
A.Kübra Özkoç  
Bilgisayar  Ortamında Sanat ve Tasarım 

 Seminer 

 Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı 
Güveni: Facebook ve Linkedin 

Karşılaştırması 



2 
Sosyal Ağ Servisleri, kişilerin fiziksel dünyada oluşturdukları sosyal 
yaşamlarını ve yaşam dinamiklerini web ve/veya mobil platformlarla 

oluşturulmuş sanal ortamlara taşımalarını sağlamaktadır. 
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SNS’nin benimsenmesi ile 
kullanıcıların sahip olduğu yararlar: 

 
Bilgiye hızlı ve kolay erişim 
Yeni arkadaş bağlantıları 
Bağlantılarla hızlı ve kolay iletişim 
 İşletme-müşteri ilişkisinin kolaylığı  
Çok kanallı perakendecilik  

 



Çalışmanın Amacı 
 

 
 Farklı kullanıcı grupları arasında, sosyal ağ 

servislerinde kullanıcı davranışında rol alan 
güven mekanizmalarını açıklamak için, 

kullanıcının bu servislerde gizliliği, riski ve 
güveni nasıl algıladığını araştırmak ve bir 
kullanıcı davranışı modeli  oluşturmak.  

 
 Çaba beklentisi ve sosyal etkinin, 

kullanıcının sosyal ağ servisine olan 
güvenini nasıl etkilediğini anlamak.  
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Facebook ve Linkedin gibi en popüler sosyal ağ servisleri, kullanıcının 
sosyal arkadaşlarının kamusal, özel veya bağlı ağlarıyla kişisel durum, 

bilgi, görüş, önermeler veya sohbetleri paylaşmak için kullanılır.  
 
 

 1 milyar kullanıcı  
Günlük %50 çevrimiçi olma 
 Kullanıcı niyeti: Yeni insanlarla 

tanışmak 
Arkadaşlarının yerini saptamak, 

onlarla iletişim kurmak, içerik 
paylaşmak veya görüntülemek, 
içerik yorumlamak  

 İnsanlarla tanışıp bağlanma 
yüksek  

 467 milyon kullanıcı  
Günlük %40 çevrimiçi olma 
 Kullanıcı niyeti: Yeni 

profesyonellerle tanışmak  
 Kendi profesyonel tasvirini 

sunmak, profesyonel gruplara 
üye olmak, yeni iş olanakları 
keşfetmek, meslektaş bulmak 

 İnsanlarla daha az bağlantı  
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Güven:  Başkalarının etik davranışlarının altında özel normlar, risk, güven ve 
güvenlik gibi bireysel inanç veya beklenti gibi etkili faktörlere atıfta bulunur.  

Teknolojiye karşı güven: sosyal ağ servisinin 
kullanıcının gizli bilgilerinin korunması konusunda 
dürüst ve işinin ehli olması ile ilişkilidir. 
 
Kullanıcılar, teknolojinin kendi endişelerini 
korumak için istenen özelliklere sahip olduğuna 
inandıkça, sistem işlevlerine bağımlı olmaya istekli 
olduğu anlamına gelir.  

Beklenen Çaba  
Sosyal Etki  
Algılanan Risk  
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Çaba beklentisi: Teknoloji kabul modeline göre (TAM: Technology Acceptance Model) 
sistemin kullanımıyla ilişkili kolaylık derecesi olarak tanımlanır.   

TAM (Technology Acceptance Model) : 
 

Algılanan risk faktörünü, mali, performans, sosyal, zaman, psikoloji ve gizlilik 
risklerini içerek şekilde genişletir.  

 
Hem gizlilik endişeleri hem algılanan riskler, güven yapısını etkileyen 

faktörlerdir. ( Örn. mobil cihazlardaki konuma dayalı hizmetler) 
 

Gizlilik endişeleri ve algılanan risk, SNS’de kullanıcı güvenini nasıl etkiliyor?  
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Sosyal Etki: Kullanıcıların önemli arkadaşlarının, meslektaşlarının, aile üyelerinin 
veya diğer bağlantılarının, kullanıcının o sosyal ağ servisini kullanmasını ve servise 
güvenmesini istemeleri ile ilişkili olarak tanımlanır.  

