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ÖZ  
Amaç: Bu araştırmada, ergenlerde problemli akıllı telefon ve internet kullanımı arasındaki ilişkide bilinçli farkında-
lığın aracı rolüne ilişkin geliştirilen modelin sınanması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın verileri Akıllı Telefon 
Bağımlılık Ölçeği, Çocuk ve Ergenler için Bilinçlilik Ölçeği, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler 2018 
yılında Erzurum il merkezindeki 308 ortaokul öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi LISREL 8.54 
ve SPSS 22 programı ile yapılmıştır. Araştırmada bilinçli farkındalığın dolaylı etki tahminini bulabilmek için SPSS 
Macro Process programı kullanılmıştır. Aracı rolün istatistiksel olarak anlamlılığı bootstrap testi ile hesaplanmıştır. 
Bulgular: Araştırma sonucunda bilinçli farkındalık ile problemli akıllı telefon ve internet kullanımı arasında orta 
düzeyde ve negatif yönde ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra, problemli akıllı telefon ve internet kullanı-
mı arasında orta düzeyde ve pozitif yönde ilişkilerin olduğu görülmüştür. Araştırmada problemli akıllı telefon ve 
internet kullanımı arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın kısmi aracı rol oynadığı belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma 
sonucunda bilinçli farkındalığın aracılık etkisine yönelik modelin doğrulandığı görülmüştür. Bu doğrultuda bilinçli 
farkındalığın ergenlerin problemli internetin kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarda kullanılabileceği düşü-
nülebilir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2019; 20(2):153-158)  
Anahtar sözcükler: Bilinçli farkındalık, problemli akıllı telefon ve internet kullanımı, aracılık  
 
 
 
 

Addiction in a virtual environment: a model  
test for the mediation role of mindfulness 

 
ABSTRACT 
 
Objective: In this research, it was aimed to test the model developed on the mediating role of mindfulness in the 
relationship between problematic smartphone and internet usage in adolescents. Methods: The data were 
collected using the Smart Phone Dependency Scale, the Child and Adolescent Awareness Scale, and the Internet 
Dependency Scale. These data were obtained from 308 middle school students in Erzurum province center. Ana-
lysis of the research data was done with LISREL 8.54 and SPSS 22 program. The SPSS Macro Process program 
was used to find the indirect effect estimate of mindfulness in the study. The SPSS Macro Process program was 
used to calculate the indirect effect estimate of the variables in the study. The statistical significance of the role of 
the mediator was calculated by the bootstrap test. Findings: The research found that there was a moderate and 
negative relationship between mindfulness and problematic use of smartphones and the internet. In addition, it was 
seen that there is a moderate and positive relationship between problem smartphone and internet use. In addition, 
it has been determined that there is a mindfulness of the relationship between problem smart phone and internet 
usage in research. Result: Because of the research, the model for the mediating effect of mindfulness has been 
confirmed. In this context, it can be considered that mindfulness can be used in studies aimed at reducing adoles- 
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cent use of problematic internet. (Anatolian Journal of Psychiatry 2019; 20(2):153-158)   
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GİRİŞ 
 
Son yıllarda internet, ergenlerin ve yetişkinlerin 
yaşamlarında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. 
İnternet bireylerin boş zamanını değerlendirme, 
iş, akademik ve toplumsal etkinlikleri yürütebil-
mek için değerli bir araç durumunu almıştır. 
İnternetin kullanımının yaygınlaşması, faydaları-
nın yanı sıra, bireylerin yaşamında bazı olum-
suzlukları da beraberinde getirmiştir. İnternetin 
yanlış veya sağlıksız kullanımı internet bağımlı-
lığı, patolojik veya problemli internet kullanımı 
gibi uyumsuz davranışlara dönüşebilmektedir. 
Problemli internet kullanımı (PİK), interneti kulla-
nırken davranış kontrolünü kaybetme anlamına 
gelmektedir. Bu durum özellikle interneti yoğun 
kullanan ergenlerin kişilerarası ilişkilerinde, 
günlük ve akademik yaşamlarında sorunlara yol 
açabilmektedir.  
 
