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Öz

İnsanların bilişim teknolojilerini kabulünü ve kullanımını anlamak
bilişim sistemleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bilişim sistemlerinin
eğitim sistemlerine entegre edilmesi ile beraber öğrencilerin kullandığı
sistemler ve bu sistemlere karşı oluşan algılar araştırılması gereken
konulardandır. Kişinin bir sisteme olan bakış açısının ve sistemi hangi
düzeyde benimsediğini ortaya çıkarmak adına Teknoloji Kabul Modeli ile bir
araştırma geliştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin
okullarda kullandığı öğrenci bilgi sistemlerini kullanma niyetleri ve
tutumlarını ortaya koyarak, bu algıları etkileyen faktörleri açıklamaktır. Bu
bakımdan yapılan araştırma öğrencilerin bilgi sistemini kabul etme
düzeylerini ortaya koyacaktır. Bu çalışma da 215 ön lisans öğrencisi üzerinde
bir anket çalışması yürütülmüş olup öğrencilerin kullandığı öğrenci bilgi
sistemine karşı oluşturdukları algılanan kolaylık, algılanan kullanışlılık,
davranışa yönelik tutum, kullanım niyetleri, algılanan memnuniyet, sistem
kalitesi ve bilgisayar öz yeterliliği değişkenleri test edilmiştir. Buna göre
öğrencilerin sisteme karşı algıları ortaya konulmuştur. Sistem kalitesinin
algılanan kullanışlılık üzerinde etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Buna karşın
dışsal değişkenler ile algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık,
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davranışa yönelik tutum, kullanım niyetleri arasında ilişkilerin olduğu
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi sistemleri, öğrenci bilgi sistemi, teknoloji
kabul modeli

Abstract

Understanding the acceptance and use of people's information
technology has an important place in information systems. The integration of
information systems into education systems, as well as the systems used by
the students and the perceptions of students about these systems are topics
that need to be investigated. A research has been developed with the
Technology Acceptance Model in order to reveal the perspective of a person
on a system and the level of adoption of the system. The aim of this research
is to explain the intentions and attitudes of the university students to use the
student information systems used by the students and to explain the factors
that affect these perceptions. This research will reveal the level of acceptance
of the information system of the students. In this study, a questionnaire study
was carried out on 215 pre-undergraduate students. The perceived ease of
use, perceived usefulness, attitude towards behavior, intention to use,
perceived satisfaction, system quality and computer self-efficacy variables on
students' information system used by the students were tested. According to
this, the perceptions of the students on the system were revealed. It has been
understood that the quality of the system has no effect on perceived
usefulness. On the contrary, it was observed that there are relations between
external variables and perceived ease of use, perceived usefulness, attitude
toward behavior, intention to use.
Keywords: information systems, student information system,
technology acceptance model

