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ERGENLERĠN PROBLEMLĠ ĠNTERNET KULLANIMININ BAĞLANMA 

STĠLLERĠ VE BAZI SOSYO-DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 

ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, ergenlerin problemli internet kullanımlarının 

bağlanma stilleri ve bazı sosyo-değiĢkenler açısından incelenmesidir.  ÇalıĢma 

örneklemini, Ġstanbul ilindeki 4 öğretim kurumunda eğitimlerine devam eden 9,10, 

11 ve 12. sınıf öğrencileri arasından basit tesadüfi yöntem ile seçilen 264‟ü kız, 

312‟si erkek öğrenci oluĢturmaktadır.  

AraĢtırmada, öğrencilerin problemli internet kullanımlarını belirlemek için 

Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan (2007) tarafından geliĢtirilen „Problemli Ġnternet 

Kullanım Ölçeği‟, bağlanma stillerini ortaya koymak için Türkçe uyarlaması Sümer 

ve Güngör (1999) tarafından yapılmıĢ „ĠliĢki Ölçekleri Anketi‟ ve öğrencilerin kiĢisel 

bilgilerini belirlemek amacıyla araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen „KiĢisel Bilgiler 

Formu‟ kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde pearson çarpım moment korelasyon 

analizi, bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi, ve non-parametrik kruskal wallis 

kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda, problemli internet kullanımı ile güvensiz bağlanma 

stilleri olan korkulu, kayıtsız ve saplantılı bağlanma stilleri arasında istatistiksel 

anlamda pozitif yönde bir iliĢkinin olduğu bulunmuĢtur. Ayrıca, korkulu bağlanma 

stili ile problemli internet kullanımı ölçeğinin alt boyutları olan aĢırı kullanım, sosyal 

fayda/rahatlık ve internetin olumsuz sonuçları arasında pozitif yönde anlamlı bir 

iliĢki bulunmuĢtur. Bununla birlikte, kayıtsız bağlanma stili ile problemli internet 

kullanımının alt boyutlarından aĢırı kullanım ve sosyal fayda/rahatlık arasında pozitif 

yönde anlamlı bir iliĢki belirlenmiĢtir. Saplantılı bağlanma stili ile problemli internet 

kullanımı ve alt boyutlardan sosyal fayda/rahatlık arasında pozitif yönde anlamlı bir 

iliĢki saptanmıĢtır. Yapılan regresyon analizi sonucunda bağlanma stillerinden 

korkulu bağlanma stilinin problemli internet kullanımı üzerinde anlamlı Ģekilde 

yordadığı sonucu elde edilmiĢtir. Bununla birlikte, bağlanma stillerinden kayıtsız 

bağlanma stilinin problemli internet kullanımının aĢırı kullanım alt boyutu ve de 

bağlanma stillerinden saplantılı bağlanma stilinin sosyal fayda/sosyal rahatlık alt 

boyutunu yordadığı saptanmıĢtır. AraĢtırma bulguları, problemli internet 

kullanımının sosyal fayda/rahatlık alt boyutunda erkeklerin anlamlı düzeyde 

kızlardan farklılaĢtığını göstermektedir. Ayrıca, problemli internet kullanımının okul 

türü, sınıf düzeyi, algılanan baba tutumu değiĢkenlerine göre farklılaĢtığı da 

saptanmıĢtır.   

AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, okul psikolojik 

danıĢmanlarına, ebeveynlere, araĢtırmacılara, yönetici ve sivil toplum örgütlerine 

yönelik Ģekilde gruplandırılarak önerilerde bulunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: problemli internet kullanımı, bağlanma stilleri, ergenler  
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THE EXAMINATION OF PROBLEMATIC INTERNET USEGE ON 

ADOLESCENTS IN TERMS OF ATTACHMENT STYLES AND  

SOCIA-VARIABLES 

ABSTRACT 

This study aims to examine problematic internet usage on adolescents in 

terms of attachment styles and some socio-variables. The test group includes 264 

female and 312 male students, chosen by concurrent test group method, from 9th, 
10th, 11th and 12th grades of four high schools in Ġstanbul. 

In this study, to assess student‟s problematic use, “Problematic Internet Use 

Scale” developed by Ceyhan, Ceyhan and Gürcan (2007), to measure attachment 

stales, “Relationship Scales Questionnaire” adapted by Sumer and Güngör (1999) 

and to assess personal information of students, “Personal Info Form” developed by 
the researcher are used. 

For the analysis of data, pearson product moment correlation analysis, 

independent t test, oneway variance analysis, and non-parametric kruskal wallis were 
used. 

The study resulted with a statistically positive relation between problematic 

internet usage and insecure attachment styles such as fearful, dismissing and 

preoccupied attachment styles. Moreover, a positive relation was found between the 

fearful attachment style and sub-dimensions of problematic internet usage such as 

excess usage, social benefit/comfort and negative effects of internet. In addition to 

this, a positive relation was found between dismissing attachment style and sub-

dimensions of problematic internet usage such as excess usage and social 

benefit/comfort. A positive relation was found between preoccupied attachment style 

and sub-dimensions of problematic internet usage such as social benefit/comfort. 

Performed regression analysis concluded that the fearful attachment style 

meaningfully predicts problematic internet usage. In addition, it was verified that 

dismissing attachment style predicts the excess usage sub-dimension of problematic 

internet usage and the social benefit/comfort sub-dimension of preoccupied 

attachment style. The study demonstrates males meaningfully diverge from females 

in terms of the social benefit/comfort sub-dimension of the problematic internet 

usage. Furthermore, it was determined that problematic internet usage differentiates 

with variables such as school type, class grade, perceived father attitude. 

In accordance with the findings from the study, suggestions were made in 

separated groups towards psychological counselors, parents, researchers, managing 

directors and civil society organization. 

Key words: problematic internet use, attachment styles, adolescents  

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/civil%20society%20organization%20(cso)
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1. BÖLÜM 

GĠRĠġ 

21. yüzyılda teknolojideki geliĢmeler, bilgiye hızlı ulaĢma ve onu en etkin 

Ģekilde kullanma gereksinimini yaĢamın kaçınılmaz ve aynı zamanda vazgeçilmez 

bir parçası durumuna getirmiĢtir. Son dönemin en önemli teknolojilerinden biri olan 

internet, kullanıcılarına çok geniĢ imkanlar sunan bir olgudur. Bugün haber okuma, 

film izleme, e-posta ile haberleĢme, sosyal medyada (Facebook, Twitter vb.) 

etkileĢimde bulunma, alıĢveriĢ yapma, ve çevirim-içi oyunlar oynama internetin 

kullanıcılarına sağladığı sıradan hizmetler haline gelmiĢtir (Zorbaz, 2013). Bu sanal 

platform üzerinde elektronik bankacılık ve ticaret (e-ticaret), elektronik eğitim (e-

eğitim), elektronik devlet (e-devlet), askeri ya da eğitsel simülasyonlar gibi birçok 

hayatı kolaylaĢtıran uygulamalar bulunmaktadır (Sevindik, 2011).  

Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun (TÜĠK) 2016 yılı Nisan ayında gerçekleĢtiği 

Hanehalkı BiliĢim Teknolojileri Kullanım AraĢtırması sonuçlarına göre, Türkiye 

genelinde hanelerin %76,3‟ü evden internete eriĢim imkânına sahiptir (TÜĠK, 2016). 

Aynı araĢtırmanın 2015 Nisan ayı sonuçlarına bakıldığında bu oranın %69,5 olduğu 

görülmektedir (TÜĠK , 2015). Bu veriler, internet kullanımının her geçen gün 

arttığını göstermektedir. Son yıllardaki tablet ya da akıllı telefon gibi taĢınabilir 

araçlardaki teknolojinin geliĢmesiyle internete ulaĢımın kolaylaĢması bu artıĢın bir 

nedeni sayılabilir. (Say, 2016). Bu artıĢa baĢka bir sebep olarak da internet ile 

tanıĢamamıĢ ya da ilgisi olmamasına rağmen kiĢilerin zaman içinde arkadaĢ 

çevresine ayak uydurma arzularıyla internete yönelmeleri gösterilmektedir (Karaca, 

2007).  

Kolay ulaĢılabilirliği sayesinde internet, farklı yaĢ gruplarına uygun farklı 

hizmetleriyle çekiciliğini sağlamaktadır. Santrock (2012)‟un aktardığına göre, farklı 

ülkeler ve sosyoekonomik kesimlerde önemli farklılıklar olsa da internet kullanımı, 

tüm dünyadaki gençler arasında artmaktadır (Uhls & Greenfield, 2009; Valkenburg 
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& Peter, 2011; Jackson ve ark., 2012). Ülkemizde de internet kullanımının hızlı bir 

Ģekilde yaygınlaĢmasıyla, çok çeĢitli amaçlarla kullanılan internetin ergenler ve 

gençler tarafından yaygın olarak kullanıldığı söylenebilir. Avrupa Çevrim-içi 

Çocuklar AraĢtırma Projesi kapsamında gerçekleĢtirilen araĢtırmada katılımcıların 

(9-16 yaĢ) Ġnternet‟i kullanmaya 10 yaĢ civarında baĢladığı ve günde 1-1.5 saat 

Ġnternet kullandıkları bulunmuĢtur. AraĢtırma sonuçlarına göre, internet kullanım 

amaçları ise okul iĢleri (%92), eğlence - video klip izlemek (%59), oyun oynamak 

(%49), arkadaĢları ile sosyal ağlarda paylaĢımda bulunmak (%48),  müzik ya da film 

indirmek (%40), haberleri okumak ya da izlemek (%40) Ģeklinde belirtilmiĢtir 

(Çelen, Çelik & Seferoğlu, 2011).  