Cheng ve Li,  PİK’in yaygınlık oranını %6, Pontes 
ve arkadaşları %7.5 olarak bildirmişlerdir.1,2 
Chun, ruhsal sorunların ve duygusal düzensiz-
liğin PİK’i etkilediğini bulmuştur.3 Son zamanlar-
da, teknolojinin ilerlemesi cep telefonlarının 
sahip olduğu özelliklerin de gelişmesine neden 
olmuştur. Özellikle cep telefonlarına internet 
uygulamasının getirilmesi bu araçların akıllı tele-
fon özelliği kazanmasını sağlamıştır. Bu geliş-
meler çocuk ve ergenlerin internete erişimlerini 
daha da kolaylaşmasına olanak vermiştir. Bu da 
internette yaşanan olumsuz durumların akıllı 
telefon kullanımıyla birlikte artmasına neden 
olmuştur. Kwon ve arkadaşları akıllı telefonun 
mobil ve internet yetenekleri göz önüne alındı-
ğında tolerans geliştirme, yoksunluk, günlük 
etkinlikleri gerçekleştirmekte zorlanma gibi 
bağımlılığa işaret eden davranışları artırdığını 
belirtmişlerdir.4 Problemli akıllı telefon kullanımı-
nın (PATK) çocuk ve ergenlerde duygusal 
dengesizlik, dikkat eksikliği, depresyon, öfke ve 
kontrol eksikliği gibi sorunlara neden olduğu 
bildirilmiştir.5 Araştırmalar da, PATK’nin zihinsel 
sağlık6 ve okulda uyum sorununa7 neden oldu-
ğunu ortaya koymuştur. Ergenlerin akranlarıyla 
yaşadığı uyumsuzluğun ve anne-babalar tarafın-
dan ihmal edilmelerinin de PATK’ye neden oldu-
ğu belirtilmiştir.8 
 
Aracı değişken olarak bilinçli farkındalık   
Bilinçli farkındalık, bireyin şu anda var olan dene-
yimlerine, yargılayıcı olmayan veya kabul edici 
bir şekilde tam bir dikkat göstermesi olarak 

tanımlanmıştır.9 Raes ve arkadaşları bilinçli 
farkındalık eğitiminin, çocuklarda ve ergenlerde 
depresif belirtiler, anksiyete ve davranış sorunla-
rını etkili bir şekilde azalttığını bulmuştur.10 
 
PATK ve PİK arasında olumlu bir ilişki olduğu 
saptanmıştır.11 Yücelten, akıllı telefon ve internet 
bağımlılığı düzeyleri arasında güçlü bir ilişki 
olduğunu belirlemiştir.12 Başka bir araştırmada 
kullanıcıların medya kullanım motifleri (cinsiyet, 
akademik performans, çevrimiçi oyundaki statü-
sü, amaç) ile PATK ve PİK arasında ilişkinin 
olduğu ortaya çıkarılmıştır.13 
 
Gamez-Guadix ve arkadaşları ile Calvete ve 
arkadaşları, ergenlerde daha yüksek bilinçli 
farkındalığın PİK belirtileri gösterme olasılığını 
azalttığını ortaya koymuştur.14,15 Şehitoğlu 15-17 
yaşları arasındaki ergenlerin bilinçli farkındalık 
düzeyi ile PİK arasında negatif yönlü ve güçlü bir 
ilişki olduğunu saptamıştır.16 Düşük düzeyde 
bilinçli farkındalık ile PATK arasında ilişki olduğu 
belirtilmiştir.17,18 Bilinçli farkındalık ile PATK ara-
sında negatif düzeyde ilişki olduğu bulunmuş-
tur.19 
 
Son yıllarda ergenlerin akıllı telefon ve interneti 
yoğun bir şekilde kullanmaları ruh sağlıklarının 
olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştur. 
Bu durum bu sorunun çözümü için araştırmalar 
yapılması gereksinmesini doğurmuştur. PİK için 
koruyucu etkenlerin belirlenmesi ergenlerin hem 
iyi oluşuna, hem de akıllı telefon ve interneti 
daha sağlıklı kullanmalarına önemli bir katkı 
sağlayabilir. Bundan dolayı bu çalışmada ergen-
lerde PATK ile PİK arasındaki ilişkide bilinçli 
farkındalığın aracı rolüne ilişkin modelin test edil-
mesi amaçlanmıştır. 
 
