’ n yapm  oldu u çal mada klinik ortamlarda sanal gerçekli i 
test etmek amac yla 141 yeti kin birey üzerinde inceleme yap lm t r. 
Çal mada Yap sal E itlik Modeli ve Teknoloji Kabul Modeli kullan lm t r. 
Sanal gerçekli in (Virtual Reality - VR) e itim ile sa l k alanlar nda etkisi 
kan tlanm  bir tedavi arac  oldu u ve zihinsel sa l k sorunlar n n 
tedavisinde etkili oldu u anla lm t r. Çal mada alg lanan fayda ve 
kullan m niyeti önemli belirleyiciler olarak kabul edilmi tir (Bertrand, 
2008:200). 

Turan’ n yapm  oldu u çal mada internetten al veri  yapan 
tüketicilerin davran lar  geli tirilmi  teknoloji kabul modeli’yle analiz 
edilmi tir. Ara t rma sonucuna göre internet üzerinden al veri  kolayl  ve 
pratikli i sa lamakta, fakat ürünlere dokunamama aç s ndan dezavantaj 
olarak görülmektedir. Ki ilerin interneti daha çok bilgi edinmek için 
kulland klar  da belirtilmi tir (Turan, 2008:723-731). 

Bozcan’ n yürütmü  oldu u çal mada ise, e itim ve ö retim 
faaliyetlerinde teknoloji kullan m  ile ilgili ö retim elemanlar yla üniversite 
ö rencilerinin dü üncelerinin neler oldu unu tespit etmek amaçlanm t r. 
Ara t rmada özellikle iki de i kenle ilgili bulgular dikkat çekicidir. 
Alg lanan Fayda ve Alg lanan Kullan m Kolayl  de i kenlerinin ikisinin 
birden etkili oldu u görülmü tür (Bozcan, 2010:2). 

Çolako lu ve Turan’ n yapm  oldu u çal mada yüksek ö renim 
seviyesinde ö retim elemanlar n n teknoloji kabul modeli kapsam nda 
kullan mlar  analiz edilmi tir. Anket yönteminden yararlan lm t r. 
Uygulama Adnan Menderes Üniversitesi’nde yap lm  ve çal ma sadece bir 
üniversiteyle s n rl  tutulmu tur. Ara t rma sonucuna göre, bilgi 
teknolojilerinin kullan lmas  e itimcilerin performanslar n  artt rmaktad r. 
nternet ve teknolojinin e itimin kalitesini artt rmada önemli oldu u 

aç klanm t r. Yeni teknolojik e itimin, geleneksel e itimin bir 
tamamlay c s  oldu u vurgulanm t r. Yeni teknolojik geli melere tam olarak 
ayak uydurulamamakla birlikte, imkanlar dahilinde kullan lmaya 
çal lmaktad r (Çolako lu & Turan, 2008:106-107). 
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Chang’ n çal mas nda di  hastanelerinde ar ivleme uygulamas  
geni letilmi  teknoloji modeliyle aç klanm t r. 132 di  hastanesinde 204 
kat l mc  analiz edilmi tir. Anket çal mas  yap lm t r. 7’li likert ölçe i 
kullan lm t r. Ara t rma bulgular na göre, çal anlarca kullan m kolayl  
aç s ndan ar ivleme yöntemi uygulanmaktad r (Chang, 2009:265-272). 

Ba l bel ve di erlerinin yapt  çal mada ise okul yöneticilerinin e-okul 
yaz l mlar na olan e ilimleri incelenmi tir. Çal ma Gaziantep ilinde 
yap lm t r. 62 okulda 373 müdür ve müdür yard mc s  ile ilgili veriler analiz 
edilmi tir. Özellikle alg lanan fayda, alg lanan kullan m kolayl  ile ya  
de i kenleri aras nda ili kiler incelenmi  ve önemli ba lant lar bulunmu tur. 
Okul müdürlerinin e-okul yaz l mlar na e ilimli oldu u görülmektedir. 
Çal man n ikinci bölümünde ise, cinsiyetin alg lanan fayda ve mesleki ilgi 
hususunda etkili oldu u görülmektedir. Zira, erkek yöneticiler kad n 
yöneticilere oranla e-okulun daha gerekli ve önemli oldu unu 
dü ünmektedirler. Ara t rman n üçüncü bölümüne bak ld nda ise ya  
de i keni, alg lanan fayda, alg lanan kullan m kolayl  ve sonuçlar n 
gösterilebilirli i aç s ndan farklar oldu u gözlemlenmektedir. 30 ya  ve alt  
okul yöneticilerinin daha olumlu görü  içinde olduklar  görülmektedir 
(Ba l bel vd., 2010:333). 