Ġnternet ortamı ya da sanal alem olarak adlandırılan bu platformda ergenlerin 

geçirdikleri zamanın artmasıyla yaĢam ve iletiĢim Ģekillerinin etkilediği söylenebilir. 

Lenhart ve arkadaĢlarının (2010) yaptığı bir çalıĢmaya göre, kısa mesajlaĢma 

Ģimdilerde yüz yüze iletiĢimi geride bırakarak, ergenlerin arkadaĢlarıyla iletiĢim 

kurmasında ana yöntem durumuna gelmiĢtir. Bununla birlikte, ergenlerin 

ebeveynlerle iletiĢimde tercih ettikleri birinci yöntem ise sesli postalar olmuĢtur. 

Diğer yandan, ergenlerin interneti uzun ve kontrolsüz kullanmaları, problemli 

internet kullanımını da beraberinde getirmekte ve ergenlerin yaĢamlarını olumsuz 

etkilemektedir (Samaha & Hawi, 2016; Zorbaz, 2013). BaĢka bir deyiĢle, internetin 

aĢırı yoğun kullanımı problemli internet kullanım davranıĢlarına da neden 

olabilmektedir. Önce çocuk ve ergenler olmak üzere neredeyse her yaĢ grubunda 

internetin aĢırı kullanımı görülebilmektedir (Üneri & Tanıdır, 2011).   

Ġnternetin ev, okul ve iĢte bireye sayısız kolaylıklar sunmasının yanında bazı 

olumsuzlukların da nedeni olabileceği söylenmektedir (Odacı & Çıkrıkcı, 2017). 

AraĢtırmacılar, madde ya da kumar bağımlılığına benzer davranıĢların internet için 

de sergilendiğini vurgulamaktadır  (Griffiths, 1996; Young, 1998). Bireylerin günlük 

hayatını olumsuz Ģekilde etkileyen yoğun internet kullanımını açıklamak için farklı 

araĢtırmacılar internet bağımlılığı (internet addiction/ internet dependency) (Scherer, 

1997; Wang, 2001; Young, 2004), problemli internet kullanımı (problematic internet 

use) (Shapira , Lessis, Goldsmith, Szabo, Lazoritz, Gold & Stein, 2003; Yellowlees 

& Marks 2007), patolojik internet kullanımı (pathological internet use) (Davis, 2001; 

DiNicola, 2004; Morahan-Martin & Schumacher, 2000; Gönül, 2002) ve internet 
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davranıĢ bağımlılığı (internet behavior dependence) (Hall & Parsons, 2001) gibi 

farklı kavramlar kullanmıĢtır. Ġlk zamanlarda internet bağımlılığı terimi daha yaygın 

kullanılmıĢken daha sonra, daha hafif ve klinik olmayan problemli internet kullanımı 

kavramının daha fazla tercih edilmeye baĢladığı görülmektedir (Doğan & Tosun, 

2016).  

Alanyazın incelendiğinde, son zamanlarda, problemli internet kullanımına 

dair çalıĢmaların ülkemizde de yapıldığı görülmektedir. Genellikle, bu çalıĢmalar 

derleme (Ceyhan, 2008), olgu sunumu (Hatun & Erden, 2015), kullanım yaygınlığını 

ve iliĢkili olabilecek psiko-sosyal değiĢkenleri ortaya çıkarma (Beard & Wolf, 2001; 

Bayraktar & Gün, 2007; Block, 2008; Chou & Hsiao, 2000; Durak & ġenol-Durak, 

2013; Gross, 2004; Günlü & Ceyhan, 2017; Flisher, 2010; Tsai & Lin, 2003; Nicky 

& Kelly, 2009; Yang & Tung 2007) Ģeklindedir. Bayraktar (2013) internetin olumlu 

kullanımının ergen geliĢimine birçok fırsatlar sunmasına karĢın olumsuz 

kullanımının ergenler için oldukça risk taĢıdığını belirtmektedir. Son zamanlarda 

yapılan çalıĢmalar internetin olumlu yönlerinden çok olumsuz yönlerinden daha çok 

bahsetmekte (Odacı ve Çıkrıkcı, 2017) ve ergenlerin problemli internet kullanımının 

dramatik sonuçları olduğunu ortaya koymaktadır. Yoğun internet kullanımının iĢ, 

aile, akademik ve sosyal zorunluluklar gibi günlük yaĢamın birçok önemli alanını 

ihmal etme ile ilgili olduğunu göstermektedir. Bir çalıĢmada, internet kullanım 

düzeyi arttıkça ergenlerin çekingenlik düzeyinin de arttığı saptanmıĢtır (Chak & 

Leung 2004). Kim, Ryu ve Chon (2006), depresyon ve intihar düĢüncesinin 

ergenlerin internet kullanım miktarı ile iliĢkili olduğunu bulmuĢ ve ergenlerin 

internet kullanım miktarı arttıkça depresyon ve intihar düĢüncelerinin de arttığını 

ifade etmiĢlerdir. Leung ve Lee (2012), çocuk ve ergenlerin internet alıĢkanlıkları ile 

ilgili yaptıkları araĢtırmada internet bağımlılığı ile düĢük not ve düĢük akademik 

performans arasında bir iliĢki olduğunu ortaya koymuĢlardır.   

Tiryakioğlu‟na (2015) göre, kullanıcılarına eĢit imkanlar sunan interneti 

neden bazı insanların dengeli biçimde kullanırken, neden bazılarının sorunlu internet 

kullanıcısı haline gelmesinin tek bir nedeni bulunmamaktadır. Problemli internet 

kullanımı ile ilgili literatüre bakıldığına yaĢ, cinsiyet gibi demografik özellikler 

(Çelik & Odacı, 2013; Esen & Siyez, 2011; Gürcan, 2010; Hall & Parsons, 2001; 

Pawlak, 2002; Tiryakioğlu, 2015; Zorbaz, 2013), çekingenlik düzeyi (Chak & Leung 
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2004), utangaçlık (Odacı & Berber-Çelik, 2013), düĢük akademik performans 

(Eldeliklioğlu & Vural-Batık, 2013; Leung & Lee, 2012),  algılanan sosyal destek 

(Bayraktutan, 2005), ebeveyn iliĢkileri (Ahmadi & Saghafi, 2013; Aslan Cansever, 

2013; Ögel, 2012; Tiryakioğlu, 2015; Say, 2016), yalnızlık (Çağır & Gürgan, 2010; 

Yellowlees & Marks, 2007; Whang, Lee & Chang, 2003) ve depresyon (Kim ve ark., 

2006; Young & Rogers, 1998; Whang, Lee ve Chang, 2003) ile problemli internet 

kullanımı arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaya çalıĢan araĢtırmaların olduğu 

görülmüĢtür. Bununla birlikte, problemli internet kullanımı ve ergenlerin kiĢilik 

özellikleri (Batıgün & Kılıç, 2011; Cao & Su, 2006; Hardie & Tee, 2007) ile sosyal 

ve psikolojik iyilik hallerinin (Morahan-Martin, 2005; Odacı & Çıkrıkçı, 2014) 

incelendiği çalıĢmalar da bulunmaktadır. Ceyhan‟a (2008) göre,  öğrencilerde 

problemli internet kullanımının belirleyicileri ise; cinsiyet, psikolojik semptomların 

derecesi, internete çoğu zaman-çoğunlukla gece bağlanmak, interneti birincil olarak 

akraba ve arkadaĢlarla iletiĢim kurmak ve güzel vakit geçirmektir. 

Problemli internet kullanımı ile bağlanma stilleri arasındaki iliĢkiyi inceleyen 

araĢtırmalar da bulunmaktadır (Kim, 2005; Morsünbül, 2014; Shin, Kim & Jang, 

2011; ġenormancı, ġenormancı, Güçlü & Konkan, 2014). Ġnternet bağımlılığı ve 

bağlanma stilleri arasındaki iliĢkileri inceleyen çalıĢmaların bulguları güvenli 

bağlanma stilinin problemli internet kullanımı ile negatif, güvensiz bağlanma 

stillerinin ise pozitif yönde iliĢkili olduklarını göstermiĢtir (Lei & Wu, 2007, Savcı & 

Aysan, 2016; Oldmeodow, Quinn & Kowert, 2013). Bağlanmanın riskli davranıĢlarla 

iliĢkili olabileceği düĢünülmektedir (Cooper, Shaver & Collins, 1998). Bununla 

birlikte, geliĢim dönemlerinden ergenlik de, risk içeren davranıĢların ve 

bağımlılıkların sıklıkla ortaya çıktığı dönemlerden biridir (Arnett & Jensen, 1993). 