YÖNTEM 
 
Çalışma grubu  
Araştırmanın çalışma grubu, 2018 yılında Erzu-
rum il merkezindeki ortaokulların 7. ve 8. Sınıfın-
da öğrenim gören 308 öğrenciden oluşmuştur. 
Çalışma grubundaki katılımcıların 169’u (%54.9) 
kız, 139’u (% 45.1) erkektir. Öğrencilerin %52’si 
7., %48’i 8. sınıf öğrencisiydi. Öğrencilerin yaş 
aralığı 12-15’tir. 
  
Veri toplama araçları   
Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği: Çalışmada 
katılımcıların PATK düzeylerini belirlemek için
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Şata ve Karip’in geliştirdiği ölçek kullanılmıştır.20 
Ölçek 10 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. 
Ölçeğin güvenilirliği için Cronbach alfa, Mc-
Donald ω değerleri hesaplanmıştır. Hesaplama-
lar sonucunda, α=0.90, ω=0.94 olarak bulun-
muştur. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach alfa 
güvenilirlik katsayısı 0.87 olarak saptanmıştır.  
 
Çocuk ve Ergenler için Bilinçlilik Ölçeği: 
Çalışmada katılımcıların bilinçlilik düzeylerini 
belirlemek için Çıkrıkçı’nın geliştirdiği ölçek 
kullanılmıştır.21 Ölçek sekiz madde ve tek boyut-
tan oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa güveni-
lirlik katsayısı 0.73 olarak hesaplanmıştır. Bu 
araştırmada ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik 
katsayısı 0.77 olarak saptanmıştır.  
 
İnternet Bağımlılığı Ölçeği: Çalışmada katılım-
cıların PİK düzeylerini belirlemek için Mıhçı ve 
Kılıç-Çakmak’ın geliştirdiği Öğrenci Siber Sağlık 
Ölçeklerinin Öğrenci İnternet Bağımlılık Ölçeği 
boyutu kullanılmıştır.22 Ölçek 11 madde ve iki alt 
boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa 
değeri önemlilik alt boyutu için 0.83, ruh hali 
değişimi için 0.81 olarak hesaplanmıştır. Bu 
araştırmada ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik 
katsayıları alt boyutlar için sırasıyla 0.81 ve 0.86 
olarak saptanmıştır.   
Verilerin analizi  
Araştırmaya başlamak için Erzurum il Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır. Daha 
sonra araştırmacılar okullara giderek öğrencilere 
araştırma hakkında bilgi vermiştir. Ardından 
gönüllü kişilere ölçek uygulaması yapılmıştır. 
Öğrenciler ölçekleri yaklaşık 20 dakikada doldur-
muşlardır. Analiz sürecine geçilmeden önce veri-
lerin normal dağılıma sahip olup olmadığı ince-
lenmiştir. Bu süreçte değişkenlerin çarpıklık 
değerlerinin 0.39-1.21, basıklık değerlerinin (-
0.060)-(1.13) arasında değiştiği görülmüştür. Bu 
değerler normallik varsayımının ölçütleri arasın-
da değerlendirilmektedir.23 Değişkenler arasın-
daki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısıyla 
incelenmiştir. Bilinçli farkındalığın PATK ve PİK 
arasındaki ilişkide aracılık etkisi yapısal model 
analizi (YEM) ile incelenmiştir. Bu inceleme için 
LISREL 8.54 programı kullanılmıştır. Araştırma-
da bilinçli farkındalığın dolaylı etki tahminini 
bulabilmek için SPSS Macro Process programı 
kullanılmıştır. Dolaylı etki tahmininin anlamlılık 
düzeyi bootstrap testiyle bakılmıştır. Bootstrap-
ping işlemi ile örneklem sayısı 1000’e yüksel-
tilmiş ve bootstrap değeri ile güven aralıkları 
(GA) oluşturulmuştur. Güven aralıkları arasında 
sıfırın oluşmaması test edilen aracılığın da 
anlamlı olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.24  
 