Algılanan Gizlilik Riski: Kişisel bilgilerin ifşa edilmesi ile ilgili kullanıcı endişeleri 
olarak tanımlanır ve kullanıcının gizlilik ile ilgili algısı, güveni, tutumu ve kullanım 
niyetini olumlu etkiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hassas veya özel verilerin, 
 

 toplanması  
 yetkisiz erişimi 
 kullanımı 
 denetimi  
 farkındalığı  

 
ile ilişkilidir. 
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Teknolojinin Kabulleniş ve Kullanımının Birleşik Teorisi  
(UTAUT: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) 

Teori yapısı: 
 

 Performans beklentisini  
 Kolaylaştırıcı durumu 
 Kullanıcı niyetini  
 Sosyal Etkiyi  

 
İçerir. 

SNS araştırmalarına göre kullanıcı 
davranışını: 

 
 Kullanılabilirlik  
 Kişisel normlar  
Güvenilirlik  

 
etkiliyor. 
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 H1.  (a) Linkedin ve (b) Facebook kullanımı için çaba beklentisi ve güven arasında  pozitif  bir 
ilişki vardır. 

 H2. (a) Linkedin ve (b) Facebook kullanımı için çaba beklentisi ve devam niyeti arasında 
pozitif bir ilişki vardır.  

 H3. (a) Linkedin ve (b) Facebook kullanımı için sosyal etki ve güven arasında pozitif  bir ilişki 
vardır. 

 H4. (a) Linkedin ve (b) Facebook kullanımı için sosyal etki ile devam niyeti arasında pozitif  bir 
ilişki vardır. 

 H5. (a) Linkedin ve (b) Facebook kullanımı için gizlilik endişeleri ile güven arasında negatif bir 
ilişki vardır. 

 H6. (a) Linkedin ve (b) Facebook kullanımı için gizlilik endişeleri ile algılanan risk arasında 
pozitif  bir ilişki vardır. 

 H7. (a) Linkedin ve (b) Facebook kullanımı için algılanan risk ile güven arasında pozitif bir 
ilişki vardır. 

 H8. (a) Linkedin ve (b) Facebook kullanımı için algılanan risk ile devam niyeti arasında negatif 
bir ilişki vardır.  

 H9. (a) Linkedin ve (b) Facebook kullanımı için devam niyeti ile güven arasında pozitif bir 
ilişki vardır.  
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 H10. Çaba beklentisi, Facebook'a kıyasla Linkedin için güveni daha önemli ölçüde 

etkileyecektir. 
 H11. Çaba beklentisi, devam niyetini Linkedin için Facebook'dakinden daha önemli ölçüde 

etkileyecektir. 
 H12. Linkedin için sosyal etki, Facebook'dakinden daha önemli ölçüde güvenini 

etkileyecektir. 
 H13.Toplumsal etki, devamlılık niyetini Linkedin için Facebook'dan daha önemli ölçüde 

etkileyecektir. 
 H14. Gizlilik endişeleri, güveni Linkedin için Facebook’tan daha önemli ölçüde 

etkileyecektir.  
 H15. Gizlilik endişeleri, algılanan riski Linkedin için Facebook’tan daha önemli ölçüde 

etkileyecektir.  
 H16. Algılanan risk, güveni Linkedin için Facebook’tan daha önemli ölçüde etkileyecektir.  
 H17. Algılanan risk, devam niyetini Linkedin için Facebook’tan daha önemli ölçüde 

etkileyecektir. 
 H18. Güven, devam niyetini Linkedin için Facebook’tan daha önemli ölçüde etkileyecektir. 

 



 
 
 
 
 

Varsayılan hipotezlerle birlikte Facebook ve Linkedin 
kullanıcılarının güven mekanizmalarını araştırmak için, 

 
 Çaba beklentisi 
  Sosyal etki  

 Devam eden kullanım niyeti  
 Gizlilik kaygısı  
 Algılanan risk   

 
etmenleri ile bir çerçeve oluşturulmuştur.  

 
Kontrol değişkenleri:  

 Yaş 
 Tecrübe  
 Cinsiyet  

 

Araştırma Modeli 



Araştırma 
 Metadolojisi 

 Yeni bir modelin konsept tasarımına ve araştırma çerçevesinin 
geliştirilmesine yardımcı olmak için sosyal pazarlama, insan 
kaynakları ve satış alanlarından altı IS / EC (bilgi sistemi ve / veya 
elektronik ticaret) uzmanı ve altı sektör danışmanı davet edilmiştir.  