Ergenliğe geçmeden önce geliĢimsel zaman çizelgesinde büyük bir geliĢim ve 

deneyim gerçekleĢmektedir. Kız ya da erkeklerin hiçbirinin yalnızca duygu, düĢünce 

ve davranıĢları belirleyen genetik bir kod ile bu döneme boĢ bir levha olarak 

girmediği düĢünülmektedir (Santrock, 2012). Ġnsan doğasına yönelik organizmik 

görüĢler bağlamsal faktörlerin biyolojik faktörleri nasıl Ģekillendirdiğine yönelik 

açıklamalar getirmektedir (Çelen, 2011). Bowlby (2012)‟nin bağlanma kuramına 

göre, bakıcıya bağlanmanın niteliğinin çocuğun güven duyguları ve güvenilir iliĢkiler 

kurma yeteneği için çok önemli doğurgularının olduğu psikanalitik görüĢü 

korumaktadır (Berk, 2013). Bireyin, doğumundan itibaren yakın iliĢkide bulunduğu 



5 

 

bakım veren kiĢi, bireyin davranıĢ örüntülerinin, ruh sağlığının ve iletiĢiminin 

Ģekillenmesinde önemli rol oynamaktadır (Gündoğan, 2015). Anne-çocuk iliĢkisinde, 

annenin çocuğuna göstereceği ilgi ve sevginin, çocuğun isteklerine olan 

duyarlılığının, çocuğun kiĢiliğini olumlu yönde etkileyebileceği, tam tersi olan 

durumlarda ise çocuğun kiĢiliğini olumsuz yönde etkileyebileceği 

değerlendirilmektedir (Özer, 2011).  Bu açıdan bakıldığında, bağlanma stillerinin 

ergen yaĢ grubundakilerin problemli internet kullanımları ile iliĢkili olabileceği önem 

kazanmaktadır.  

Son yıllarda yapılan araĢtırmalar, ergenlerin internet kullanım alıĢkanlıkları 

ile ebeveyn tutumları arasında iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır (Ayas & Horzum, 

2013; BüyükĢahin Çevik & Çelikkaleli, 2010; Tiryakioğlu, 2015). Ebeveynlerin 

tutumu çocuklarının günlük hayattaki birçok davranıĢını olduğu gibi onların internet 

kullanımlarını ve internete yönelik davranıĢlarını doğrudan etkileyebilmektedir. 

Demokratik ebeveyn tutumuna sahip ergenlerin daha az internet bağımlısı oldukları 

bulunmuĢtur (BüyükĢahin Çevik ve Çelikkaleli, 2010; Tiryakioğlu, 2015). 

Bayraktutan‟nın (2005) yaptığı bir araĢtırma, aile ilgisi eksikliği olan ergenlerin 

problemli internet kullanımlarının daha fazla olduğunu göstermektedir. Bununla 

birlikte, koruyucu ve otoriter ebeveyn tutumları arttıkça problemli internet 

kullanımında da artıĢ olmaktadır (Tiryakioğlu, 2015).  

Sonuçta, son yıllarda, ergenlerin boĢ zamanlarını sokaklar, futbol ve 

basketbol sahaları, kafeler gibi alıĢılagelmiĢ ortamlarda değil de evde ya da internet 

kafelerde bilgisayar ya da telefon baĢında geçirmeleri, yüz yüze iliĢkilerdense ekran-

yüz iliĢkilerini tercih etmeleri dikkat çeken bir durum olduğu gerçektir. Bu nedenle, 

bu çalıĢmada da internet kullanımının ergenlikteki geçiĢ dönemindeki rolü ortaya 

konulmak istenmiĢ ve ergenlerin problemli internet kullanımının bağlanma stilleri ve 

bazı sosyo-değiĢkenler açısından incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

1.1. Problemli Ġnternet Kullanımı  

Shotton 90‟lı yılların baĢında bilgisayar bağımlılığı ile ilgili öncü çalıĢmaları 

yapsa da  (Young, 2004), internet bağımlılığı terimi ilk defa 1995 yılında Dr. Ivan 

Goldberg tarafından ortaya atılmıĢtır. Dr. Ivan Goldberg‟in baĢlangıçta Ģaka amaçlı 
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birkaç meslektaĢına Mental Hastalıkların TeĢhis ve Ġstatistiği El Kitabı (DSM IV-

TR)‟na dayanan yapmacık kriterlerin özetini e-mail olarak atmıĢtır. Ardından bazı 

meslektaĢlarının internete bağımlılıkları olduğunu kendisine itirafıyla karĢılaĢmıĢtır 

(Günüç & Kayri, 2010).  

Genel olarak problemli internet kullanımı, yoğun ve kontrol dıĢı internet 

kullanımından dolayı kiĢinin psikolojik, sosyal, mesleki ve akademik hayatında 

birçok sıkıntıya sebep olabilecek biliĢ ve duyuĢla ilgili yönleri olan çok boyutlu bir 

problem durumudur (Caplan, 2002). Ġnterneti saplantılı olarak düĢünmek, internete 

bağlanma isteğini kontrol etmede dürtü kontrolünün azalması, interneti kullanımının 

önüne geçememek ve yoksunluk hissi gibi durumlar sağlıksız internet kullanımının 

göstergeleridir (Young, 2004). Shapira ve arkadaĢları (2003), problemli internet 

kullanımını dürtü kontrol bozukluğu olarak görmektedir. Buna göre, bireyler 

eylemden önce bir gerginlik veya uyarılma yaĢamaktadırlar ve davranıĢı 

tamamladıktan sonra rahatlama ve hoĢnutluk hissetmektedirler. 

AraĢtırmalar, internet kullanıcılarının madde ya da kumar gibi benzer 

bağımlılık davranıĢlarını internet kullanımı için de sergilediklerine dair bulgular 

vermektedir  (Griffiths, 1996; Young, 1998). Bireylerin günlük hayatını olumsuz 

Ģekilde etkileyen yoğun internet kullanımını açıklamak için farklı araĢtırmacılar 

internet bağımlılığı (internet addiction/ internet dependency) (Scherer ,1997; Wang, 

2001; Young 2004), problemli internet kullanımı (problematic internet use) (Shapira, 

Lessis, Goldsmith, Szabo, Lazoritz, Gold & Stein, 2003; Yellowlees & Marks 2007), 

patolojik internet kullanımı (pathological internet use) (Davis, 2001; DiNicola, 2004; 

Morahan-Martin & Schumacher, 2000; Gönül, 2002) ve internet davranıĢ bağımlılığı 

(internet behavior dependence) (Hall & Parsons, 2001) gibi farklı kavramlar 

kullanmıĢtır. Tüm bu kavramların temelini aĢırı ve problemli internet kullanımının 

oluĢturduğu yorumu yapılabilir.  

Ġlk zamanlarda internet bağımlılığı terimi daha yaygın kullanılmıĢken daha 

sonra, daha hafif ve klinik olmayan problemli internet kullanımı kavramının daha 

fazla tercih edilmeye baĢladığı görülmektedir (Doğan & Tosun, 2016). Bu farklı 

kavramların kullanılma nedeni, Davis‟e (2001) göre, her birinin problemli internet 

kullanımının biliĢ, duyuĢ ve davranıĢla ilgili bileĢenlerinden birine 

odaklanmasındandır. Tanımlamaların bazı ortak noktaları bulunmaktadır. Bunlar, 
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kiĢinin günlük hayatını sekteye uğratmasına rağmen internet kullanımını 

sınırlayamama ve bu eriĢim kısıtlandığında anksiyatenin ortaya çıkmasıdır.  

1.1.2. Problemli Ġnternet Kullanımını Açıklayan Modeller 

Bu bölümde internetin uzun ve kontrolsüz kullanımına açıklama getiren bazı 

kuramsal yaklaĢımlara yer verilmiĢtir. 

1.1.2.1. Goldberg’in Ġnternet Bağımlılığı Teorisi 

Ġnternet bağımlılığı bozukluğu terimini ilk kullanan kiĢi olan Dr. Ivan 

Goldberg‟in orijinal terimi Patolojik Bilgisayar Kullanımı Bozukluğudur (DiNicola, 

2004). On iki aylık dönemde herhangi bir zamanda ortaya çıkan ve Goldberg‟in 

kriterlerinin üç veya daha fazlasını gösterenler klinik anlam taĢımaktadır. Kriterler 

Ģöyledir (Öztürk, OdabaĢıoğlu, Eraslan ve ark, 2007): 

1. AĢağıdakilerden bir tanesiyle beliren tolerans geliĢiminin olması  

a. Belirgin Ģekilde artmıĢ internet kullanım süresi 

b. Aynı sürenin eskisi kadar keyif vermemesi 

2. AĢağıda tanımlandığı gibi yoksunluk geliĢiminin olması 

a. Takıntılı Ģekilde internette olup bitenleri düĢünmek  

b. Psikomotor ajitasyon 

c. Bunaltı 

d. Ġsteyerek ya da istem dıĢı tuĢlara basma  

e. Ġnternetle ilgili hayaller kurma  

f. Yoksunluktan dolayı oluĢansıkıntılı durumlardan kurtulmak için 

internete bağlanma 

3. Ġnternette gerçekleĢtirilen dosyaları düzenlemek, kitap almak, yeni web 

tarayıcıları ve programları denemek gibi faaliyetlere çok uzun süreler 

ayrılması  

4. Ġnternette kalınan sürenin genellikle planlanandan daha uzun sürmesi 
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5. Çevirim-içi faaliyetleri bırakmak ve kontrol altına almaya dair sürekli bir 

isteğin olması ya da bu çabaların boĢa çıkması  

6. Ġnternette vakit geçirme nedeniyle önemli etkinlikler veya dinlenme 

zamanı etkinlikleri sekteye uğratılması veya azaltılması  

7. Ġnternet kullanımının iĢe ve randevulara geç kalma, uykusuzluk ya da 

evlilik problemleri gibi olumsuzluklara yol açmasına rağmen aĢırı olarak 

devam etmesi. 