1. GİRİŞ
Bilginin değerinin ve bilgiye ulaşmanın öneminin arttırdığı
günümüz yaşamında teknoloji ile beraber bilgiyi elde etme imkanları
da artmaktadır. İnsanlar teknolojik araçlar yardımı ile anlık olarak
bilgiyi elde edebilme ve kullanabilme imkanına sahip
olabilmektedirler. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla beraber
birçok alanda teknolojik yenilikler artmaktadır. İnternetin bilgiye
açılan bir kapı olması sebebi ile iletişim ve bilgi paylaşımının artması
müthiş bir hız kazanmıştır. İnternet sayesinde bilgiye erişmek daha
kolay bir hal alarak yaşamı kolaylaştıran en önemli teknolojik
gelişmelerin başında gelmektedir. İnternetin yaygın hale gelmesi ile
beraber iletişim araçlarının gelişimi de hızlanmıştır. Buna bağlı olarak
bilginin elde edilmesi saklanması ve yönetilmesi adına bilgi sistemleri
de önemli hale gelen teknolojik yapıların başında gelmektedirler. Bir
organizasyonun bilgi sistemleri yapısını (Davis, 2000)’ e göre bilgi
teknolojileri altyapısı, veriler, uygulama sistemleri ve bilgiyi elde edip
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sistemi kullanacak olan kullanıcılardan oluşmaktadır. Bu bakımdan
kullanıcıların sisteme karşı olan davranışları sistemin kendisi adına
önemli bir unsuru oluşturmaktadır.
Yıllardan beri araştırmacılar teknolojinin ve bilişim
sistemlerinin kullanımı ile kullanıcılar üzerindeki oluşturduğu
etkilerini anlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar (Davis, 1989;
Davis, Bagozzi, Warshaw, 1989; Venkatesh, Davis, 2000 ). Kullanılan
sistemin kullanıcı üzerindeki etkileri ve bu etkilere bağlı oluşan
sonuçların hangi boyutta olduğunun ve birey üzerinde ne gibi
değişiklikler yarattığı anlaşılması gereken konuların başında
gelmektedir (Igbaria ve Tan 1997). Yapılan araştırmalara göre bilgi
sistemleri kullanıcılarının sistem üzerinde oluşturduğu algıları,
öncelikleri ve alışkanlıkları gibi farklı yaklaşımları bulunabilmektedir.
Bu unsurlar kullanıcıların sistem başarısı üzerinde oluşturduğu algıları
etkilemektedir. Buna göre sistemin başarısının hangi düzeyde olduğu
da ortaya çıkmaktadır. Bokhari (2005) bir sistemin başarısının o
sistemi kullanan kullanıcıların memnuniyet derecelerine bağlı
olduğunu ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılama düzeyleri olarak
belirtmiştir. Yine aynı şekilde Delone ve Mclean (1992) sistemin
başarısını etkileyen bilgi kalitesi, sistem kalitesi, kullanma düzeyi ve
memnuniyet gibi değişkenlerin de olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden
bilgi sistemlerinin başarısını ortaya koymak esasında kompleks bir hal
alabilmektedir. Bu yüzden bilgi teknolojilerini hangi faktörlerin
etkilediğinden çok bilgi teknolojilerini benimseme adına hangi
unsurların etkili olduğu önemlidir (Igbaria, Tan, 1997 ). Bu bağlamda
Davis (1989)’ in geliştirmiş olduğu ve daha sonra birçok araştırmacı
tarafından kullanılan ve eklemeler yapılan Teknoloji Kabul Modeli
(TKM) gelmektedir. Birçok bilişim sistemi bu model yardımı ile
incelenmiş ve kullanıcı davranışları ve niyetleri ortaya konulmuştur.
Bilişim sistemleri ve teknolojileri sanayiden ticarete birçok
alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da önemli mesafeler kat
etmektedir. Yeni teknolojilere karşı oluşan bakış açıları günümüzde
bilimsel olarak ele alınmaktadır. Bilişim teknolojilerinin
benimsenmesi ve kabulü araştırmacılar tarafından yüksek detaylar ile
çalışılmış konuların başında gelmektedir (Cornell, Eining ve Hu,
2011). Bilişim teknolojilerinin eğitim alanında da benimsenmesi
önemli bir yer teşkil etmektedir. Günümüz bilgi teknolojileri eğitim
sektöründe de kayda değer bir paya sahip olmasına rağmen yeni
teknolojilerin kabulüne karşı direnişler de mevcuttur (Xu ve Yu,
2004). Yeni bir sistemin kullanıcı üzerinde oluşturduğu davranışsal
etki ve hangi faktörlerin bu etkilere sebep olduğu TKM ile
incelenebilmektedir (Davis, 1993).Eğitim ve öğretimde etkin bir
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teknoloji entegrasyonu ile bilişim sistemlerinden yüksek düzeyde
fayda elde etme ve o sistemi kullanma ve tercih etme düzeyleri de
buna bağlı olarak artabilmektedir (Calloway, Sorenson, Roark ve
Lucero, 2016). Bu çalışma ile öğrencilerinin notlarını, derslerini,
devam durumlarını takip edebildikleri ve iletişim kurmak için
kullanabildikleri öğrenci bilgi sistemi TKM çerçevesinde ele
alınmıştır. Öğrenci bilgi sistemine öğrenciler kullanıcı adı ve şifreleri
ile internet tarayıcısı üzerinden masaüstü, dizüstü veya mobil olarak
ulaşabilmektedirler. Buna göre kullanıcıların, yani öğrencilerin bu
sistemi kullanma niyetleri, sistem kalitesi, bilgisayar öz yeterliliği,
algılanan memnuniyet, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda
ve kullanma yönelik tutumları incelenmiş ve aralarındaki ilişkiler
açıklanmıştır.
2. BİLGİ SİSTEMLERİ
Bilgi sistemleri yıllardan beri gelişen bir alan olmanın yanı
sıra birçok araştırmacının ilgi duyduğu ve sürekli bir yenilenme
içersinde olan sistemlerin başında gelmektedir. Bilgi sistemleri ana
hedefleri itibariyle birçok yazar tarafından ele alınmış ve farklı
şekillerde tanımlanmıştır. Davis (2000) bilgi sistemlerini organizasyon
içersinde ihtiyaç duyulan enformasyon ve iletişimin yayılmasını
sağlayan sistemler olarak tanımlamıştır. Huber (2007) ise bilgi
sistemlerini belirli bir amacı gerçekleştirme adına organize olmuş
insanların, bilgilerin, iş süreçlerinin ve bilişim teknolojilerinin bir
araya gelmesi ile girdileri çıktılara dönüştüren sistemler olarak ele
almıştır. Laudon ve Laudon (2007 :7)’a göre bilgi sistemleri tanımını
belirli bir organizasyon içinde enformasyonun toplanmasını,
saklanmasını, işlenmesini ve dağıtılmasını sağlayan; ve bununla
beraber kontrolü, koordinasyonu, görselleştirmeyi ve karar vermeyi
destekleyen birbirleriyle bağlantılı olan yapılar şeklinde ifade
etmiştir.Bilgi sistemleri organizasyonel sistemlerin bir alt sistemi
olarak ele alınmış olup bilgi ve iletişim odaklı hizmetlerin
gerçekleştirilmesi hedefi ile oluşturulmuş konseptler olarak
nitelenebilir (Falkenberg, 1998).
Bilgi sistemleri esas yapısı itibariyle içinde bilişim
teknolojilerini ve uygulamalarını barındıran, bilgi yayılımını ve
iletişimin gerçekleşmesini sağlayan ve aynı zamanda insan ve
bilgisayar etkileşimi olan sistemlerdir. Bu sistemler bir bakıma insan
ve bilgisayar arasında bir etkileşimide sağlanmış olmaktadır (Davis,
2000). Bu sistemlerin sağladığı faydalar ve insan üzerinde oluşturduğu
etkiler de yıllar boyunca araştırılmıştır. Bu bakımdan ele alacak
olursak bilgi sistemleri ve bilgi sistemlerinin kullanıcı üzerindeki
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etkileri en çok araştırılan ve ölçülen yapılar arasında gelmektedir.
Petter’e (2008) göre bir bilgi sisteminin başarısını ölçmek sanıldığı
kadar kolay değildir. Bir sistemin başarısını, sağladığı gelir toplamı
gibi maddi ve somut olan bir ölçütle değerlendirebilirken aynı
zamanda somut olmayan ve soyut kavramlardan oluşan değişkenler de
kullanıcının sistemden elde ettiği başarıyı belirleyebilmektedir. Birçok
araştırmacı da değişik modeller deneyerek kullanıcı ve teknoloji
ilişkisini ortaya koyacak yenilikler geliştirmişlerdir. Davis’in 1989
yılında ortaya koyduğu teknoloji kabul modeli ile kullanıcının bir
sistemi kullanma niyetinin belirlenmesi ve sisteme yaklaşımının
belirlenmesi adına geliştirilmiş bir modeldir. Delone ve Mclean
(1992) geliştirdikleri Bilgi Sistemleri Başarı modeli ile bilişim
sistemlerinin tamamını içine alabilen ve hem bireysel hem de
organizasyonel anlamda elde edilen faydaları ortaya koyan bir
yaklaşım sayesinde yeni bir model ortaya koymuşlar.