Ustasüleyman ve Eyübo lu’nun çal mas nda, Türkiye’deki ki ilerin 
internet bankac l n  benimsemesine etkide bulunan faktörler Teknoloji 
Kabul Modeli ile ara t r lm t r. Ara t rma sonuçlar na göre, ki ilerin 
internet bankac l n  kullan m kolayl  etkilemektedir. Ayr ca, alg lanan 
kullan l l k oran  da etkilidir. Güven faktörü daha dü ük olarak tespit 
edilmi tir. Ki ilere internet bankac l  kullan m  kolay ve rahat gelmi tir 
(Ustasüleyman & Eyübo lu, 2010:11). 

Küçükali ve Serçemeli taraf ndan yürütülen bir çal ma, 
akademisyenlerimizin günün büyük bir bölümünü internet kar s nda 
geçirmeleri sonucu sosyal medyay  ve interneti ne oranda kulland klar n  ve 
kullanma amaçlar n  ortaya ç karm t r. Akademisyenlerin di er kullan c lara 
göre sosyal medyay  daha az kulland klar  ve daha temkinli yakla t klar  
gözlemlenmi tir. Dolay s yla, akademisyenlerin sosyal medya 
fark ndal n n daha yüksek oldu u ara t rman n bulgular  aras ndad r 
(Küçükali & Serçemeli, 2019:202-219). 
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3. ARA TIRMA METODOLOJ S  ve H POTEZLER N 
TEST  

3.1. Örneklem Seçimi ve Kullan lan Ölçekler 
Ara t rmada ana kütle olarak Marmara Bölgesi’ndeki üniversitelerin 

iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde görev yapan akademik personel 
al nm t r. nternet üzerinde www.surveey.com üzerinde olu turulan anket 
linki ö retim elemanlar n n (Ara t rma Görevlisi, Ö retim Görevlisi, Doktor 
Ö retim Üyesi, Doçent Doktor ve Profesör Doktor) e-posta adreslerine 
gönderilmi tir. Veri toplama sürecinin sonunda eksiksiz ve tam olarak 
doldurulmu  170 anket formu elde edilmi tir. 

Anket sorular  uluslararas  literatürde farkl  çal malarda geçerlili i 
güvenilirli i ispatlanm  olan daha önce Davis taraf ndan geli tirilen ve 
Kripanont’un yeni de i kenler ekleyerek geni letti i internet kabul modeli 
(geni letilmi  teknoloji kabul modeli) ölçe inden al nm t r (Davis, 1989: 
319-340; Kripanont, 2007:13). Çal man n ba lang c nda anketi olu turan 
sorular ara t rmac lar taraf ndan ngilizce’den Türkçeye çevrilmi , 
ç kabilecek yanl l klar için bir dil uzman  taraf ndan kontrol edilmi tir. 
Çal mada, alg lanan faydaya yönelik 4 soru, alg lanan kullan m kolayl  ile 
ilgili 4 soru, sosyal etki ile ilgili 5 soru, kolayla t r c  etmenlerle ilgili 4 soru, 
ki isel yetenekle ilgili 5 soru, internet kullan m  ile ilgili 10 soru, internet 
kullanma niyeti ile ilgili 10 soru, kullan m kolayl  ile ilgili 5 soru ve ki isel 
yetenekle ilgili 13 soru ankete kat lanlara yöneltilmi tir (Kripanont, 
2007:13). Bu çal mada anket sorular nda 5’li likert ölçe i kullan lm t r. 
Kat l mc lar n ankette yer alan ifadeleri 1=Kesinlikle Kat lm yorum 
2=Kat lm yorum 3=Karars z m 4=Kat l yorum 5=Kesinlikle Kat l yorum 
eklinde de erlendirmeleri istenmi tir. 

3.2. Ara t rman n Hipotezleri 
Bu çal mada internet kabul modeli (geni letilmi  teknoloji kabul 

modeli) kullan lm t r (Kripanont, 2007:13). Geni letilmi  modelde sosyal 
etki, alg lanan kullan m kolayl , alg lanan fayda, kolayla t r c  etmenler ve 
ki isel yetene in ö retimde ve di er çal malarda internet kullan m  ve 
gelecekte ö retimde ve di er çal malarda internet kullan m niyeti 
üzerindeki etkileri ve ö retimde ve di er çal malarda internet kullan m n n 
ara de i ken etkisi incelenmi tir. Bu amaçla geli tirilen hipotezler (genel 
olarak) a a daki ekilde yaz lm t r. 
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H1: Sosyal etki, alg lanan kullan m kolayl , alg lanan fayda, 
kolayla t r c  etmenler ve ki isel yetenek artt kça ö retimde internet 
kullan m  artar. 

H2: Sosyal etki, alg lanan kullan m kolayl , alg lanan fayda, 
kolayla t r c  etmenler ve ki isel yetenek artt kça di er çal malarda internet 
kullan m  artar. 