1.1.2.2. Young’ın Ġnternet Bağımlılığı Modeli 

Ġnternet bağımlılığı kavramı ilk olarak 1995 yılında Dr. Ivan Goldberg 

tarafından ortaya atılsa da bilimsel araĢtırmaların Kimberly Young‟ın Amerikan 

Psikoloji Derneği‟nin 1996‟da gerçekleĢtirilen yıllık toplantısında “Ġnternet 

Bağımlılığı Hastalığı (Internet Addiction Disorder)” kavramını gündeme 

getirmesiyle baĢladığı görülmektedir (IĢık, 2007).  

Young, DSM-IV‟te yer alan ve internet bağımlılığına en yakın bozukluk 

olduğunu düĢündüğü “patolojik kumar oynama” kriterlerini temel alarak, “internet 

bağımlılığını” tanımlamıĢtır. Young (1996) internet bağımlısı bireylerin de tıpkı 

kumar bağımlısı bireylerde görülen kendine güvenirlik, duygusal açıdan hassaslık, 

uyanıklık, kendini açığa vuramama ve uyumsuzluk gibi belirtiler gösterdiğini 

vurgulamıĢtır. Young‟ın tanımladığı 8 kriterden 5 tanesinin saptanması durumunda 

kiĢi bağımlı olarak nitelendirilebilmektedir. Ġnterneti yoğun Ģekilde düĢünmek, 

çevirim-içi kalma süresinde artıĢa ihtiyaç olduğunu düĢünmek, internette kalma 

süresini kısıtlamaya yönelik baĢarısız giriĢimlerin olması, çevirim-içi süre 

azaldığında huzursuzluk, disfori gibi yoksunluk belirtilerinin olması, günlük 

hayattaki programların aksaması gibi kriterler bulunmaktadır. Ayrıca, bu kiĢiler 

internette yoğun olarak zaman geçirdiklerinden çevreleriyle sorun yaĢamaktadırlar. 

Ġnternette zaman geçirebilmek için yalan söylemek ya da hırsızlık gibi yollara 

baĢvurabilmektedirler. Çevirim-içi sürede duygulanımda değiĢikliğin olması da 

kriterlerden biridir (Young, 1996).   

Young (2004), internet bağımlılığı beĢ kategoriye ayırmıĢtır. Bunlar sanal 

seks bağımlılığı, sanal iliĢki bağımlılığı, ağ kompulsiyonları, bilgi yükleme ve 

obsesif oyun oynama gibi davranıĢları içeren bilgisayar bağımlılığıdır. 
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1.1.2.3. Davis’in Patolojik Ġnternet Kullanımı Modeli 

Davis (2001), “patolojik internet kullanımı” terimini tercih etmiĢ ve internet 

kullanımında biliĢsel ve davranıĢsal durumlara dikkati çekmiĢtir. AraĢtırmacı, 

problemli internet kullanımının biliĢsel yönüne dikkat çekmiĢ ve iĢlevsel olmayan 

biliĢlerden bahsetmiĢtir. Davis (2001), Young‟ın kriterlerini de kullanarak patolojik 

internet kullanımını iki alt grupta sınıflandırmıĢtır. Bunlardan ilki Özgül Patolojik 

Ġnternet Kullanımı (ÖPĠK)‟dir. Bu gruptaki internet bağımlıların interneti kullanım 

amaçları pornografi, çevrimiçi kumar, borsa veya alıĢveriĢ gibi nedenlerdir. Diğer alt 

grup ise Genel Patolojik Ġnternet Kullanımı (GPĠK)‟dır. GPĠK belli bir amaca 

yönelik olmayan daha çok zaman geçirmeye yönelik kullanımı kapsamaktadır. Bu 

gruba örnekler, aĢırı e-posta kullanımı ya da sohbet odalarına katılma olabilir (Davis, 

2001). Bu gruptakilerin interneti sosyal amaçlı kullandığı görülmektedir. Davis 

(2001), sanal sosyal yaĢamın varlığı ile kiĢilerin sosyal iliĢki kurma ve destek arama 

ihtiyaçlarının arttığını ileri sürmektedir. 

1.1.2.4. Caplan’ın Modeli 

Caplan (2002), Davis‟in biliĢsel-davranıĢçı yaklaĢıma dayalı patolojik 

internet kullanımı modelini temel alarak yeni bir kuram oluĢturmuĢ ve  “problemli 

internet kullanımı” terimini kullanmıĢtır. Bazı internet kullanıcılarının zaman 

sınırlaması yapamadığı, iĢ ve sosyal yaĢamlarında aĢırı kullanım nedeniyle birtakım 

sorunlar yaĢadığı görülmektedir. Bu tür davranıĢ örüntüsü, zarar verici olması ya da 

normalden açık bir Ģekilde sapma göstermesi dolayısıyla “problemli” olarak 

adlandırılmaktadır (Caplan, 2002).  

Caplan (2002) modelinde, problemli internet kullanımını açıklarken Davis 

(2001)‟e benzer Ģekilde iĢlevsel olmayan biliĢlerden söz etmektedir. Buna göre, 

depresyon, sosyal izolasyon gibi problemleri olan kiĢilerin sahip olduğu iĢlevsel 

olmayan biliĢler, bu kiĢiler yüz yüze iletiĢim yerine daha az tehdit edici olarak 

gördükleri sanal iletiĢime yönelmelerini sağlayarak patoloji oluĢturmaktadır. Bu 

sanal platformda daha rahat hissedildiği için internet aĢırı kullanımı ve sonrasında 

problemli internet kullanımı ortaya çıkmaktadır. Bu ortamda kiĢi istediği kadarını 

paylaĢabilme imkanına sahip olmaktadır.   Bu yeni iletiĢim yolu, kiĢi için daha kolay, 

daha az riskli, daha heyecanlı olmaktadır. 
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1.1.2.5. Griffiths’in Ġnternet Bağımlılığı Modeli  

Griffiths‟e  (1998) göre, bir tür teknoloji bağımlılığı olan internet 

bağımlılığının teĢhisi için DSM-IV kriterlerinden adapte etmiĢ kriterler 

bulunmaktadır. Bunlar; internet kullanımına düĢkünlük, kiĢinin interneti 

planlanandan daha fazla kullanması, daha fazla çevirim-içi olmayı gerektiren 

uygulamalara çok zaman harcaması, internette zaman geçirmek için mesleki, sosyal 

aktiviteler ile dinlenmeden vazgeçmesi, iĢte, okulda ya da ailede problemlere yol 

açmasına rağmen internetin ısrarla kullanmaya devam etmesidir. Ayrıca,  kiĢinin 

internette geçirdiği zamanı kısmak için giriĢtiği baĢarısız denemeler ya da böyle bir 

giriĢiminin olup olmaması da önemli kriterlerdendir. Son olarak ise yoksunluk 

durumu değerlendirilir. Teknolojik bağımlılıklar, insan-makine etkileĢimini içeren 

kimyasal olmayan bir tür pasif (televizyon izleme gibi) ya da aktif (bilgisayar oyunu 

oynama gibi) davranıĢsal bağımlılıktır. Ses ve renk etkisi, olay sıklığı gibi durumlarla 

bağımlılık eğilimleri pekiĢtirilmektedir.  Ġnternet bağımlılığı teĢhisini koymak için 

göz önüne alınması gereken yedi kriter bulunmaktadır. Bu kriterlerin üç ya da dördü 

sağlanıyorsa kiĢi internet bağımlısıdır. 

1.2. Ergenlik Dönemi ve Problemli Ġnternet Kullanımı 

Ġnternet eriĢim durumunun gün geçtikçe artıĢ gösterdiği düĢünülmektedir. 