Enformasy
on Kalitesi

Kullanım

Biresysel Etki

Sistem Kalitesi

Organizasyon
el Etki

Kullanıcı
Tatmini

Şekil 1 Delone ve Mclean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli (1992)
Bilgi Sistemleri Başarı modeli yaygın olarak kullanılan ve
bilgi sistemlerinin başarısı konusunda literatüre büyük ölçüde katkıda
bulunan ve aynı zamanda bilgi sistemlerinin başarısı adına oluşturulan
modellerin başında gelmektedir (Gable vd., 2008). Delone ve
Mclean’in ortaya koyduğu bu model bilgi sistemleri konusunda yeni
bir bakış açısı oluşturmuştur. Bundan dolayı birçok yazar bu model
üzerine yoğunlaşmıştır. Bu model yapı olarak altı boyuttan
oluşmaktadır. Bunlar enformasyon kalitesi, sistem kalitesi, kullanım,
kullanıcı tatmini, bireysel etki ve organizasyonel etki boyutlarıdır.
Yıllar içersinde araştırmacılar bu modeli ele alıp çeşitli değişiklikler
yapmışlardır. Seddon (1997) Bilgi Sistemleri Başarı Modeli’ni ele
alarak sistem kalitesi, bilgi kalitesi, kullanım ve memnuniyet
değişkenlerini kullanmıştır. Seddon (1997)’a göre bir sistemin
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başarısının kullanım derecesinden ziyade kullandığı sistemden elde
ettiği fayda ya da kullanışlılık derecesi belirler. Buna göre kullanım
derecesi yerine 1989 yılında Davis’in Teknoloji Kabul Modeli’nde de
kullandığı kullanılabilirlik değişkenini eklemiştir. 2003 yılında ise
Delone ve Mclean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli’ni geliştirerek son
halini vermişlerdir. Buna göre sisteme hizmet kalitesi eklenmiş ve
kullanım derecesini ölçen değişken ise hem kullanım veya kullanma
niyetini ölçen değişken olarak değiştirilmiştir. Son olarak bireysel ve
organizasonel etki derecesi ise net fayda olarak değiştirilmiştir.
3. TEKNOLOJİ KABUL MODELİ
Günümüzde en çok tercih edilen modellerin başında gelen
Teknoloji Kabul Modeli’nin temelini Ajzen ve Fishbein (1980)’e ait
olan TRA (Theory of Reasoned Action) olarak bilinen Mantıklı
Davranış Teorisi olarak bilinmektedir. Davis (1989) Mantıklı
Davranış Teorisi’ni geliştirip elde ettiği yeni model ile Teknoloji
Kabul Modeli’ni oluşturmuştur (Venkatesh ve Davis, 2000). İnsan
bilgisayar etkileşimi araştırmalarının temelinde kullanıcının yeni bir
teknolojiyi hangi düzeyde kabul ettiğini anlamak ve ona göre
teknolojiyi entegre etmek kayda değer bir çaba gerektirmektedir. Bu
bakımdan kullanıcının yeni teknolojiye göstereceği tepki, belirlenen
teknolojinin uygulanabilmesi adına önemlidir (Holden ve Rada,
2011). Davis (1989)’in geliştirmiş olduğu Teknoloji Kabul Modeli ile
kullanıcıların bir bilişim sistemini kabul veya ret etmelerini etkileyen
faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Davis’in bu modelinde
algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı değişkenleri yeni bir
teknolojiyi benimsemede en çok önem kazanmış yapıların başında
gelmektedir.
Algılanan
Fayda
Dışsal
Değişkenler