BULGULAR 
 
Değişkenler arasındaki korelasyonlar ve 
betimsel değerler  
Araştırmada yer alan öğrencilerin PATK, bilinçli 
farkındalık ve PİK değişkenlerinin toplam puan-
larına göre Pearson momentler çarpımı ko-
relasyon katsayıları, aritmetik ortalama ve stan-
dart sapma (SS) değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 
 
 
Tablo 1. Değişkenlerin korelasyon değerleri ve  
               betimleyici istatistikler 
_______________________________________________  
Değişkenler      PATK                PİK             BFAR 
_______________________________________________  
PATK                  1                    0.68*            -0.34* 
PIK                                            1                  -0.32* 
Ort.±SS     21.06±10.49    20.48±6.13    21.92±6.64 
_______________________________________________                                        
 
s=308, *: p<0.05 
 
 
Tablo 1’deki veriler incelendiğinde, bilinçli farkın-
dalık ile PATK ve PİK arasında orta düzeyde ve 
negatif yönde, PATK ile PİK arasında orta 
düzeyde ve pozitif yönde ilişkilerin olduğu görül-
müştür. 
 
Ölçüm modeli  
Ölçme modeli PATK, bilinçli farkındalık ve PİK 
olmak üzere üç gizil değişken ile birlikte bu gizil 
değişkenleri oluşturan toplam 29 gözlenen 
değişkenden oluşmaktadır. Sonuçlara göre 
ölçme modelinin iyi uyum verdiği görülmektedir 
(NFI=0.92, CFI=0.95, RFI=0.91, χ2/sd=2.59, 
RMSEA=0.072). Faktör yüklerinin 0.33-0.81 
arasında değişmesi, gözlenen değişkenlerin gizil 
değişkenleri anlamlı bir şekilde temsil edebildiği 
şeklinde değerlendirilebilir.  
Bilinçli farkındalığın aracı rolü  
Araştırmada bilinçli farkındalığın PİK üzerindeki 
doğrudan etkisi ve aracı rolü YEM ile test edil-
miştir. YMA’da gizil değişkenler problemli akıllı 
telefon kullanımı için PATK, bilinçli farkındalık 
için BFAR ve problemli internet kullanımı için de 
PİK ile gösterilmiştir. Aracılık ilişkisi Baron ve 
Kenny'nin önerdiği üç aşamalı analiz yöntemi ile 
yapılmıştır.25 Aracılık analizinde ilk aşama için 
PATK’ın PİK üzerindeki doğrudan etkisi test 
edilmiştir. Analiz sonucunda PATK’ın PİK’i pozitif 
yönde yordadığı (β=0.87; t=11.72; p<0.01) ve bu 
yordayıcı etkinin anlamlı olduğu bulunmuştur. 
Sonuçlar kurulan modelin iyi uyuma sahip oldu-
ğunu göstermektedir (NFI=0.97, CFI=0.98,
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RFI=0.96, χ2/sd=2.26, RMSEA=0.067). Kurulan 
yapısal eşitlik modelinde, PATK’ın PİK’in %75’ini 
açıkladığı belirlenmiştir. Böylece aracılık analizi 
yapabilmek için ilk koşulun sağlandığı görülmüş-
tür.  
Aracılık analizinde ikinci aşama için PATK’ın 
bilinçli farkındalığı, bilinçli farkındalığın da PİK 
üzerindeki doğrudan etkisi test edilmiştir. Analiz 
sonucunda PATK’ın bilinçli farkındalığı (β=-0.45; 
t=-6.00; p<0.01) ve bilinçli farkındalığın da PİK’i 
pozitif yönde yordadığı (β=-0.56; t=-5.82; 
p<0.01) saptanmıştır. Modelde gösterilen tüm 
yolların anlamlı olduğu bulunmuştur (NFI=0.91,  
 

CFI=0.94, RFI=0.90, χ2/sd=2.71, RMSEA= 
0.075). Kurulan yapısal eşitlik modelinde, 
PATK’nin bilinçli farkındalığın %20’sini, bilinçli 
farkındalığında PİK’in %31’ini açıkladığı belirlen-
miştir. Böylece aracılık analizi yapabilmek için 
ikinci koşul sağlandığı görülmüştür. 
 