Dünya nüfusunun neredeyse yarısının interneti kullandığı belirtilmektedir (Internet 

World Stats, 2016).  IAB Türkiye internet ölçümleme araĢtırmasının Eylül 2014‟teki 

verilerine göre, Türkiye‟deki mevcut yaĢ grupları içerisine 17-24 yaĢ grubundaki 

bireyler toplam internet nüfusunun %28‟ini oluĢturmaktadır. Bu yaĢ grubu % 

78 oranla internet nüfusu sıralamasında birinci gelirken, 12-16 yaĢ grubu ise bu 

sıralamada 73% oranla ikinci sırada gözükmektedir (IAB Türkiye, 2014). Gençlik ve 

Spor Bakanlığı, Gençlik ve Sosyal Medya AraĢtırması baĢlığıyla 15-29 yaĢ arası 

gençlerin Sosyal Medya ile ilgili tutum ve davranıĢlarını anlamak amacıyla, Temmuz 

– Eylül 2013 tarihlerinde niceliksel araĢtırma yöntemi kullanılarak online bir çalıĢma 

gerçekleĢtirmiĢtir.  Buna göre, Ġnternet kullanıcısı gençlerin çok büyük bir kesimi 

neredeyse tamamı (%96‟sı) sosyal medya kullanıcısıdır (Feyzioğlu, ġahin, & Zerey, 

2013). 
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Blos‟a göre, ergenlik dönemindeki bireyin üstesinden gelmesi gereken dört 

evre bulunmaktadır. Bunların ilki, ikinci bireyselleĢme sürecidir. Bu evre, birinci 

bireyselleĢme sürecinde önceden içselleĢtirilen intropsiĢik temsil olan ana baba 

figürünün dıĢa atıldığı dönemdir. Ġkinci bireyselleĢme döneminde olan ergenin, 

Winicott (1953)‟un birinci bireyselleĢme döneminde bahsettiği geçiĢ nesnelerini 

ikinci bireyselleĢme döneminde de kullandığını ancak bunların nitelik bakımından 

birinci dönemdekilere benzemediğini söylemiĢtir. Bunlar anı defterleri, tüketim 

malzemeleri, markalar, hobiler, idoller Ģekline olabilmektedir (Tolpin, 1971, Akt.; 

Çelen, 2011). Çelen ve Ertürk (2003), video oyunlarının da geçiĢ dönemi objesi 

olabileceğini ileri sürmüĢtür. Teknoloji alanındaki hızlı geliĢmelerle bugün internet 

ve sosyal ağ sitelerinin de bu dönemde geçiĢ dönemi objesi olabileceği düĢünülebilir. 

Çünkü ergenler ülke sınırlarını hatta il sınırlarını aĢmamıĢ olsalar bile internet 

vasıtasıyla dünyaya açılabilmektedirler (Ögel, 2012). Bunun sonucunda, ergenlerin 

televizyon izleme, spor yapma, aile ve arkadaĢları ile zaman geçirme gibi 

davranıĢları internetin baĢında vakit geçirme ile yer değiĢtirmektedir (Arslan 

Cansever, 2013).   

Ġnternet ortamı, ergenler ve arkadaĢlarının dünya üzerindeki tutum ve 

davranıĢları gözlem yoluyla öğrenebilecekleri, ilgi alanlarını ve de düĢüncelerini 

paylaĢabilecekleri bir yer olmaktadır. Burada gençler baĢkalarıyla sohbet 

edebilmekte, farklı konularla ilgili fikir alıĢ-veriĢinde bulunabilmekte, oyun 

oynamakta, eğitim almakta, müzik indirmek vb. gibi pek çok iĢi aynı anda 

gerçekleĢtirebilmektedir (Irving, 2006). Ġnternetin sunduğu imkanlarla ergenler, bu 

ortamdaki çok çeĢitli kaynaklardan aradıkları bilgilere kolay ve hızlı bir Ģekilde 

ulaĢabilme Ģansını bulmaktadırlar (Feldman, 2009). Genel olarak ergenlerin dijital 

tabanlı sosyal çevrelerini e-posta, anlık mesajlaĢma, Facebook gibi sosyal ağ siteleri, 

sohbet odaları, video ve fotoğraf paylaĢımı, çok oyunculu çevrimiçi bilgisayar 

oyunları ve sanal dünyaları içine aldığı aktarılmaktadır (Santrock, 2012).  

Ġnternet kullanımının olumsuz sonuçlarına dair istatistiki veriler de 

bulunmaktadır. Ergenlik dönemindeki çocukların patalojik ya da problemli internet 

kullanımı veya internet bağımlılığı ile ilgili gerek yurt içinde gerek yurt dıĢında 

yapılan çeĢitli araĢtırmaların bulguları sonuçların dramatik olabileceğini 

göstermektedir ( Bayraktar & Gün, 2007; Günüç, 2009; Kim ve ark., 2006; Yang & 
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Tung, 2007). Bayraktar (2007), Kuzey Kıbrıs‟ta ergen katılımcılarla gerçekleĢtirdiği 

çalıĢmasında %1.1‟inin interneti patolojik olarak kullandıklarını bulmuĢtur. ġimĢek 

ve arkadaĢlarının (2015) yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada ise internet bağımlılığı 

bakımından riskli bir dönem olan 12- 18 yaĢ arasındaki ergenlerin %3,6‟sının 

internet bağımlılığı profili gösterdiği ortaya konulmuĢtur. Bununla birlikte, 

araĢtırmanın bir diğer bulgusu da bu ergenlerin %21,8‟inin internet bağımlılığı 

sınırında olmasıdır. Bu rakam ya da yüzdelerin gün geçtikçe de artacağı 

söylenebilmektedir. Bu nedenle de önemli bir kullanıcı popülasyonu olan gençlerin 

internet kullanım davranıĢlarının doğasını anlamaya yönelik çalıĢmalar önem 

kazanmaktadır. 

Ergenlerde problemli internet kullanımının nedenleri ile ilgili araĢtırmalar 

olmasıyla birlikte özellikle ergenlik dönemimdeki geliĢimsel ihtiyaçları problemli 

internet kullanımının en önemli nedeni olarak görülmektedir (Lin ve Tsai, 2002). 

Ergenlik dönemi; bireyin fizyolojik, biliĢsel ve psiko-sosyal alanlarda değiĢikliklerin 

olduğu bir geçiĢ dönemidir. Hall, bu dönemi Alman edebiyatından esinlenerek fırtına 

ve stres olarak adlandırmaktadır. Hall‟a göre, ergenlik insan neslinin en fırtınalı 

olduğu dönemi temsil etmektedir (Çelen, 2011). Genel olarak çocukluktan 

yetiĢkinliğe geçiĢ olarak tanımlanabilen bu dönem biyolojik, biliĢsel ve sosyo-

duygusal geliĢimleri de içermektedir ve yaklaĢık olarak 10-13 yaĢlarda baĢlayıp yine 

10‟lu yaĢların sonunda son bulmaktadır (Santrock, 2012).  

Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi internet bağımlılığında da genç bireyin 

çoğu zaman arkadaĢ ortamı veya merak duygusu ön plana çıkmaktadır (Can, 2007). 

Ergenlik dönemi sosyal geliĢim bakımından en yoğun dönemdir. Bu dönemde ergen, 

kimlik ve kimlikle ilgili konularla yoğun olarak uğraĢarak kimlik denemelerinde 

bulunmaktadır (Erikson, 1968). Erikson‟un psikososyal geliĢim kuramına göre, 12-

18 yaĢları arası çocuğun kimlik kazanmaya karĢı rol karmaĢası yaĢadığı kritik bir 

dönemdir. Bu dönemde çocuk kendi kimliğini sorgulamaya baĢlar. Çok önemli 

değiĢimler yaĢadığı bu dönemde ergen ailesinden çok, akran gruplarından 

etkilenmektedir. Bu sebeple, yaĢıt kabulü ve sosyal onay özellikle bu dönemde önem 

kazanmaktadır. Ġnternet, ergenler için onay ve kabul elde edebildikleri bir platform 

oluĢturmaktadır (Tsai & Lin, 2003).  
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Aynı Ģekilde, ergenlik dönemin tipik bir özelliği olan risk alma davranıĢları 

için internetin yeni bir platform oluĢturduğu da söylenebilir. Çelen (2011)‟in 

aktardığına göre, risk alma ergenin makyajı olarak değerlendirilmektedir. 

Ergenlerdeki yenilik ve heyecan arayıĢı, alkollü araba kullanma, kontrolsüz ilaç 

kullanma, dalma ya da paraĢütle atlama gibi risk ve tehlike içeren davranıĢlara 

yöneltebilmektedir. Ġnternet ortamı da ergenler için internette vakit geçirmek ya da 

çok çeĢitli çevirim içi aktivitede bulunmak gibi ileri teknoloji tehlikesi duruma 

gelmeye baĢlamaktadır (Ceyhan, 2008).  Odacı (2013), üniversite öğrencisi olan ileri 

ergenler üzerinde yürüttüğü çalıĢmasında, risk alma davranıĢı ile problemli Ġnternet 

kullanımı arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki belirlemiĢtir. 

Ergenlerin problemli internet kullanımına yönelmesinin bir baĢka nedeni de, 

Kaltiala-Heino ve arkadaĢları (2004) tarafından ergenlik döneminin geliĢimsel 

özelliklerinden dolayı madde ya da aĢırı internet kullanımı gibi bağımlılık yapıcı 

çeĢitli faktörlerin zararlı etkilerine daha çok maruz kalabilmeleri Ģeklinde 

açıklanmıĢtır. Erikson'a göre ergenlikte kimlik oluĢumu gerçekleĢmektedir ve bu 

süreç, ergenlerin çevresel etkilere en açık oldukları psiko-sosyal geliĢim dönemidir 

(Senemoğlu, 2012). 