Tutumlar
Algılanan
Kullanım
Kolaylığı

Şekil 1 Orijinal Teknoloji Kabul Modeli

Kullanım
Niyetleri

Gerçek
Kullanım
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Davis (1989) modelde kullanılan algılanan faydayı, kişinin
belirli bir sistemi kullanırken o sistemden elde ettiği iş performansı ya
da faydayı algılama seviyesi olarak tanımlarken, algılanan kullanım
kolaylığını ise belirli bir sistemi kullanan kullanıcının sistemi
kullanmak için yüksek bir çabaya ihtiyaç duymadığını hissetme
derecesi olarak açıklamıştır. Algılanan fayda ve algılanan kullanım
kolaylığının tutumlar üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu da ortaya
konulmuştur. Teknoloji Kabul Modeli anlayışına göre bir sistemin
kullanışlı ve kolay olması o sistemi kullanan bireylerin tutumları ve o
sistemi kullanma niyetleri üzerinde etki oluşturacaktır. Buna göre
gerçek kullanım da etkilenecektir (Davis,1989). Tutumlar faktörü ise
kişilerin belirli bir davranışı gerçekleştirme adına hoşuna giden
duyguları kabul etme derecesi olarak belirtilmiştir ( Park, Baek, Ohm,
Chang, 2014). Kullanım niyetleri kişinin belirli bir sistemi kullanma
niyetini ifade ederken; kişinin sisteme karşı olan tutumları ile
kullanma niyeti arasında da anlamlı ilişkiler mevcuttur. Bunun dışında
dışsal değişkenlerin de algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda
üzerinde etkileri bulunabilmektedir (Davis,1989).
Dışsal değişkenler teknoloji kabul modelinde algılanan
kullanışlılık ve algılanan faydayı etkileme yolu ile sistemi kullanma
niyetleri üzerinde etkileri vardır (Davis,1989). Rainer (2007) bilgi
sistemlerinin belirli bir amaç için bilgi toplayan, işleyen, depolayan,
analiz eden ve yayan bilgisayarlaştırılmış süreçler olarak
tanımlamıştır. Kroenke (2008) ise bilgi sistemlerini donanım, yazılım,
veriler, prosedürler ve insanlardan oluşan bileşenlerin bilgi üretme
adına etkileşime geçmesi olarak görmüştür. Bilişim sistemleri yapısal
olarak bilgisayarı veya bilgisayar ile yapılan işleri içine aldığından
dolayı bilgisayar kullanımı önemli bir unsurdur. Buna göre bilgisayar
kullanmada yeterli olmak o sistemi benimseme adına önemlidir. Öz
yeterlilik, kişinin belirli bir görevi yerine getirebilme becerisi olarak
bilinmektedir (Bandura, 1977). Bilgisayar öz yeterliliği ise Compeau
ve Higgins (1995) tarafından geliştirilmiş ve belirli bir işleri
tamamlamak için kişinin bireysel olarak sahip olduğu bilgisayar
becerileri olarak tanımlanmıştır. Bilgisayar öz yeterliliğinin aynı
zamanda algılanan kullanım kolaylığı üzerinde etkilerinin olduğu
görülmüştür (PituchveLee, 2006; Ong, Lai, 2006).
Bilgi Sistemleri Başarı Modeli insan ve sistem arasındaki
ilişkinin davranışlar üzerindeki etkisini gösteren temel yapılardandır
(Wu&Wang, 2006). Buna göre Delone ve Mclean (1992)’in Bilgi
Sistemleri Başarı Modeli’nde kullandığı sistem kalitesinin sistemin
başarısının yanı sıra kullanıcının sisteme olan davranışlarını da
etkilemektedir. Bu bakımdan sistem kalitesinin de kullanıcı
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sistemden hangi
hangi düzeyde
düzeyde tatmin olduklarının
ortaya
ve Tan
Tan (1997)
(1997)
ortayakonulması
konulmasıgerektiğini
gerektiğini bildirmişlerdir.
bildirmişlerdir. Igbaria ve
kullanıcı
benimsenmesi
kullanıcımemnuniyetinin
memnuniyetininbir
bir sistemin
sistemin kullanılması
kullanılması ve benimsenmesi
adına
Buna göre
göre
adınayüksek
yüksekbir
biretkiye
etkiyesahip
sahip olduğundan
olduğundan bahsetmektedir.
bahsetmektedir. Buna
kişi
başarılı bir
bir
kişieğer
eğerkullandığı
kullandığı sistemden
sistemden memnun
memnun ise o sistemin
sistemin başarılı
sistem
ve Mclean,
Mclean,
sistemolduğundan
olduğundan da
da bahsetmek
bahsetmek mümkündür
mümkündür (Delone
(Delone ve
1992).
1992).
Powers
sistem tatmin
tatmin
PowersveveDickson’a
Dickson’a(1974)
(1974)göre
göre eğer
eğer kişiyi
kişiyi kullandığı sistem
etmiyorsa
eksik kaldığını
kaldığını
etmiyorsa o o sistemin
sistemin başarısı
başarısı da
da aynı
aynı ölüde eksik
belirtmişlerdir.
bilgi sistemleri
sistemleri
belirtmişlerdir. Bununla
Bununla beraber
beraber daha
daha önceki bilgi
çalışmaları
2003)’ in
in Bilgi
Bilgi
çalışmalarıincelendiğinde
incelendiğinde Delone
Delone ve
ve Mclean
Mclean (1992, 2003)’
Sistemleri
memnuniyetinin
Sistemleri Başarı
Başarı Modeli
Modeli çalışmalarında
çalışmalarında kullanıcı memnuniyetinin
önemli
etkilediği
önemli bir
bir yer
yer kapladığını
kapladığını ve
ve sistem
sistem kullanımını
kullanımını etkilediği
görünmektedir.
olduğu Bilgi
Bilgi
görünmektedir. Seddon
Seddon (1997)’un
(1997)’un modifiye
modifiye etmiş olduğu
Sistemleri
ile algılanan
algılanan
SistemleriBaşarı
BaşarıModeli’nde
Modeli’nde ise
ise kullanıcı
kullanıcı memnuniyeti ile
fayda
sistemden
faydaarasında
arasındailişki
ilişkiolduğu,
olduğu, dolayısı
dolayısı ile
ile kişinin
kişinin kullandığı
kullandığı sistemden
memnun
fayda sağladığı
sağladığı ve
ve
memnunolması
olmasıaynı
aynızamanda
zamanda kişinin
kişinin oo sistemden
sistemden fayda
performans
performanselde
eldeettiğinin
ettiğininde
dekanıtı
kanıtı olduğu
olduğu belirtilmiştir.
belirtilmiştir.
4.4.ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMAMODELİ
MODELİ ve
ve HİPOTEZLER
HİPOTEZLER
Bu
olduğu teknoloji
teknoloji
Buçalışmada
çalışmada Davis
Davis (1989)’in
(1989)’in geliştirmiş
geliştirmiş olduğu
kabul
(1992) Bilgi
Bilgi
kabulmodeli
modeli temel
temel alınmış
alınmış ve
ve Delone
Delone ve Mclean (1992)
Sistemleri
Orijinal Teknoloji
Teknoloji
SistemleriBaşarı
BaşarıModeli’nden
Modeli’nden de
de faydalanılmıştır.
faydalanılmıştır. Orijinal
Kabul
algılanan kullanım
kullanım
Kabul Modeli’nde
Modeli’nde bulunan
bulunan algılanan
algılanan fayda,
fayda, algılanan
kolaylığı,
niyetleri gibi
gibi
kolaylığı, davranışa
davranışa yönelik
yönelik tutum
tutum ve
ve kullanma niyetleri
değişkenler
Dışsal değişkenler,
değişkenler,
değişkenlerbubumodelde
modelde de
de aynen
aynen korunmuştur.
korunmuştur. Dışsal
literatürde
Teknoloji Kabul
Kabul
literatürdedaha
dahaönce
öncekullanılmış
kullanılmış ve
ve aynı
aynı zamanda Teknoloji
Modeli
etkisi olabilecek
olabilecek
Modeliçerçevesinde
çerçevesindeöğrenci
öğrencibilgi
bilgi sistemleri
sistemleri üzerinde etkisi
yapılardan
dışsal değişkenleri
değişkenleri
yapılardanelde
eldeedilmiştir.
edilmiştir. Araştırmada
Araştırmada kullanılan
kullanılan dışsal
iseisesistem
öz yeterliliği
yeterliliği
sistemkalitesi,
kalitesi,algılanan
algılanan memnuniyet
memnuniyet ve bilgisayar öz
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oluşturmaktadır. Teknoloji kabul modeli çerçevesinde yapıların kendi
aralarındaki ilişkilerinin yanı sıra dışsal değişkenlerin modelde
kullanılması ile oluşan bütünsel yapının incelenmesi yapılmıştır. İlk
olarak değişkenler arasındaki etkileşimler ortaya konulmuş ve
hipotezler belirlenmiştir. Daha sonra oluşan yapı test edilmiş ve
sonuçlar gösterilmiştir.