 SNS kullanıcıları çoğu çevrimiçi SNS'de yeterli bilgi, kaynak ve 
bilgiye sahip olduğundan, kolaylaştırıcı durum ve performans 
beklentileri filtrelenmiştir.  

 Aşağıda uzman görüşü anketleri gösterilmektedir.  



Veri Toplama 
Yöntemi 

Anket formları literatür taramalarından geliştirildi. 
Anket verileri 1 Mart 2015 ile 31 Ocak 2016 arasında toplandı. 

 SNS güven bağlamına uyacak şekilde değiştirildi. 
 Likert ölçek kullanıldı. ("kesinlikle katılmıyorum (1)" ile "kesinlikle katılıyorum (7)" ) 

Üç yıldan fazla Facebook / Linkedin deneyimi olan SNS kullanıcılarına anket yapıldı.  
 Resmi anket yapmak için Google Drive'da saklanan çevrimiçi bir anket kullanıldı.  
 Kullanıcıları ankete katılmaya davet etmek için kartopu tekniği kullanıldı. 

 
 168  

141 
 309 anket 
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0-20 yaş 
13% 

21-30 yaş 
27% 

31-40 yaş 
30% 

41-50 yaş 
25% 

51 yaş ve üstü 
5% 

Yaş Aralıkları  

Kadın 
 55% 

Erkek   
45% 

Cinsiyet 

Yüksek 
Lisans 23% 

Üniversite 
41% 

Lise   
19% 

Ortaokul ve 
altı 

 17% 

Eğitim Seviyesi 1 Yıl  1% 

1-2 Yıl 
7,1% 

2-3 Yıl 
 21% 

3-4 Yıl  
19% 4-5 Yıl  

16% 

5 Yıl ve 
Üstü 
36% 

Facebook Tecrübesi 

Facebook için 
tanımlayıcı 
istatistikler 

 

%79.2 Günlük 
katılımcı ziyareti  

 
%78.6 Ziyaret 
başına 1 saatten 

az zaman  



16 Linkedin için 
tanımlayıcı 
istatistikler 

 

%27 Günlük 
katılımcı ziyareti  

 
%88.7 Ziyaret 
başına 1 saatten 

az zaman  

21-30 
Yaş  

29,1%     
31-40 
Yaş 

38.3% 

41-50 
Yaş 
27% 

51 Yaş ve 
Üstü  
5.6% 

Yaş Aralıkları 

Erkek  
51% 

Kadın  
49% 

Cinsiyet 

Yüksek 
Lisans  
29,80  

Üniversite  
65,2%   

Lise  
 5% 

Eğitim Seviyesi 
1 yıl 
18% 

1-2 yıl 25% 

2-3 yıl 
19% 

3-4 yıl 
15% 

4-5 yıl 
15% 

5 yıl ve üstü 
8% 

Linkedin Tecrübesi 



Anket Soruları  
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 Verilerin analizi ve araştırma hipotezlerinin  test edilmesi sürecinde Kısmi En Küçük Kareler  

Yapısal Eşitlik Modellemesi (Partial Least Square-Path Modelling/PLS-SEM) Yöntemi 
kullanılmıştır. 
 

 Yapısal Eşitlik Modellemesi ile istatistiksel bağımlılığa dayalı modellerle ilgili bütünleşik hipotezler 
içindeki değişkenlerin sebep-sonuç ilişkisi açıklanabilir. 
 

 Bu model araştırmacılara, değişkenler arasında doğrudan ve dolaylı etkileri belirleme olanağı 
sağlamaktadır.  
 

 Modelin amacı, bir veya daha fazla gözlenen (manifest-observed) değişkenle ölçülen gizli (latent, 
gözlenemeyen) yapılar arasında eş zamanlı olarak birbiriyle ilgili bağımlı ilişkiler sistemini 
açıklamaktır. Aynı zamanda, teorik modeli örneklem verileriyle uyum gösterdiği ölçüde 
belirlemek, yani ilgili modelin temel yapılar arasındaki ilişkilerini tahmin etmektir. 
 

 Varyans temelli ve parametrik olmayan bir çok değişkenli istatistiksel analiz tekniğidir. 
 

 

Veri Analizi Yöntemi 
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Yapısal eşitlik modellemesi, ölçüm modeli ve yapısal model olmak üzere iki bölümden 

oluşur.  
 