Ergenlerde geliĢimsel dönemin etkilerinin yanında problemli internet 

kullanımının oluĢmasında internet kullanımına dair davranıĢ örüntülerinin de etkili 

olabileceği düĢünülmektedir (Davis, 2001). BaĢka bir deyiĢle, internet kullanım 

amacının problemli internet kullanımının oluĢmasında etkili olduğu söylenmektedir. 

Bilgi edinme amacı hariç özellikle tanımadıkları kiĢilerle sosyal iliĢkiler kurma ve de 

eğlenme gibi amaçlarla interneti kullanıyor olmak problemli internet kullanım 

miktarını arttırmaktadır. Bundan dolayı interneti sosyal etkileĢim ve eğlenme için 

kullanıyor olmak problemli internet kullanımında bir risk faktörü olarak 

görülmektedir (Ceyhan, 2010). Model alma, problemli internet kullanımına etki eden 

önemli sosyal etkenlerden biri olarak sayılabilir. Ergenler, internet kullanıcılarının 

sosyal çevrelerinden baĢkalarıyla tanıĢma, eğlenme ve sorunları çözme yolu olarak 

interneti kullandıklarını görerek aynı amaçlar için interneti kullanmayı öğrenebilirler 

(Sevindik, 2011).   

Evre kuramcısı Erikson (1968), ergenlik döneminde temel görevin  kimlik 

oluĢturma çabası olduğundan bahsetmektedir. Çocukluktan ergenliğe kadar kimliğe 
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iliĢkin kimlik öncesi örüntüler bu dönemde kendini oluĢturan örüntü parçalarından 

daha farklı ve anlamlı bir bütün oluĢturarak arkadaĢlık, aile, meslek, siyaset, kiĢisel 

özellikler alanlarındaki kimlik örüntülerinin oluĢumunda yer almaktadır. Bunlar 

baĢarılı, moratoryum, ipotekli ve dağınık olarak adlandırılan kimlik statülerine 

takabül etmektedir (Marcia, 1980; Marcia, 1989; Bosma, 1994: Akt. Çelen ve Ertürk, 

2003). Her statü için bireysel deneyimler, kültürel farklılıklar ve toplumsal 

beklentiler nihai Ģeklin alınmasında önemli rol oynamaktadır. Kimlik kazanma 

sürecinin baĢarı ile kazanılmasında psikoanalitik görüĢ doğrultusunda bireyin anne 

ya da bakıcısıyla gerçekleĢtirdiği bağlanma davranıĢı modelinin de etkisi olduğu ileri 

sürülmektedir (Bowlby, 1988; Akt. Çelen ve Ertürk, 2003). Bowlby‟e göre, güvenli-

güvensiz bağlanma modelleri olarak bilinen biliĢsel Ģemalar Bloss‟un bahsettiği 

ikinci bireyselleĢme sürecinin ivmesini ve niteliğini belirlemektedir. Çelen ve 

Ertürk‟ün (2003) aktardığına göre, güvensiz biliĢsel Ģemalar ikinci bireyselleĢme 

sürecinin baĢarı ile tamamlanmasına engel olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 

bağlanma stillerinin ergen yaĢ grubundakilerin problemli internet kullanımları ile 

iliĢkili olabileceği önem kazanmaktadır.  

Nitekim Bowlby‟e göre (2014) olumsuz benlik ve baĢkaları modelleri, 

psikopatolojiye hassas hale getirmektedir. Psikanalatik psikopatalojiye göre, 

bağımlılıklar depresyonu yaĢayıĢ Ģekli olabilir. Klinik ve klinik olmayan ergenler 

üzerinde yapılan bir araĢtırma sonucuna göre, klinik grubun kaygılı/kararsız 

(ambivalent) ve kaçıngan (avoidant) bağlanma tarzlarına sahip oldukları, kontrol 

grubunun ise daha çok güvenli bağlananlardan oluĢtuğu saptanmıĢtır. Bununla 

birlikte, kaygılı/kararsız bağlananların diğer bağlanma tarzlarına göre sosyalleĢmekte 

daha çok zorluk yaĢadıkları bulunmuĢtur (Brown & Wright, 2003). Yang ve Tung 

(2007), Tayvan‟da yaptıkları çalıĢmalarında internet bağımlısı olan ergenler ve 

olmayan ergenler arasında bazı değiĢkenler bakımından fark olup olmadığına 

bakmıĢlar ve depresyon ile karakterize olan ergenlerin bağımlı olma ihtimali, 

olmayan öğrencilerden daha yüksek bulmuĢlardır. 

Diğer yandan, internet ortamının ergenlerin depresyonunu hafifleten bir 

rahatlama yeri olarak görülmeye baĢlandığını ileri süren araĢtırmalar da 

bulunmaktadır (Tsai & Lin, 2003). 
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Ġnternet yeni bir platform olarak gerçek yaĢam sosyal etkileĢimleriyle yer 

değiĢtirdiğinden bir döngüye yol açmakta ve internetin yoğun kullanımı ile yaĢanılan 

psikolojik sorunlar birbirini tetikleme suretiyle bu döngüyü devam ettirmektedir 

(Morahan-Martin, 1999). Bundan dolayı, depresyon ve yalnızlık gibi psikolojik 

sıkıntılar ile internet kullanımı arasındaki iliĢkinin çift yönlü olabileceği öne 

sürülmektedir (Morahan-Martin 2005). Yalnızlık ve internet bağımlılığı arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen çalıĢmalarda (David, 2001; Chou & Hsiao, 2000; Esen & Siyez, 

2011; Morsünbül, 2014 ) hangisinin hangisine neden olduğu konusunda farklı 

sonuçlar ortaya koymuĢtur. 

Ebeveynlerin tutumu çocuklarının günlük hayattaki birçok davranıĢı gibi 

çocuklarının internet kullanımlarını ve internete yönelik davranıĢlarını doğrudan 

etkileyebilmektedir. Ebeveyn tutumu ile ergenlerin internet bağımlılığı arasındaki 

iliĢkinin incelendiği bir çalıĢmada demokratik ebeveyn tutumuna sahip ergenlerin 

daha az internet bağımlısı oldukları bulunmuĢtur (BüyükĢahin Çevik & Çelikkaleli, 

2010). Tiryakioğlu‟nun (2015) çalıĢmasında, demokratik ebeveyn tutumları arttıkça 

problemli internet kullanımındaki internetin olumsuz sonuçları, sosyal fayda/rahatlık 

alt gruplarında azalma gözlenmekte ancak aĢırı kullanım demokratik tutumlardan 

etkilenmemektedir. Bununla birlikte aynı çalıĢma sonuçlarına göre, koruyucu ve 

otoriter ebeveyn tutumları arttıkça problemli internet kullanımında da artıĢ 

olmaktadır.  

Esen ve Siyez (2011), ergenlerde internet bağımlılığı ile aileden algılanan 

sosyal destek arasında olumsuz yönde anlamlı bir iliĢki bulmuĢlardır. Problemli  

internet kullanımının yalnızlık ve azalan sosyallikle iliĢkili olduğu ileri sürülmektedir 

(Davis, Flett & Besser, 2002). Pawlak da (2002) yalnızlık hissinin ve sosyal destek 

eksikliğinin ergenleri internet bağımlısı haline getirebildiğini söylemiĢtir. Ġlgisiz 

ebeveynlere sahip çocuk ve ergenlerin ev içinde gideremedikleri sosyal ihtiyaçlarını 

internet üzerinden gidermeye çalıĢılmalarının da problemli internet kullanımına yol 

açabileceği ileri sürülmektedir. (EkĢi & Ümmet, 2013). Bayraktutan (2005), 

ebeveynlerin iĢ hayatının yoğunluğundan dolayı çocukları ile yeterince zaman 

geçirememeleri sebebiyle çocukların da daha fazla internette bulunma 

davranıĢlarında bulunabileceğini ifade etmektedir. BaĢka bir araĢtırmada, internet 

bağımlısı olan kiĢilerin yalnızlık düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuĢ ve de 
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yalnızlığın internet kullanım sıklığını arttırdığı savunulmuĢtur (Whang, Lee & 

Chang, 2003).  

Bir baĢka görüĢe göre, ergenlerin internette geçirdikleri uzun ve kontrolsüz 

zaman ebeveynleri ile aralarında çatıĢmaya yol açmaktadır. Ergen ve ebeveyn 

arasında geçirilen zaman azalınca iletiĢim ve paylaĢım olumsuz etkilenmektedir 

(Aslan Cansever, 2013). Diğer yandan iliĢkilerde halihazırda varolan problemlerden 

dolayı ergenler problemli internet kullanımına yönelmektedir görüĢü bulunmaktadır. 

Ögel (2012) bu durumu Ģöyle açıklamakta: Ergenlik dönemine iliĢkin problemler ve 

kuĢak çatıĢması gibi sebeplerle aile ile paylaĢımların azalması, arkadaĢ edinmede 

güçlükler ve içe kapanıklık gibi nedenlerle kendini yalnız hisseden ve bunu sosyal 

ortam içerisinde gidermekte zorluk çeken ergenler interneti problemli olarak 

kullanma durumuna gelmektedir. Say ve Durak Batıgün (2016), çalıĢmalarında 

ebeveyn-ergen iliĢki niteliği ile problemli internet kullanımı arasında yalnızlık 

değiĢkenlerinin aracı etkisine bakmıĢ ve bu değiĢkenlerin olumsuz anne-ergen iliĢkisi 

ve olumsuz baba-ergen iliĢkisi ile problemli internet kullanımı arasındaki iliĢkide 

“kısmi aracılık” etkileri olduğu bulmuĢlardır.  