Araştırmada aracılık analizi yapabilmek için 
birinci ve ikinci koşulun karşılanmasından sonra 
üçüncü aşamaya geçilmiştir. Bu aşamada bütün 
değişkenler arasındaki ilişkiler aynı zamanda 
modelde test edilmiştir. Şekil 1'de test edilen son 
modele ait standardize edilmiş değerleri gösteril-
mektedir.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Bilinçli farkındalığın problemli akıllı telefon ve internet kullanım düzeyleri  
             arasındaki ilişkide oynadığı aracı rol 
 
 
Aracılık testinde ilk aşamada test edilen model-
deki standardize edilmiş değerlerle karşılaştırıl-
dığında, PATK ve PİK arasındaki ilişkiyi göste-
ren değerin β=0.87'den (t=11.72), β=0.81'e 
(t=10.75; p<0.01) düştüğü görülmektedir. Bu 
değerlerin istatistiksel olarak anlamlı çıkması, 
bilinçli farkındalığın PATK ve PİK arasında kısmi 
aracılık ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Ara-
cılık rolüne ilişkin kurulan modelin iyi uyuma 
sahip olduğu belirlenmiştir (NFI=0.93, CFI=0.96, 
RFI=0.92, χ2/sd=2.39, RMSEA=0.067, 
CI(RMSEA)=0.059-0.076).   
Bootstrap analizi  
Bilinçli farkındalığın PATK ile PİK arasındaki 
aracılık rolünün anlamlılığını test etmek için 
bootstrap analizi yapılmıştır. Analize ilişkin 
doğrudan ve dolaylı yollara ilişkin katsayılar ve 
güven aralıkları Tablo 2’de sunulmuştur. 
 
Tablo 2 incelendiğinde bootstrap standardize 
edilmiş değer aralıklarının sıfır içermediği görül-
mektedir (bootstrap katsayısı=0.004, GA%95 
=0.005-0.007). Bu durum bilinçli farkındalığın 

Tablo 2. Modele ait standardize bootstrap analizi 
_______________________________________________  
       %95 G.A. 
Model Yolları                        Katsayı       Alt-Üst 
_______________________________________________  
Doğrudan 
PATK PİK                         0.38      (0.30)-(0.44) 
PATK BFAR                   -0.21     (-0.28)-(-0.15) 
BFAR PİK                       -0.09    (-0.19)-(-0.02) 
Dolaylı  
PATK BFAR PİK    0.004 (0.005)-(0.008) 
_______________________________________________ 
 
PATK ile PIK arasındaki aracılık rolünün anlamlı-
lığına işaret etmektedir.  
 
TARTIŞMA 
 
Bu araştırmada ergenlerin PATK ve PİK ara-
sındaki ilişkide bilinçli farkındalığın aracılık rolü 
incelenmiştir. Araştırma sonucunda PATK ve 
PİK arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın kısmi 
aracılık rolünün bulunduğu belirlenmiştir.  

Anatolian Journal of Psychiatry 2019; 20(2):153-158 

PATK 

β:-0.45 
t=-0.6.0 

β:-0.56 
t=-5.82 

β:0.87 (0.81)  
t=11.72 (10.75) 

BFAR 

PIK 



 

 

Peker ve ark.    157 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Bu sonuç, bilinçli farkındalığın PİK’i azaltacağına 
ilişkin geliştirilen modelin doğrulandığını göster-
mektedir.   
Negatif duygu ve psikopatolojinin aşırı internet 
kullanımına yol açtığı belirtilmiştir.26 Bilinçli 
farkındalığın bu olumsuz duyguları düzenleye-
bilme özelliğinden dolayı aşırı internet kullanı-
mını azaltacağı vurgulanmaktadır.27 Bilinçli 
farkındalığın temel özellikleri arasında, kişinin 
kendi dürtülerinin farkında olması, dürtülerin 
geçici olduğunun tanınması ve dürtülerini yöne-
tebilme yeteneğinin olduğu belirtilmiştir.28 Bu 
bağlamda bilinçli farkındalığa sahip bireylerin 
teknoloji ile ilgili araçları kullanırken hem duygu-
larını yönetebilmeleri, hem de kendilerini kontrol 
edebilme becerilerine sahip olmaları internetin 
problemli olarak kullanımını azaltabilmektedir.14 
 