H3: Sosyal etki, alg lanan kullan m kolayl , alg lanan fayda, 
kolayla t r c  etmenler ve ki isel yetenek artt kça gelecekte ö retimde 
internet kullan m niyeti artar. 

H4: Sosyal etki, alg lanan kullan m kolayl , alg lanan fayda, 
kolayla t r c  etmenler ve ki isel yetenek artt kça gelecekte di er 
çal malarda internet kullan m niyeti artar. 

3.3. Ara t rma Modeli 
ekil 1. Teorik Ara t rma Modeli 
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3.4. Verilerin Analizi 

3.4.1. Tan mlay c  statistikler 
Çal maya kat lanlar n demografik özellikleri dikkate al nd nda, 

kat l mc lar n %32,3’ünün ara t rma görevlisi, %13,8’ inin ö retim görevlisi, 
%23,4 ünün doktor ö retim üyesi, % 12,6’s n n doçent ve %15,6’s n n ise 
profesör oldu u görülmektedir. Ayr ca çal maya kat lanlar n % 62,9’u bay 
ve % 36,5’inin ise bayan oldu u, kat l mc lar n % 24,6’s n n 20 ile 29 ya  
aral nda; %39,5’inin 30 ile 39 ya  aral nda, % 25’ inin 40 ile 49 ya  
aral nda ve % 9.8’inin ise 50 ya  ve üzeri oldu u görülmektedir. 
Örnekleme ait ortalama, ortanca, standart sapma, minimum ile maksimum 
de erleri a a daki tabloda sunulmu tur. 

Tablo 1. Örnekleme Ait Temel statistikler 

De i kenler Ortalama Ortanca Standart 
Sapma Minimum Maksimum 

Sosyal etki 4.011 4.125 0.990 1.000 5.000 
Alg lanan kullan m 
kolayl  4.448 4.500 0.570 2.500 5.000 

Alg lanan fayda 4.641 5.000 0.450 3.500 5.000 
Kolayla t r c  
etmenler 3.744 3.750 0.902 1.000 5.000 

Alg lanan ki isel 
yetenek 4.365 4.500 0.702 1.000 5.000 

Ö retimde internet 
kullan m  4.382 4.333 0.609 2.333 5.000 

Di er çal malarda 
Internet kullan m  4.734 5.000 0.407 3.000 5.000 

Gelecekte ö retimde 
internet kullanma 
niyeti 

4.115 4.000 0.771 1.000 5.000 

Gelecekte di er 
çal malarda internet 
kullanma niyeti 

4.511 5.000 0.644 2.000 5.000 

3.4.2. Faktör Analizi 
Bu çal mada “varimax dönü ümlü ke ifsel faktör analizi” yap lm t r. 

Analiz sonucunda ba ka faktörlere yüklenen ve faktör yap s n  bozan sorular 
ç kar lm t r. Çal mada ölçeklerin güvenilirli ini belirlemek için Cronbach 

 (alfa) katsay lar  kullan lm t r. Tablo 3’de görüldü ü gibi tüm alfa 
de erleri literatürde genel kabul gören 0,65 alt s n r n n üzerindedir 
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(Nunnally, 1978). Bu da bize çal mada kulland m z ölçeklerin güvenilir 
oldu unu göstermektedir. Faktör analizi sonuçlar  Tablo 2’de sunulmaktad r. 

Tablo 2. Faktör Yükleri Matrisi 

Ba ms z De i kenler Faktör 
Yükleri Cronbach  

SOSYAL ETK   .92 
Meslekta lar m internet kullanmam gerekti ini 
dü ünüyor .927  

Ailem ve arkada lar m internet kullanmam 
gerekti ini dü ünüyor .897  

Ö renciler interneti kullanmam gerekti ini 
dü ünüyor .857  

Ba l  oldu um üniversite yönetimi interneti 
kullanmam gerekti ini dü ünüyor .853  

ALGILANAN KULLANIM KOLAYLI I  .87 
nternet kullan m n  kendim için kolay buluyorum .867  
nternet kullan m n  ö renmek benim için kolayd r .860  
nternette yapmak istediklerimi 

kolayca buluyorum .767  

Ö rencilerle payla mda interneti kolay buluyorum .695  
ALGILANAN FAYDA  .80 

imde internet kullan m n  yararl  buluyorum .858  
nternet kullan m  i imi daha kolayla t r r .838  
nternet kullanmak i imin kalitesini artt r r .745  
nternet kullan m  görevlerimi h zl  yerine 

getirmemi sa lar .653  

KOLAYLA TIRICI ETMENLER  .82 
nterneti etkin kullanabilmem için üniversitemde 

rehberlik ve destek hizmeti mevcuttur .853  

Üniversitemde internete çok h zl  eri ebilirim .839  
nterneti etkin kullanabilmem için gerekli kaynaklar 

mevcuttur .756  

nternetle ilgili sorun ve zorluklar hususunda 
spesifik bir ki i bana asiste etmek için mevcuttur .741  