Yang ve Tung (2007), Tayvanlı ergenlerle gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında, 

erkeklerin kadınlara oranla daha fazla internet bağımlısı oldukları sonucuna 

varmıĢlardır. Gürcan‟ın (2010) yaptığı çalıĢmada, ergenlerin problemli internet 

kullanım düzeylerinin cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı, erkek 

ergenlerin problemli internet kullanım düzeyleri, internetin olumsuz sonuçları, sosyal 

fayda/sosyal rahatlık ve aĢırı kullanım düzeyleri kızlardan anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuĢtur. Berber Çelik ve Odacı (2013) yine, ergen erkeklerin problemli internet 

kullanım düzeylerini kızlarınkinden anlamlı ölçüde yüksek bulmuĢlardır. Aynı 

Ģekilde, Esen ve Siyez (2011) çalıĢmalarında, cinsiyetin ergenlerde internet 

bağımlılığını yordadığı sonucuna varmıĢlardır. Zorbaz‟ın (2013) araĢtırma bulguları 

da erkek ergenlerin problemli internet kullanımı düzeylerinin kızlardan daha yüksek 

olduğunu göstermektedir.  Bunun yanında, Pawlak (2002) ergenlerle yaptığı bir 

çalıĢmasında cinsiyet değiĢkeni ile internet bağımlılığı iliĢkili bulmamıĢtır. Yakın 

zamanlı baĢka bir çalıĢma da aĢırı internet kullanımında cinsiyete göre fark olmadığı 

belirlenmiĢtir (Tiryakioğlu, 2015). Aylaz ve arkadaĢlarının (2015) yapmıĢ oldukları 
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bir çalıĢmada da kız öğrencilerin problemli internet kullanımlarının daha fazla 

olduğunu bulmuĢladır.  

Ceyhan‟ın (2011) yapmıĢ olduğu bir çalıĢmasında lise öğrencilerinin 

problemli internet kullanım düzeyleri ile cinsiyet, devam ettikleri okul türü, sınıf, 

baĢarı düzeyi, aileden ve arkadaĢlardan algıladıkları sosyal destek düzeyleri ve 

haftalık ortalama internet kullanım süresi arasındaki iliĢkileri ortaya koymayı 

amaçlamıĢtır. Buna göre, internet kullanım süresinin, sınıf düzeyinin ve okul türünün 

problemli internet kullanımının önemli yordayıcıları olduğu ortaya koyulmuĢtur. 

Sonuçlar, ergenlerin internet kullanım süresinin yüksek olmasının, lisenin ilk 

yıllarına ve endüstri meslek lisesine devam etmelerinin problemli internet kullanımı 

geliĢtirmelerinde önemli risk faktörleri olduğunu saptamaktadır. Görüldüğü gibi, 

ergenlerin problemli internet kullanımı ile sosyo-değiĢkenler arasındaki iliĢkileri 

inceleyen araĢtırmalar da bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, ergenler interneti çok sık kullanmaları ve daha psikolojik 

olgunluğa eriĢememeleri nedeniyle problemli internet kullanımına yönelme 

potansiyeli olan bir  yaĢ grubudur. AraĢtırma sonuçları, ergenlerin problemli internet 

kullanımı ile çekingenlik düzeyi (Chak & Leung 2004), depresyon ve intihar 

düĢünceleri (Kim ve ark., 2006), düĢük not ve düĢük akademik performans (Leung & 

Lee, 2012) arasında iliĢki olduğunu söylemektedir. Benzer Ģekilde, araĢtırma 

sonuçlarına göre, azalan uyku saatleri, düĢük kalite yemekler, ilgi alanlarının 

daralması ve hayatın diğer alanlarını ihmal etme ile aĢırı internet kullanımı arasında 

bir iliĢki vardır (Chou, Condron, & Belland, 2005; Young, 1998). Bu dramatik 

sonuçlar göz önüne alındığında ergenlerin internet kullanımının doğasını anlamaya 

yönelik çalıĢmalar önem kazanmaktadır. Ancak, alanyazın incelendiğinde, problemli 

internet kullanımı ile yapılan birçok araĢtırma olmasına rağmen problemli internet 

kullanımının nedenine iliĢkin sistemetik ve kuram temelli araĢtırmaların yapılmasına 

ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda,  ergenlerde problemli 

internet kullanımının çeĢitli nedenlerinin olabileceği ve de ergenlerin ruh sağlığını 

olumsuz etkileme potansiyeline sahip olabileceği söylenebilir. 
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1.3. Bağlanma 

Bowlby‟nin bağlanma kuramı, yaĢamın ilk yıllarında bebek ile genellikle 

annesi olan ona bakım veren kiĢi arasında kurulan iliĢkilerle ilgilidir. Kurama göre, 

erken çocukluk döneminde bağlanma figürüyle tekrarlayan davranıĢ örüntüleri 

zihinsel Ģemaları Ģekillendirir. Bağlanma davranıĢı, çocuğun ihtiyaçlarına karĢı 

bakım veren kiĢi tarafından verilen cevaplara ve aradaki etkileĢime göre 

Ģekillenmektedir (Bowlby, 2012).  

Pehlivantürk (2004), bağlanma, kendisine bakım veren kiĢi ile çocuk arasında 

geliĢen; bakım veren kiĢinin aranması, ona yakınlık kurma arayıĢı davranıĢlarının 

gösterilmesi gibi bir takım davranıĢlarla kendini gösteren, özellikle tehlike anlarında 

ve stres durumlarında açığa çıkan, dayanıklı ve devamlı bir duygusal bağ olarak 

tanımlanmaktadır (sayfa; 57). Bireyin, doğumundan itibaren yakın iliĢkide 

bulunduğu çocuklukta bakım veren yetiĢkinlikte ise romantik iliĢkide bulunduğu kiĢi 

(eĢi), bireyin davranıĢ örüntülerinin, ruh sağlığının ve iletiĢiminin belirlenmesinde 

önemli rol oynamaktadır (Gündoğan, 2015).  

Kısaca bağlanma, bebeklik döneminde, çocuğun annesi veya kendisine bakım 

verenlerle iliĢkisinin niteliğine göre oluĢan, diğer yaĢam dönemleri dahil olmak üzere 

tüm hayatı boyunca geliĢimini etkileyen bir süreç olarak değerlendirilmektedir. 

1.3.1. Bağlanma Kuramı 

Bebeğin annesi ile olan duygusal bağının daha sonraki iliĢkilerin temeli 

olduğu görüĢü ilk kez Freud tarafından ileri sürülmüĢtür (Berk, 2013). Bugün ise, en 

yaygın olarak kabul edilen görüĢ etolojik bağlanma kuramıdır. Kuram, bebekle 

bakıcı arasındaki duygusal bağı yaĢamda kalmaya hizmet eden evrim geçirmiĢ bir 

tepki olarak görmektedir. Bu görüĢü bebek-bakıcı bağına ilk uygulayan John Bowlby 

(2012)‟nin kuramı, bakıcıya bağlanmanın niteliğinin çocuğun güven duyguları ve 

güvenilir iliĢkiler kurma yeteneği için çok önemli doğurgularının olduğu psikanalitik 

görüĢü korumaktadır (Berk, 2013). Ainswort‟un (1969) aktardığına göre, Bowlby‟nin 

yapmıĢ olduğu çalıĢmalar psikanalatik teoriyi biyoloji alanındaki son geliĢmeler 

doğrultusunda güncellemektedir. Charles Darwin ve Sigmund Freud görüĢlerinin 

birleĢimi kabul edilebilecek Bowlby‟nin bağlanma kuramı, çevre ile doğuĢtan gelen 
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genetik donanımın etkileĢiminden bahsetmektedir. Kuram, çocuğun psikolojik, 

sosyal ve biyolojik kapasitesinin annesi ile iliĢkisiyle ayrı ele alınamayacağını öne 

sürer (Bowlby, 2012).  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) John Bowlby‟nin „Kırkdört çocuk hırsız: 

KiĢilikleri ve yaĢamları‟ konulu makalesinden sonra, 1950 yılında Bowlby‟den 

Londra‟daki evsiz çocukların ruhsal sağlığı ile ilgili bir tavsiyede bulunmasını istedi 

(Bowlby, 2012). Zamanında çıkan rapor, probleme dikkat çekmiĢ ve de tartıĢma ve 

araĢtırmaların canlandırmasına imkan sağlamıĢtı. Ancak sınırlı araĢtırmacının 

dikkatini çeken raporda sınırlılıklar söz konusuydu. Rapor, anne yoksunluğunun 

çocukları artan Ģekilde hem fiziksel hem de ruhsal hastalıklarda riskli olduğunu 

vurguluyordu. Ancak, anne yoksunluğunun niçin ve nasıl böyle bir etkiye sebep 

olduğunu tam olarak açıklayamıyordu.  (Hazan & Shaver, 1994). Bowlby (2012), bu 

sınırlılıkların ve cevapsız soruların varlığının nedenini, raporun yazılma süreci olan 

birkaç ay içinde ispatlanamayacak olan –kendime ve baĢkalarına ait- bilgisizlik 

olarak açıklamaktadır.  