1.Ölçüm Modeli: Gizli değişkenlerin veya varsayımsal yapıların gözlenen 
değişkenler tarafından nasıl tanımlandığını göstermektedir ve gözlenen değişkenlerin 

ölçüm özellikleri (güvenirlik ve geçerlik) tanımlanmaktadır. Diğer bir ifade ile 
gözlenen ve gizli değişkenler arasındaki bağlantıları gösteren yapısal eşitlikler kümesi 

ölçüm modelidir.  
 
. 
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2.Yapısal Model: Gizli değişkenler arasında nedensel (direkt ve dolaylı) ilişkileri belirler, 
nedensel etkileri tanımlar ve açıklanan varyansı gösterir. Diğer bir ifade ile gizli değişkenler 

arasındaki ilişkileri özetleyen yapısal eşitlikleri içeren bölüm yapısal model olarak 
tanımlanmaktadır. 
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Facebook ve Linkedin Kullanıcı Gruplarının Karşılaştırılması  
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Araştırma Sonuçları  

 Sosyal etki, güveni ve devam niyetini olumlu ölçüde etkiler. Pozitif güven algılamaları, 
kullanıcıların potansiyel riskleri algıladığında bile Linkedin ve Facebook servislerini kullanma 
niyetini olumlu yönde etkiler.  
 

 Sosyal etki, Facebook kullanıcılarının devam niyetini Linkedin kullanıcılarından daha fazla etkiler.  
 

 Linkedin kullanıcılarının devam etme niyeti Facebook kullanıcılarından daha fazla gizlilik 
risklerinden etkilenir. 
 

 Gizlilik endişesi, Linkedin kullanıcılarının servise olan güvenini, Facebook kullanıcılarının 
güveninden daha fazla etkiler. 
 

 Facebook kullanıcıları, Linkedin kullanıcılarına kıyasla daha zahmetsiz ve dostça bir ortamda  
vakit geçiriyorlar.  
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Araştırma Sonuçları  

 
 Kullanıcı tarafından algılanan risk, güven üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir  ve gizlilik 

kaygılarından anlamlı ve olumlu şekilde etkilenir. 
 

 Sosyal faaliyetlerin farklı türleri (bilgi paylaşımı ve kullanım davranışı), SNS'deki algılanan riski 
olumsuz yönde ve önemli ölçüde etkileyen güven tarafından etkilenir. 
 

 Çevrimiçi topluluğun kullanım kolaylığı, iyi bir toplumsal itibar veya yüksek güvenlik 
uyumluluğu gibi olumlu etkilerin, algılanan riskin olumsuz etkisini aştığında kullanıcıların 
SNS'yi kullanmaya devam eder.  
 

 SNS kullanıcılarının gizlilik endişeleri kullanım niyetini etkiler.  
 

 Sosyal etki ve çaba beklentisinin etkisi, algılanan risk ve gizlilik endişelerinin etkisinden daha 
büyüktür. 
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 Sosyal ağ servislerinde kullanıcıların servise olan güveni araştırılırken, kullanıcı verileri 
anket yoluyla elde edilmeseydi, örneğin bir deney grubu içinde kullanıcılara sosyal ağ 
servisleri  anlık olarak kullandırılsa ve gözlem yoluyla veriler kaydedilseydi yine aynı 
sonuçlara ulaşılır mıydı?  

 Linkedin ve buna benzer sosyal ağ servislerine,  gizlilik kaygılarını daha aza 
indirgemek için ne tür güncellemeler getirilebilir? Yalnızca profesyonel sosyal ağ 
servislerinde güven ve devam niyetini inceleyen bir araştırma yapılsaydı, bu araştırma 
ne tür yeniliklere ön ayak olabilirdi?  

 Sosyal ağ servisi kullanıcılarının potansiyel riskleri algılamasına rağmen çevreden gelen 
sosyal etki güçlüyse, sistemi kullanmaya  devam ettikleri bilindiğine göre, aynı durum 
e-ticaret  siteleri kullanıcıları için geçerli olabilir mi? Değilse, bu araştırmadan yola 
çıkılarak e-ticaret sitesi kullanıcılarının güven mekanizmalarını etkileyebilecek farklı 
faktörler neler olabilir?  

Anahtar Sorular 
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