ALGILANAN K SEL YETENEK   
E er çok zaman m varsa interneti kullanarak 
görevimi tamamlayabilirim .815 .65 

Bir sorunla kar la p tak ld m zaman ve birinden 
yard m almam durumunda interneti kullanarak 
üstlenmi  oldu um görevleri yapabilirim 

.794  

   
Ba ml  De i kenler   
Ö RET MDE NTERNET KULLANIMI  .70 
Ö retim materyallerini haz rlamak için internet 
kullan yorum .843  
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Ba ms z De i kenler Faktör 
Yükleri Cronbach  

Ö retim bilgimi geli tirmek için interneti 
kullan yorum .759  

Ö rencilerime ula mak için interneti kullan yorum .705  
D ER ÇALI MALARDA NTERNET 
KULLANIMI  .85 

Ki isel ileti im için e posta kullan yorum .866  
Yapt m ara t rmalar için bilgi arama maksad yla 
interneti kullan yorum .853  

Ki isel bilgilerimi artt rmak için interneti 
kullan yorum .821  

Ki isel görevlerim için interneti kullan yorum .730  
GELECEKTE Ö RET MDE NTERNET 
KULLANIM N YET   .76 

S n fta ders anlat rken interneti daha çok kullanma 
niyetindeyim .830  

Ö retim materyalleri haz rlamak için daha fazla 
internet kullanma niyetindeyim .751  

Ö retim faaliyetlerimi geli tirmek için daha çok 
internet kullanma niyetindeyim .749  

GELECEKTE BA KA ÇALI MALARDA 
NTERNET KULLANIM N YET   .93 

dari görevlerimi asiste etmesi için daha fazla 
internet kullanma niyetindeyim .921  

Ki isel bilgilerimi artt rmak için daha fazla internet 
kullanma niyetindeyim .906  

Ki isel i lerim için daha fazla internet kullanma 
niyetindeyim .896  

Çal ma da de i kenlere ait faktör yap s n  ortaya koyabilmek için 
ba ml  ve ba ms z de i kenler ayr  ayr  faktör analizine tabi tutulmu tur. 
Faktör analizi sonras nda ba ms z de i kenler; alg lanan fayda, alg lanan 
kullan m kolayl , sosyal etki, kolayla t r c  etmenler ve alg lanan ki isel 
yetenek olmak üzere 5 faktöre yüklenmi tir, bu be  faktörle aç klanan 
toplam varyans %75.43’tür. Ba ml  de i kenler; ö retimde internet 
kullan m , di er çal malarda internet kullan m , gelecekte ö retimde 
internet kullan m niyeti ve gelecekte ba ka çal malarda internet kullan m 
niyeti olmak üzere 4 faktöre yüklenmi tir, bu dört faktörle toplam aç klanan 
varyans % 69.00 olarak bulunmu tur. 
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3.4.3. Korelasyon Analizi 
Faktör analizi sonucu ortaya ç kan de i kenler aras ndaki ili kileri 

incelemek için Pearson korelasyon analizi yap lm t r. De i kenler 
aras ndaki korelasyon analizi sonuçlar  Tablo 3’de verilmektedir. 

Tablo 3. Korelasyon Analizi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Sosyal etki 1.000 
2.Alg lanan kullan m 
kolayl  0.320** 1.000        
3.Alg lanan fayda 0.356** 0.507** 1.000 
4.Kolayla t r c  
etmenler 0.343** 0.202* 0.308** 1.000      
5.Alg lanan ki isel 
yetenek 0.182* 0.342** 0.283** 0.056 1.000     
6.Di er çal malarda 
internet kullan m  0.263** 0.524** 0.547** 0.240** 0.332** 1.000    
7.Ö retimde internet 
kullan m  0.201* 0.456** 0.417** 0.280** 0.152 0.470** 1.000   
8.Gelecekte ba ka 
çal malarda internet 
Kullanma niyeti 

0.269** 0.459** 0.367** 0.191* 0.230** 0.616** 0.422** 1.000  

9.Gelecekte ö retimde 
internet kullan m 
niyeti 

0.293** 0.359** 0.376** 0.138 0.252** 0.397** 0.305** 0.551** 1.000 

Katsay lar **0.01 düzeyinde anlaml , * 0.05 düzeyinde anlaml  

Tablo 3 incelendi inde, sosyal etki ile alg lanan kullan m kolayl , 
alg lanan fayda, kolayla t r c  etmenler, di er çal malarda internet 
kullan m , gelecekte ba ka çal malarda internet kullan m niyeti, gelecekte 
ö retimde internet kullan m niyeti (p<0.01), alg lanan ki isel yetenek ve 
ö retimde internet kullan m  aras nda pozitif ve istatistiksel olarak anlaml  
ili ki oldu u görülmektedir (p<0.05). Alg lanan ki isel yetenek ile 
kolayla t r c  etmenler ve ö retimde internet kullan m  aras ndaki ili ki ise 
istatistiksel olarak anlams z bulunmu tur. Di er tüm de i kenler aras ndaki 
ili ki pozitif ve istatistiksel olarak anlaml d r. 