Algılanan
Memnuniyet

H5

Algılanan
Kullanışlılık

H6
Sistem
Kalitesi

Bilgisayar Öz
Yeterliliği

H3
H1

Davranışa
Yönelik
Tutumlar

H7
H8

Algılanan
Kullanım
Kolaylığı

H4

Kullanım
Niyetleri

H2

Şekil 2 Teorik Olarak Kullanılacak Model
4.1 Hipotezler
Literatür taraması yapılıp daha önceki çalışmalar temel
alındığında aşağıdaki hipotezler ortaya konulmuştur.
H1 :Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, algılanan kullanışlılık davranışa yönelik
tutumu pozitif yönde etkiler.
H2:Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, algılanan kullanım kolaylığı davranışa
yönelik tutumu pozitif yönde etkiler
H3:Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, algılanan kullanışlılık kullanım niyetini
pozitif yönde etkiler.
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H4:Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, davranışa yönelik tutum kullanım niyetini
pozitif yönde etkiler.
H5:Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, sistem kalitesialgılanan kullanışlılığı pozitif
yönde etkiler.
H6:Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, algılanan memnuniyet algılanan
kullanışlılığı pozitif yönde etkiler.
H7:Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, algılanan kullanım kolaylığı algılanan
kullanışlılığı pozitif yönde etkiler.
H8:Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, bilgisayar öz yeterliliği algılanan kullanım
kolaylığını pozitif yönde etkiler.
5. YÖNTEM
5.1 Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın genel amacı üniversitelerde kullanılan ve
öğrencilerin ders aktivitelerini görebildiği bir sistem olan öğrenci bilgi
sisteminin öğrenciler üzerinde oluşturduğu tutum ve davranış
niyetlerinin ortaya konulmasını sağlamaktır. Teknoloji Kabul Modeli
çerçevesinde öğrencilerin kullandığı bu sistemi kabul etme düzeyleri
belirlenmek istenmiştir. Bu şekilde öğrencilerin sistemi
benimsemesinde etkili olan faktörlerin ortaya konulması
amaçlanmıştır.
5.2 Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi
Araştırmanın evreni Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek
Yüksekokulu öğrencilerinden oluşmaktadır. Ön lisans programlarına
kayıtlı olan ve yüksekokulda 2017 yılı içersinde aktif olarak ders alan
907 öğrenci hedef kitleyi oluşturmaktadır. 907 öğrenci içersinde
örneklemi 215 öğrenci oluşturmaktadır.
5.3 Veri Toplama Tekniği ve Süreci
Araştırma modelini test edebilme adına gerekli olan veriler
anket yöntemi ile elde edilmiştir. Bu çalışmada kolayda örnekleme
yolu ile 283 öğrenciye ulaşılmış; ve bunların sonucu olarak 15 gün
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süre içersinde 215 geçerli anket verisi elde edilmiştir. Anket iki
bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde ankete katılan
öğrencilerin demografik özelliklerini belirleyen sorular yöneltilmiştir.
İkinci bölümde ise araştırma modelinde bulunan 7 değişkene ait 23
soru yöneltilerek gerekli cevaplar alınmıştır. Sorular belirlenen
ölçeklere göre test edilmiş olup değişkenlerin ölçümü için (1=
Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) şeklinde 5 li
Likert derecelemesi kullanılmıştır.
5.4 Araştırmanın Kısıtları
Bu çalışma sadece Van ili Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş
Meslek Yüksekokulu öğrencileri hedef alınarak yapılmıştır. Esasında
üniversitenin tamamında öğrenciler öğrenci bilgi sistemini
kullanabilmektedir. Ön lisans öğrencilerinden doktora öğrencilerine
kadar bütün öğrenciler, bu sisteme dahildirler. Fakat kısıtlı imkanlar
ve zaman nedeni ile bu çalışma genele uygulanamamış; ve sadece
üniversiteye bağlı ön lisans düzeyinde tek bir meslek yüksek oklunda
gerçekleştirilmiştir.
5.5 Kullanılan Ölçekler
Bu araştırmada kullanılan ölçekleri oluşturma adına derin bir
literatür analizi yapılmış olup, özellikle bu alanda yapılan ve
Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde elde edilmiş yayınlar
incelenmiştir. Özellikle Teknoloji Kabul Modeli günümüzde de
teknolojiyi kabul etme adına en çok kullanılan modellerin başında
gelmektedir. Bu yüzden bu model çerçevesinde ve özellikle bilgi
sistemleri üzerine çalışılmış konular da incelenmiştir. Elde edilen
bilgilere göre ve oluşturulan model yapısını karşılayacak şekilde
ölçekler uyarlanmıştır. Buna göre algılanan kullanım kolaylığı(4)
ölçeği ile algılanan kullanışlılık(4) ölçeği Davis (1989)’in
çalışmasından elde edilmiştir. Davranışa yönelik tutum(3) yapısını
oluşturmak için Park (2009)’ ın uzaktan eğitim sistemi üzerine yaptığı
çalışma kullanılmıştır. Kullanım niyetlerini(2) ölçmek içinse
Venkatesh ve Davis (2000)’in yaptığı çalışma baz alınmıştır.
Algılanan memnuniyeti(3) ölçme adına Wang (2008)’in e ticaret
sistemi başarısını ölçme adına kullandığı memnuniyet ölçeğinden
faydalanılmıştır. Sistem kalitesi(3) ise Shin (2009)’in makalesinden
elde edilmiştir. Bilgisayar öz yeterliliği(4) ölçeğini oluşturmak için
Venkatesh ve Davis (1996)’in teknoloji kabul modeli çerçevesinde
oluşturduğu çalışmadan elde edilerek kişinin sistemi kullanmadaki
yeterliliği ölçülmek istenmiştir.
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5.6 Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Araştırmada anket sonuçlarına göre elde edilen veriler, IBM
SPSS 22.0 istatistik yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin
değerlendirilmesi için güvenilirlik analizi, açımlayıcı faktör analizi,
korelasyon analizi ve regresyon analizleri yapılmıştır. Elde edilen
bulgular tablolar halinde gösterilip açıklanmıştır.
5.6.1 Frekans Dağılımları
Öğrenci bilgi sistemini kullanan öğrencilere ait tanımlayıcı
istatistikler aşağıda verilmiştir.
Tablo 1 Tanımlayıcı Özelliklere İlişkin Frekans Dağılımları
1 - Cinsiyet
Erkek
Kadın
2 - Yaş
18 - 22
23 - 30
30 YAŞ ÜZERİ
3 - Sınıf
1
2
Uzatmış
4 –ÖBS Kullanım Süresi
1 Ay
1 - 6 Ay
6 - 12 Ay
1 Yıldan Fazla
5 –ÖBS Kullanım Sıklığı
Haftada 1 den Fazla
Haftada 1 Kere
Ayda 1 kaç Kere
6 Ayda Birkaç Kere
6 Ayda 1 Kere