Bilinçli farkındalık sayesinde birey kendi içindeki 
ve çevredeki olayların farkına vararak kendisini 
zihinsel meşguliyetlerinden ve yoğun duygula-
rından uzaklaştırabilir. Yoğun duyguları bastır-
mak veya yok etmek yerine dikkatin yeniden 
yönlendirilmesiyle duyguları düzenleyebilir. Bire-
yin bu tür davranışları interneti daha sağlıklı 
kullanmasına yol açabilir. Bununla birlikte 
Dekeyser ve arkadaşları, bilinçli farkındalığa 
sahip kişilerin toplumsal kaygılarının daha az 
olmasından dolayı daha iyi kişilerarası becerilere 
sahip olduğunu belirtmektedir.29 Dolayısıyla 
bilinçli farkındalık düzeyine sahip bireyler, çevri-
miçi etkileşime girmeyi daha az tercih edebilir ve 
internet kullanımlarını düzenleme konusunda 
daha işlevsel davranışlar gösterebilir. 
 
Bilinçli farkındalığa sahip bireyler, sakin olma ve 
denge duygusunu koruyabilmekte ve düşünceli 

kararlar verebilmekte, bu da sıkıntılarının azal-
masını sağlayabilmektedir. Öyle ki, bilinçli farkın-
dalık arttıkça kişiyi olayları farklı yönleriyle 
değerlendirmeye, olumsuz bir durumla karşılaş-
tığında olumlu tarafı da görebilmek için başka bir 
bakış açısıyla ele almaya, dikkatini iyi giden bir 
şeyleri bulmaya yöneltebilmektedir.14  
 
Bu bağlamda bilinçli farkındalığa sahip ergenler 
interneti kullanırken dikkatli ve gerilimden uzak 
bir tutum sergileyebilir. Böylece interneti kullanır-
ken olumsuz duygular daha az yaşanabilir. 
Bilinçli farkındalığın, olumsuz duygu ve durumla-
rı yönetebilme özelliğinin PİK’i azalttığı söylene-
bilir. Aynı zamanda bilinçli farkındalık internet 
kullanırken bireyin kendi davranışlarını düzenle-
yebilme becerisini sağlayabilmektedir. Bilinçli 
farkındalık, teknolojiyle ilgili potansiyel olan riskli 
veya zararlı davranışların azaltılmasında 
yardımcı olabilir.  
 
Araştırmanın bazı sınırlılıkları şu şekildedir: İlk 
olarak, verilerin kesitsel yapısı değişkenler ara-
sındaki nedensel ilişkilerin araştırılmasını engel-
lemektedir. Gelecekteki boylamsal çalışmalar bu 
değişkenlerin zamansal doğasını analiz edebilir. 
İkincisi, değişkenler kağıt-kalem öz bildirim 
anketleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Gelecek 
çalışmalar bu bilgileri derinlemesine görüşmeler 
gibi diğer değerlendirme teknikleriyle tamam-
lanabilir. Ayrıca bu çalışma çerçevesinde ergen-
lerin bilinçli farkındalık düzeylerini belirle-mek 
için tek boyutlu bir ölçek kullanılmıştır. Bilinçli 
farkındalık ile ilgili alt boyutları olan farklı ölçek-
lerin kullanılması daha ayrıntılı bilgilerin elde 
edilmesini sağlayabilir.   

 
 
Yazarların katkıları: A.P.: İstatistik, yöntem-bulgu-tartışmayı yazma;  M.N.: Konuyu bulma, planlama, tartışmayı 
yazma;  M.H.Ö.: Konuyu bulma, giriş ve yöntemi yazma. 
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