3.4.4. Regresyon Analizi ve Hipotez Testi 
Akademik personelin internet kabulüne ili kin davran lar n n 

incelendi i bu çal mada, sosyal etki, alg lanan kullan m kolayl , alg lanan 
fayda, kolayla t r c  etmenler ile ki isel yetene in ö retimde ve di er 
çal malarda internet kullan m  ve gelecekte ö retimde ve di er çal malarda 
internet kullan m niyeti üzerindeki etkilerine yönelik yap lan analiz sonuçlar  
a a daki tablolarda verilmi tir. 
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Tablo 4. Ba ms z De i kenlerin Ö retimde ve Di er Çal malarda 
nternet Kullan m  Üzerindeki Etkisi 

 Ba ml  De i ken Ba ml  De i ken 

 
Model 1 

Ö retimde nternet 
Kullan m  

Model 2 
Di er Çal malarda 

nternet Kullan m  
Ba ms z De i kenler  t  t 

Sabit Katsay  1.188 2.330** 2,015 6,779*** 
SOSYAL ETK   .024 .473 ,016 ,524 
ALGILANAN 
KULLANIM 
KOLAYLI I 

.478 4.403*** ,245 3,830*** 

ALGILANAN FAYDA .225 1.839*** ,256 3,414*** 
KOLAYLA TIRICI 
ETMENLER 0.49 .882 ,030 ,917 

ALGILANAN 
K SEL YETENEK .060 .810 ,056 1,224 

R2 
Düzeltilmi  R2 
F 

.537 

.263 
10.968*** 

639 
.386 

18.331 

Tablo 4’de model 1’e bak ld nda alg lanan kullan m kolayl n n ve 
alg lanan faydan n ö retimde internet kullan m  üzerinde pozitif ve 
istatistiksel olarak anlaml  etkiye sahip olduklar  (p<0.01) di er ba ms z 
de i kenlerin ise ö retimde internet kullan m  üzerindeki etkileri istatistiksel 
olarak anlams z oldu u görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre alg lanan 
kullan m kolayl  ve alg lanan fayda artt kça ö retimde internet kullan m  
artmaktad r. Beta de erlerine bakt m zda Ö retimde nternet Kullan m  
üzerinde en etkili de i kenin alg lanan kullan m kolayl  ( =,478) oldu u, 
ard ndan da bunu alg lanan faydan n ( =,225) izledi i görülmektedir. 

Tablo 4’de model 2’ye bak ld nda alg lanan kullan m kolayl n n ve 
alg lanan faydan n (p<0.01) di er çal malarda internet kullan m  üzerinde 
pozitif ve istatistiksel olarak anlaml  etkiye sahip olduklar , di er 
de i kenlerin ise di er çal malarda internet kullan m  üzerindeki etkilerinin 
istatistiksel olarak anlams z oldu u görülmektedir. Elde edilen sonuçlara 
göre alg lanan kullan m kolayl  ve alg lanan fayda artt kça di er 
çal malarda internet kullan m  artmaktad r. 
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Tablo 5. Ba ms z De i kenlerin Gelecekte Ö retimde ve Di er Çal malarda 
nternet Kullan ma Niyeti Üzerindeki Etkisi 

 Ba ml  De i ken Ba ml  De i ken 

 

Model 3 
Gelecekte Ö retimde 

nternet Kullan m 
Niyeti 

Model 4 
Gelecekte Di er 

Çal malarda nternet 
Kullan m Niyeti 

Ba ms z 
De i kenler  t  t 

Sabit Katsay  .490 .733 1,573 2,807*** 
SOSYAL ETK  .162 2.426** ,120 2,028** 
ALGILANAN 
KULLANIM 
KOLAYLI I 

.226 1.552 ,495 3,999*** 

ALGILANAN 
FAYDA .249 1.474 ,045 ,314 

KOLAYLA TIRICI 
ETMENLER .004 .056 ,030 ,492 

ALGILANAN 
K SEL YETENEK .182 1.867* ,073 ,900 

R2 
Düzeltilmi  R2 
F 

.468 

.190 
7.480 

515 
.236 

9.084 
Katsay lar *** %1 düzeyinde anlaml  , **%5 düzeyinde anlaml , *%10 düzeyinde anlaml  

Tablo 5’de model 3’e bak ld nda sosyal etki (p<0,05) ve alg lanan 
ki isel yetene in (p<0,10), gelecekte ö retimde internet kullanma niyeti 
üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlaml  etkiye sahip oldu u, di er 
de i kenlerin ise etkilerinin istatistiksel olarak anlams z oldu u 
görülmektedir. Bir ba ka ifadeyle, ö retim elemanlar n n üzerindeki sosyal 
etki ve alg lad klar  ki isel yetenek düzeyi artt kça gelecekte ö retimde 
internet kullan m niyeti artmaktad r. 