Frekans
133
82

Yüzde
61,9
38,1

154
34
27

71,7
15,9
12,5

144
58
13

67
27
6

17
49
74
75

7,9
22,8
34,4
34,9

9
90
56
39
21

4,2
41,9
26
18,1
9,8

Tanımlayıcı özellikleri gösteren tabloyu incelediğimizde
öğrencilerin %61,9 u erkek, %38,1 i ise kadınlardan oluşmaktadır.
Öğrencilerin yaş aralıkları gözlendiğinde ise 18-22 yaş aralığının
%71,7 ile en yüksek değere sahip olduğu görülmektedir. Çalışmaya
destek veren öğrencilerin büyük bölümünü de 1. Sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. ÖBS kullanım süresinde ise %69,3 lük kısmın
sistemi 6 aydan fazla kullandığı söylenebilir. Kullanım sıklığını
incelediğimizde ise %41,9 ile haftada 1 kere kullanırken , %26 ile
ayda birkaç kere kullanım görülmektedir.
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5.6.2 Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri
Bu araştırma da daha önce yapılan çalışmalar incelenmiş olup
ölçeklerin
oluşturulması
aşamasında
önceki
bilgilerden
yararlanılmıştır. Tercih edilen modele göre algılanan kullanım
kolaylığı, algılanan kullanışlılık, davranışa yönelik tutumlar, kullanım
niyetleri, algılanan memnuniyet, sistem kalitesi ve bilgisayar öz
yeterliliği değişkenleri kullanılmış ve gerekli güvenirlik ve geçerlilik
analizleri yapılmıştır. Değişkenlerin maddeleri daha önce kullanılmış
ve bu alanda geçerliliği ve güvenirliği ispatlanmış ölçütlere göre elde
edilmiştir. Bu değişkenlerin seçiminde de alanında uzman
akademisyenlere danışılmış ve ölçeklerin geçerliliği test edilmiştir.
Kullanılan modelde 7 adet değişken ve 23 madde kullanılmıştır.
Eldeki veriler SPSS 22.0 programı yardımı ile analiz edilmiştir. İlk
olarak değişkenlerin kendi aralarındaki sınıflanmasını gözlemek adına
keşfedici faktör analizi uygulanmıştır. Bu analizde (varimax) yöntemi
uygulanarak faktörlerin açıklanması (principles component)
uygulaması yapılmıştır. Bu yöntemle elde edilen sonuçlar gözlenerek
öz değerlerinin (eigenvalues) 1 den büyük olanları gözlenmiştir. Buna
göre yapının 7 adet faktör üzerinde toplandığı gözlenmiştir. Açıklanan
varyans oranları ve faktör yükleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2 Faktör Analizi Değerleri
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Öğrenci Bilgi Sistemi kullanımının öğrenciler üzerindeki etkilerini
ölçme adına elde edilen verilere göre yapılan faktör analizinde
maddeler 7 adet faktör üzerine şekildeki gibi gelmiştir. Açılan
faktörler toplam varyansın %84,531’ ini karşılamaktadır. Kullanılan
ölçeklerin güvenirliklerinin incelenmesi için Cronbach alpha-α testi
kullanılmıştır (Ravichandran ve Arun, 1999). Tablo 3’ de yapıların
Cronbach Alfa değerleri gösterilmiştir. Özellikle sosyal bilimler
alanında Cronbach Alfa değeri minimum 0.70 ve yukarısı içsel
güvenirlik adına yeterli görülmektedir (Baum ve Wally, 2003).
Tablo 3 Güvenirlik Analizi Sonuçları
Değişkenler