Tablo 5’de model 4 parametreleri incelendi inde, sosyal etki (p<0,05) 
ve alg lanan kullan m kolayl n n (p<0,01) gelecekte ba ka çal malarda 
internet kullanma niyeti üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlaml  etkiye 
sahip olduklar  görülürken, modelde yer alan di er ba ms z de i kenlerin 
ise gelecekte ba ka çal malarda internet kullanma niyeti üzerindeki etkileri 
istatistiksel olarak anlams z bulunmu tur. Bir ba ka ifadeyle, sosyal etki ve 
alg lanan kullan m kolayl  artt kça akademisyenlerin gelecekte ba ka 
çal malarda internet kullanma niyetleri artacakt r. Ayr ca bu çal mada 
ba ms z de i kenlerimizle, ba ml  de i kenler aras nda ö retimde ve di er 
çal malarda internet kullan m n n ara de i ken etkisini incelemek için 
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Baron ve Kenny’nin ara de i ken ad mlar  takip edilmi tir (Baron & Kenny, 
1986: 1173-1182). 

Tablo 6. Ara de i kenlerin Gelecekte nternet Kullan m Niyeti 
Üzerindeki Etkileri 

  Ba ml  De i ken 

 
Model 5 

Gelecekte Ö retimde nternet 
Kullanma Niyeti 

Model 6 
Gelecekte Di er 

Çal malarda nternet 
Kullanma Niyeti 

Ba ms z 
De i kenler  T  T 

Sabit  2.464 5.770*** 2.599 7.430*** 
Ö retimde 
internet 
kullan m  

.378 3.913*** .438 5.520*** 

Sabit .690 1.049 
 .016 .034 

Di er 
çal malarda 
internet 
kullan m  

.728 5.260*** .954 9.328*** 

Katsay lar *** %1 düzeyinde anlaml  , **%5 düzeyinde anlaml , *%10 düzeyinde anlaml  

Tablo 6’ya bakt m zda, ö retimde internet kullan m n n ve di er 
çal malarda internet kullan m n n gelecekte ö retimde ve di er çal malarda 
internet kullanma niyeti üzerindeki etkileri pozitif ve istatistiksel olarak 
anlaml  bulunmu tur ( p<0.01). 
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Tablo 7. Ba ms z De i kenlerin ve Ö retimde nternet Kullan m n n 
Gelecekte Ö retimde ve Di er Çal malarda nternet Kullanma Niyeti 

Üzerindeki Etkileri 

  Ba ml  
De i ken   

 

Model 7 
Gelecekte 
Ö retimde 

nternet 
Kullanma 

Niyeti 

Model 8 
Gelecekte 
Ö retimde 

nternet 
Kullanma 

Niyeti 

Model 9 
Gelecekte 

di er 
çal malar 

nternet 
Kullanma 

Niyeti 

Model 10 
Gelecekte Di er 

Çal malarda 
nternet Kullanma 

Niyeti 

Ba ms z 
De i kenler  T  T  t  t 

Sabit  .414 .589 .084 .109 1.431 2.444** .129 .219 
Sosyal etki .149 2.218** .162 2.466*** .104 1.745* .094 1.746* 
Alg lanan kullan m 
kolayl  .132 .847 .137 .912 .388 2.935** .283 2.415** 

Alg lanan fayda .194 1.135 .190 1.094 -.109 -.749 -.197 -1.470 
Kolayla t r c  
etmenler -.011 -.153 -

.016 -.229 .022 .362 .011 .201 

Alg lanan ki isel 
yetenek .182 1.829* .043 .399 .080 .971 -.072 -.889 

Ö retimde internet 
kullan m  .191 1.667* - - .224 2.277** - - 

Di er çal malarda 
internet kullan m  - - .369 1.933** - - .831 5.495*** 

Katsay lar *** %1 düzeyinde anlaml  , **%5 düzeyinde anlaml , *%10 düzeyinde anlaml  

Ö retimde internet kullan m n n ba ms z de i kenlerle gelecekte 
ö retimde internet kullan m niyeti aras ndaki ili kide ara de i ken etkisinden 
söz edebilmesi için, öncelikle ba ms z de i kenlerin hem ara de i keni hem 
ba ml  de i keni etkilemesi gerekmektedir (Baron & Kenny,1986: 1173-
1182). Model 1’de ö retimde internet kullan m  üzerinde alg lanan kullan m 
kolayl  ve alg lanan faydan n etkileri pozitif ve istatistiksel olarak anlaml  
bulunmu tur. Model 3 parametreleri incelendi inde, soysal etki ve alg lanan 
ki isel yetene in gelecekte ö retimde internet kullanma niyeti üzerindeki 
etkileri pozitif ve istatistiksel olarak anlaml  bulunmu tur. Bu bulgulara göre, 
modelimizde hem ara de i keni hem de ba ml  de i keni etkileyen 
de i ken olmad ndan, di er a amaya geçilememi  ve ö retimde internet 
kullan m n n ba ms z de i kenlerle (internet kabul modeli de i kenleri) 
gelecekte ö retimde internet kullan m niyeti aras ndaki ili kide ara de i ken 
etkisinden söz edilemeyece i sonucuna ula lm t r. 

Ö retimde internet kullan m n n ba ms z de i kenlerle gelecekte di er 
çal malarda internet kullan m niyeti aras ndaki ili kide ara de i ken 
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etkisinin ara t r lmas  için, model 1 ve model 4 parametreleri incelendi inde, 
model 1 de ba ml  de i ken üzerinde alg lanan kullan m kolayl  ve 
alg lanan faydan n istatistiksel olarak anlaml  etkiye sahip oldu u, model 4 
de ba ml  de i ken üzerinde, sosyal etki ve alg lanan kullan m kolayl n n 
istatistiksel olarak anlaml  etkiye sahip oldu u görülmektedir. Her iki 
modelde de sadece alg lanan kullan m kolayl  ba ml  de i ken üzerinde 
etkili oldu undan, ö retimde internet kullan m n n sadece alg lanan kullan m 
kolayl  ile gelecekte di er çal malarda internet kullan m niyeti aras ndaki 
ara de i ken etkisi incelenecektir. Bunun için, alg lanan kullan m 
kolayl n n model 4’deki etkisinin di er ba ms z de i kenlere ö retimde 
internet kullan m n n eklendi i model 9’da azalmas  veya ortadan kalkmas  
beklenmektedir. Model parametreleri kar la t r ld nda, alg lanan kullan m 
kolayl n n model 4’deki etkisi =0,495,t=3,999,p<0,01 iken, bu etki model 
9 da =0,388, t=2,935,p<0,05’e dü mü tür. Bu bulgu bize, ö retimde 
internet kullan m n n, alg lanan kullan m kolayl  ile gelecekte di er 
çal malarda internet kullan m niyeti aras ndaki ili kide k smi ara de i ken 
etkisine sahip oldu unu göstermektedir. Yani alg lanan kullan m kolayl  
gelecekte di er çal malarda internet kullan m niyetini hem do rudan, hem 
de ö retimde internet kullan m  üzerinden etkilemektedir. 

Di er çal malarda internet kullan m n n ba ms z de i kenlerle 
gelecekte ö retimde internet kullan m niyeti aras ndaki ili kide ara de i ken 
etkisinin ara t r lmas  için, model 2 ve model 3 parametreleri incelendi inde, 
model 2’de ba ml  de i ken üzerinde alg lanan kullan m kolayl  ve 
alg lanan faydan n etkili oldu u model 3’de ise soysal etki ve alg lanan 
ki isel yetene in etkili oldu u görülmektedir. Bu bulgulara göre modeldeki 
ba ms z de i kenlerden hem ara de i ken hem ba ml  de i ken üzerinde 
etkili olan de i ken olmad  için (yani ara de i kenle ilgili gerekli artlar 
sa lanamad ndan), modelde yer alan ba ms z de i kenlerle gelecekte 
ö retimde internet kullan m niyeti aras ndaki ili kide di er çal malarda 
internet kullan m n n ara de i ken etkisi bulunamam t r. 

Di er çal malarda internet kullan m n n ba ms z de i kenlerle 
gelecekte di er çal malarda internet kullan m niyeti aras ndaki ili kide ara 
de i ken etkisi için, öncelikle ba ms z de i kenlerin ara ve ba ml  
de i ken üzerindeki etkileri incelenmi tir. Model 2’de ba ml  de i ken 
üzerinde, alg lanan kullan m kolayl  ve alg lanan faydan n etkili oldu u, 
model 4’de ise sosyal etki ve alg lanan kullan m kolayl n n etkili oldu u 
görülmektedir. Ba ms z de i kenlerden sadece alg lanan kullan m kolayl  
her iki modelde de anlaml  oldu u için, di er çal malarda internet 
kullan m n n alg lanan kulan m kolayl  ile gelecekte di er çal malarda 
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internet kullan m niyeti aras ndaki ili kide ara de i ken etkisi ara t r lacakt r. 
Bu amaçla model 4 ve model 10 kar la t r lacakt r. Alg lanan kullan m 
kolayl n n model 4’deki etkisi =0,495,t=3,999,p<0,01 iken, model 10’da 
bu etki =0,283,t=2,415; p<0,05’e dü mü tür. Yani di er çal malarda 
internet kullan m , alg lanan kullan m kolayl  ile gelecekte di er 
çal malarda internet kullan m niyeti aras ndaki ili kide k smi ara de i ken 
etkisine sahiptir. Yani alg lanan kullan m kolayl  gelecekte di er 
çal malarda internet kullan m niyetini hem do rudan hem de di er 
çal malarda internet kullan m  üzerinden etkilemektedir. 