Soru Sayısı

Algılanan Kullanım Kolaylığı
Algılanan Kullanışlılık
Bilgisayar Öz yeterliliği
Sistem Kalitesi
Algılanan Memnuniyet
Davranışa Yönelik Tutumlar
Kullanıma Niyetleri

4
4
4
3
3
3
2

Cronbach
Değeri
0,963
0,924
0,893
0,926
0,921
0,896
0,851

Alfa

Araştırmada kullanılan keşfedici faktör analizinin bu teste
uygunluk derecesini ve değişkenlerin homojenlik miktarlarını
belirleyebilmek için KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testi ve Barlett
testleri bu çalışmada uygulanmıştır. Kullanılan modelin faktör
analizine uygun olup olmadığını ve örneklem yeterliliğinin bu
çalışmadaki uygunluğunu ortaya koymak için KMO ve Barlett testleri
yapılmıştır (Fox ve Skitmore 2007; Kalay ve Lynn, 2016a; Kalay,
2016b). KMO testi için minimum değer olarak 0,5 olarak uygun
görülmektedir (Norusis,2008). Bu testte ise 0,764 olarak belirlenen
KMO değerine göre elde edilen örneklemin bu çalışma için uygun
olduğu söylenebilir. Barlett testi ise uygulanan faktör analizinin
istatistiki olarak anlamlı olup olmadığını açıklayan bir araçtır (Hair
vd., 2006; Kalay ve Lynn, 2016c; Lynn ve Kalay, 2015a; Lynn ve
Kalay, 2015b). Tablo 4 de yapılan Barlett testinin de sonucu
gösterilmiştir. Elde edilen yaklaşık değer olan (Ki-Kare =
4583,915p<0.000) değerlerine göre modelde yer alan değişkenler
arasında bağımlılıkların olduğu görülmektedir.
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Tablo 4 KMO ve Barlett Testi Sonuçları

Test Adı
Kaiser – Meyer – Olkin Örneklem
Yeterlilik Ölçütü
Barlett test değeri
Yaklaşık Ki-Kare
Serbestlik derecesi
Anlamlılık

Test Değeri
,764
4583,915
253
,000

5.6.3 Korelasyon Analizi Sonuçları
Tablo 5 incelendiğinde yapılar arasında anlamlı ve pozitif
ilişkilerin olduğu görülmektedir.
Tablo 5 Korelasyon Analizi Sonuçları
A.Kolay
lık

Bil.Öz.
Yet.

A.
Kulnışlı
lık

Sistem
Kalite

Memn
uniyet

Tutum

A.Kolaylı
k

1

Bil.
Yet.

,207**

1

A.
Kulnışlılı
k
Sistem
Kalite

,599**

,084

1

,203**

-0,104

,116

1

Memnuni
yet

,222**

,043

,411**

,074

1

Tutum

,348**

,167*

,354**

-,158*

,170*

1

Niyet

,215

,143*

,231**

-,161*

,259**

,376**

Öz.

N
iy
et

1

(** 0.01 düzeyinde anlamlıdır)
(* 0.05düzeyinde anlamlıdır)
Değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerleri de Tablo 6’da
gösterilmiştir.
Tablo 6 Ortalama ve Standart Sapma
Değişkenler

Ortalama

N değeri

3,62

Standart
Sapma
0,91

Algılanan
Kullanım
Kolaylığı
Algılanan Kullanışlılık

3,80

0,71

215

215
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Bilgisayar Öz yeterliliği
Sistem Kalitesi
Algılanan Memnuniyet
Davranışa
Yönelik
Tutumlar
Kullanıma Niyetleri

3,69
3,53
3,92
3,80

0,79
0,84
0,79
0,76

215
215
215
215

3,55

0,80

215

5.6.4 Araştırmanın Hipotezlerinin Test Edilmesi
Teknoloji kabul modeli çerçevesinde üniversite öğrencilerinin
Öğrenci Bilgi Sistemi kullanma niyetlerinin belirlenmesi adına
oluşturulan değişkenler olan algılanan kullanım kolaylığı, algılanan
kullanışlılık, bilgisayar öz yeterliliği, sistem kalitesi, algılanan
memnuniyet, davranışa yönelik tutumlar ve kullanma niyetlerinin
aralarındaki ilişkileri ve hipotezleri belirleme adına regresyon
analizleri aşağıdaki şekilde yapılmıştır. Çıkan sonuçlar Tablo 7’de
gösterilmiştir.
Tablo 7 Regresyon Yöntemi ile Hipotez Sonuçları
Hip
ote
zler
H1
H2
H3
H4
H5
H6