Ara de i ken analizi ile ilgili di er tüm sonuçlar dikkate al nd nda 
di er ba ms z de i kenlerimiz ile ö retimde ve di er çal malarda internet 
kullan m niyeti aras ndaki ili kide, ö retimde ve di er çal malarda internet 
kullan m  de i kenlerin ara de i ken etkisinden söz edilemez. 

4. SONUÇ VE ÖNER LER 
Ça m z n bilgi ça  olmas  nedeniyle art k her ey teknoloji sayesinde 

kolayla m t r. Teknoloji hayat m z n bir parças  haline gelmi tir. Bilgi 
teknolojilerinin kullan m  insan hayat n  olumlu etkilerken, teknolojik 
geli melerden ne derece faydaland m z ve bu konuda yeterli donan ma 
sahip olup olmad m z a ikard r. Çal mam zda ö retim üyelerinin internet 
kabul modeline yönelik davran lar n n ö retimde ve di er çal malarda 
internet kullan m  ve kullan m niyeti üzerindeki etkileri incelenmi tir. 

Bu çal mada, uluslararas  literatürde pek çok çal mada kullan lan 
teknoloji kabul modelinin geli tirilmi  hali kullan lm t r. Davis taraf ndan 
daha önce geli tirilen modelde, alg lanan fayda ve alg lanan kullan m 
kolayl n n teknoloji kabul davran  ve niyeti üzerindeki etkileri 
incelenmi tir. Kripanont 2007 çal mas nda teknoloji kabul modelindeki 
ba ms z de i kenlere yeni de i kenler (sosyal etki, kolayla t r c  etmenler 
ve ki isel yetenek de i kenleri) ekleyerek modeli “internet kabul modeli” 
olarak isimlendirmi tir (Kripanont, 2007:13). Türkiyede teknoloji kabul 
modeli ile ilgili pek çok çal ma yap lmas na ra men, Kripanont taraf ndan 
geli tirilen internet kabul modelinin uyguland  çal ma bildi imiz 
kadar yla yoktur. Bu yönüyle bu çal man n literatüre katk  yapaca  
dü ünülmektedir. 

Çal ma sonucunda, alg lanan kullan m kolayl  ve alg lanan faydan n 
ö retimde ve di er çal malarda internet kullan m  üzerindeki etkileri 
istatistiksel olarak anlaml  bulunmu tur. Ayr ca, sosyal etki ve alg lanan 
ki isel yetene in gelecekte ö retimde internet kullanma niyeti üzerinde ve 
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sosyal etki ve alg lanan kullanma kolayl n n gelecekte di er çal malarda 
internet kullanma niyeti üzerindeki etkileri istatistiksel olarak anlaml  
bulunmu tur. Bu sonuçlar, bize akademik personel internet kullan m ndan ne 
kadar fayda sa l yorsa ve kullan m  ne kadar kolaysa o oranda da ö retimde 
ve di er çal malarda interneti kullanma e iliminde olduklar n  
göstermektedir. Ayr ca, çevreden hissedilen sosyal etki ve ki isel yetenek ile 
alg lanan kullan m kolayl  artt kça gelecekte ö retimde ve di er 
çal malarda internet kullanma niyetleri artmaktad r. Bu çal mada en etkili 
de i kenin alg lanan kullan m kolayl  oldu u görülmektedir. 

Son olarak, ara de i ken ile ilgili yap lan analizler sonucunda, 
ö retimde internet kullan m n n, alg lanan kullan m kolayl  ile gelecekte 
di er çal malarda internet kullan m niyeti aras ndaki ili kide k smi ara 
de i ken etkisine sahip oldu u sonucuna ula lm t r. Ayr ca, di er 
çal malarda internet kullan m , alg lanan kullan m kolayl  ile gelecekte 
di er çal malarda internet kullan m niyeti aras ndaki ili kide k smi ara 
de i ken etkisine sahiptir. Di er tüm sonuçlar dikkate al nd nda di er 
ba ms z de i kenlerimiz ile ö retimde ve di er çal malarda internet 
kullan m niyeti aras ndaki ili kide, ö retimde ve di er çal malarda internet 
kullan m  de i kenlerin ara de i ken etkisinden söz edilemez. 
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