Bağımlı
değişke
n
Davranı
şsal
Tutum

Bağımsız
değişken

Kullanı
m Niyeti

A.
Kullanışlılık
Tutum
Sistem
kalitesi
A.
Memnuniye
t
A. Kolaylık
Bilg.
Öz.
Yeter

A.
Kullanış
lılık

H7
H8

A.
Kolaylık

A.
Kullanışlılık

R2
Değer
i
0,154

A. Kolaylık
0,182

0,440

0,043

St
Beta

t Değeri

P
Değer
i

Sonuç

0,212

2,689

0,008

KABUL

0,226

2,869

0,005

KABUL

0,231

3,482

0,001

KABUL

0,286

4,305

0,000

KABUL

-0,014

-0,275

0,783

RET

0,293

5,542

0,000

KABUL

0,537

9,980

0,000

KABUL

0,207

3,081

0,002

KABUL

Tablo 6 incelendiğinde algılanan kullanışlılık, algılanan
kolaylık, davranışa yönelik tutum, kullanım niyeti, algılanan
memnuniyet, sistem kalitesi ve bilgisayar öz yeterliliği arasındaki
ilişkiler regresyon yöntemiyle açıklanmıştır. Buna göre algılanan
kullanışlılığın ve algılanan kolaylığın davranışsal tutum üzerinde
etkileri gözlenmektedir. Algılanan kullanışlılık p<0,01 ve β=0,212 ve
algılanan kolaylık p<0,01 ve β=0,226 ile davranışsal tutum üzerinde
anlamlı olarak ve pozitif yönde bir etkisi vardır. Buna göre H1 ve H2
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hipotezleri kabul edilir. Algılanan kullanışlılık ve Tutum
değişkenlerinin sırasıyla p<0,01 β=0,231 ve p<0,001 β=0,286 ile
kullanım niyeti üzerine etkisi olduğu görülmektedir. Bu değerlere göre
H3 ve H4 hipotezleri de kabul görmektedir. Sistem kalitesi, algılanan
memnuniyet ve algılanan kolaylığın algılanan kullanışlılığı ne derece
etkilediğine bakacak olursak sistem kalitesi p=0,783 β=-0,014 ile H5
hipotezi ret edilmektedir. p<0,001 β=0,293 ile algılanan
memnuniyetin algılanan kullanışlılık üzerinde pozitif ve anlamlı bir
etkisi olduğu gözlenmektedir. Bu bakımdan H6 hipotezi kabul
edilmiştir. p<0,001 β=0,537 ile algılanan kolaylığın algılanan
kullanışlılık üzerinde pozitif ve güçlü bir etki yaptığı anlaşılmaktadır.
Dolayısı ile H7 hipotezi de kabul edilmiştir. Son olarak bilgisayar öz
yeterliliğinin algılanan kolaylık üzerindeki etkisine baktığımızda ise
p<0,01 ve β=0,207 ile H8 hipotezi de kabul görmüştür.
6. SONUÇ
İnternetin son derece yaygın olduğu ve bilgiye erişimin
kolaylaştığı ve bilginin artık vazgeçilmez bir parça haline geldiği
günümüzde bilgiyi elde etme ve kullanma önemli bir hal almıştır.
Bunun için teknolojik olarak geliştirilmiş ve bilgi sistemleri birçok
sektörde olduğu gibi eğitim alanında da birçok kademede bilgi
sistemleri kullanılmaktadır. Eğitim sistemindeki teknolojik alt
yapıların gelişmesi ile beraber verilerin dijitalleştirilmesi önemli
ölçüde hız kazanmıştır. Bilişim sistemlerinin eğitime entegre edilmesi
ile uzaktan eğitim sistemleri, öğrenci bilgi sistemleri, ders yönetim
sistemleri gibi farklı sistemler ortaya çıkmıştır. İş süreçlerinin artık
bilişim sistemleri üzerinden yürütülmesi ile kişilerin bilgi sistemlerine
yaklaşımı da önem kazanmıştır. Kişinin yeni bir teknolojiyi hangi
ölçüde kabul ettiği o teknolojinin uygulanabilirliği adına önem
kazanmıştır. Yeni bir sistemin kullanıcılar tarafından kabul görmesi
sistemin başarısı adına da önemlidir. Bu bakımdan ele alacak olursak
kişinin yeni bir sisteme adapte olması, o sistemden fayda görmesi, o
sistemi benimsemesi, sisteme yaklaşımı ve niyetleri sistemin
başarısını ortaya çıkarma adına araştırılması gereken konulardandır.
Bu çalışma da Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde bir
üniversitede kullanılan öğrenci bilgi sisteminin incelenmesi
yapılmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin sistemi kullanma niyetlerinin
olduğu görülmüştür. Ayrıca sistemden elde edilen tutumların da
sistemi kullanma niyetleri üzerine etkilerinin olduğu gözlenmiştir.
Sistemden algılanan kullanışlılık derecesinin de sistemi kullanan
öğrencilerin tutumları ve niyetleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu
bildirilmiştir. Sistemin kullanımının kolay olması ile kullanışlı olması
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arasında da pozitif yönde bir ilişki mevcuttur. Bu da modelin
sonuçlarının Davis’in (1989) TKM ile uyumlu olduğunu göstermiştir.
Sistemden duyulan memnuniyetin kullanışlılık üzerine olumlu
etkilerinin olduğu görülmüştür. Bu sonuç Seddon’un (1997) modelini
karşılamaktadır. Bilgisayar öz yeterliliğinin de algılanan kullanım
kolaylığı üzerine etkileri mevcuttur Venkatesh ve Davis (1996). Buna
karşın sistem kalitesinin algılanan kullanım kolaylığı üzerine etkileri
bulunamamıştır. Seddon (1997) Bilgi Sistemleri Başarı Modeli’nin
(Delone ve Mclean, 1992) genişletilmiş halinde sistem kalitesinin
kullanışlılık üzerinde pozitif etkisini bulmuştur. Bu sonuçlar ışığında
çalışmanın teknik açıdan daha detaylı bir bakış açısına göre farklı
dışsal değişkenler kullanılarak öğrenci bilgi sistemlerinin kabul görme
düzeyi araştırılabilir. Bilgi sistemlerini dizayn eden üreticiler ve
tasarımcılar da öğrencilerin sistemlere bakış açısı ve benimseme
düzeylerine göre sistemler geliştirebilirler.
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