KuĢların ve memelilerin bağlanma davranıĢları ile ilgili yapılan araĢtırmalar 

bağlanma kuramının geliĢtirilmesinde etkili olmuĢtur. 1951 yılında Bowlby, Huxley 

aracılığıyla dikkatini etolojiye yöneltti. Bu dönemde, Konrad Lorenz ve Niko 

Tinbergen‟in yayınlanmıĢ kitaplarını inceledi (Bowlby, 2012) Lorenz ve Tinbergen 

gibi etologların yaptığı araĢtırmalardaki örnekler gösteriyordu ki doğuĢtan olan ve 

içgüdüsel eğilimler dahi elveriĢsiz çevrelerde çarpıtılabilir ve geliĢimde baĢarısız 

kalabilir (Hazan & Shaver, 1994). Kurama göre, yeni doğan bir bebek sadece ona 

bakmaya ve korumaya istekli yetiĢkin olduğunda yaĢamını devam ettirebilir. Bebeğin 

sahip olduğu yönelim, baĢını çevirme ve emme, kavrama, yapıĢma ve ardından 

ulaĢma, gülümseme, bebeleme, ağlama gibi bebekle bakım veren kiĢi arasındaki 

etkileĢimi sağlayacak yardımcı davranıĢlar bulunmaktadır (Bowlby, 2012). Bebek, 

doğumdan 8-12 hafta arasında bağlanma öncesi dönemdedir ve annenin uyaranlarıyla 

hareketlenir. Çevresindekilere yönelme davranıĢı gösterebilmesine rağmen bu kiĢileri 

ayırt edebilme yetisi henüz bulunmamaktadır ya da çok kısıtlı durumdadır. 

Bağlanmanın ilk iĢaretlerinin gözlemlendiği 8-12 hafta ve 6 ay arasındaki ikinci 

dönem ikinci dönemde ise bebek, anneyi diğerlerinden ayırt etmeye ve dikkatini 

daha çok anneye yönlendirmeye baĢlar. 6-24 ay arasında bağlanma tam olarak 
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gözlenebilmektedir. Bu üçüncü dönemde, bağlanma davranıĢı yakınlık arayıĢı ile 

gözlemlenir ve küçük çocuklarda bağlanılan kiĢilerden ayrılma ile belirginleĢir 

(Bowlby, 1979). Bağlanma süreci ikinci ve üçüncü yıla yayılmaktadır (Hazan & 

Shaver, 1994). Anne yokken gerginlik, huzursuzluk, varken ise rahatlık ve huzur 

duyguları hakim olur. Bowlby‟e göre, dünya ile daha iyi baĢa çıktığı düĢünülen bir 

kiĢi ile yakınlığı koruma bağlanmanın tanımlayıcı özelliğidir ve temel iĢlevi ise 

tehlikelerden korunmadır (Pehlivantürk, 2004). Bağlanma figürü ile yaĢanan 

etkileĢimler sonucunda oluĢan temsillerin, tehdit içeren durumlarda kullanılmak 

üzere birey için, sembolik bir güç kaynağı haline geldiği görüĢüne ulaĢılmıĢtır 

(Bowlby, 2012).  

Bebek, anneden ayrıldığında bazı duygusal tepkiler verir. Bunlardan ilki, 

protestodur. Burada, ağlama, etkin araĢtırma ve diğerlerinin sakinleĢtirme çabalarına 

direnç gözlemlenmektedir.  Ġkinci tepki ise, umutsuzluktur.  Burada ise pasiflik ve 

açık bir üzüntü hali hakimdir. Üçüncü tepki ise, duygusal kopmadır.  Bu evre, aktif 

savunmada olmayı, anne geri geldiğinde umursamaz ve kaçınan tutum içinde olmayı 

içermektedir. Bowlby‟e göre, bağlanma fonksiyonları; yakınlığı devam ettirme, 

güvenli sığınak ve güvenli üs olmadır. Özellikle bebeğin korktuğu ya da herhangi bir 

nedenden ötürü sıkıntıya girdiği durumlarda bağlanma figürüne yakınlığın belirdiği 

söylenilmektedir. Bu gibi durumlarda, bebeğin geri çekilerek rahatladığı ve 

güvenceyi yeniden sağladığı güvenli bir sığınak (safe haven) görevinde olan bakım 

veren kiĢidir. Buna göre, bağlanmanın temel iĢlevleri Ģöyle sıralanabilir: bebeğin 

dünyayı keĢfi sırasında geri dönebileceği güvenli bir liman olma, fiziksel ihtiyaçların 

giderilmesi ve yaĢama karĢı güvenlik duygusu geliĢtirebilme imkanı (Hazan & 

Shaver, 1994). 

Eğer bağlanma figürü gerekli zamanda ulaĢılabilir ise bebeğin kendisini 

güvende hissettiği ve genel olarak dünyayı güvenli gördüğü söylenmektedir. Bu 

doğrultuda güven duygusu içinde olan bebeğin çevreyi keĢfetmeye yönelik 

meraklarının yerine getireceği ve diğer insanlarla iliĢki kurmaya açık olacağı 

görüĢüne ulaĢılmıĢtır. Ancak tam tersi bir durum söz konusu ise güvensiz bağlanma 

oluĢabilir. Hüsran yaratan olaylar bebekte ikincil bağlanma stratejilerinin, aĢırı 

hareketlilik (hyperactivating), hareketsizlik (deactivating) veya bu ikisinin 

birleĢiminin gözlenmesine neden olabilir. Bu durumda, yoğun olarak iliĢki partnerini 
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izlemeye çalıĢır ve yakınlığı sürdürmek için çok çaba sarf eder. Bunun kaygılı 

bağlanma tarzının belirleyicisi olduğu söylenmektedir.  Hareketsizlik stratejisinin ise 

birincil bağlanma stratejisinin engellemesini içerdiği sonucuna varılmıĢtır. Bu 

stratejide olan kiĢilerin amacı mesafeyi, kontrolü ve kendine inanmayı sürdürerek, 

ihtiyacı olan ne varsa almak ya da ihtiyaçları umursamama, inkâr etme ve bağlanma 

sistemini tetikleyebilecek olumsuz duygusal durumlardan sakınmaktır (Mikulincer & 

Shaver, 2007). 

Bowlby‟ye (2012) göre, bağlanma sisteminin iĢlevleri bellekte 

depolanmaktadır. Depolanan bilgiler biliĢsel haritalar Ģeklinde görülmektedir. Bu 

biliĢsel haritalar, belirli bir amaca nasıl ulaĢılabileceğine dair bir öngörüde 

bulunmaya yardımcı olan bilgiyi aktarma, biriktirme ve iĢleme yapmayı sağlar.  

Bowlby (2014), bağlanma sonucu oluĢan bu modellerin, “benlik” ve “baĢkaları” 

modelleri olmak üzere iki temel bileĢeni olduğunu öne sürmektedir. Benlik modeli, 

kendisinin sevilmeye, desteklenmeye layık olup olmadığına yönelik inançlarını 

içermektedir. BaĢkaları modeli ise, diğerlerinin özellikle bağlanma figürünün 

ulaĢılabilirliği, güvenilirliği ve kabul ediciliği ile ilgili inançlarını içerdiği ifade 

edilmektedir. Bu “benlik” ve “baĢkaları” modellerine dayanan dört bağlanma stili 

önerilmiĢtir. Bunlar güvenli (olumlu benlik ve olumlu baĢkaları modeli), kayıtsız 

(olumlu benlik, olumsuz baĢkaları modeli), saplantılı (olumsuz benlik, olumlu 

baĢkaları modeli), ve son olarak da korkulu (olumsuz benlik ve olumsuz baĢkaları 

modeli) bağlanma stilleridir. 

Bağlanma kuramı, son yıllarda birçok araĢtırmacının dikkatini çekmiĢ ve bu 

konu ile ilgili birçok araĢtırma yapılmasını sağlamıĢtır. Yapılan bazı çalıĢmalar, anne 

ile çocuk arasındaki bağlanma biçiminin; kendine saygı, toplumsal yeterlilik, empati 

(Elicker, Englund & Sroufe, 1992; Sroufe, 2002; Sroufe ve ark., 2005; Akt.; Berk, 

2013), öznel iyi olma, stresle baĢa çıkma stratejisi (Terzi & Çankaya, 2009), çocuğun 

gelecekteki akran iliĢkilerinin kalitesi, sosyal yeterlik algıları, akranlarla kurdukları 

etkileĢimleri ve popüler olma yaĢantıları (Akkapulu, 2005), romantik iliĢkilerle 

uyum, iletiĢim ve davranıĢ örüntüleri (Gündoğan, 2015) gibi birçok alanlarla iliĢkili 

olabileceğini göstermektedir. Anne çocuk iliĢkisinde, annenin çocuğuna göstereceği 

ilgi ve sevginin, çocuğun isteklerine olan duyarlılığının, çocuğun kiĢiliğini olumlu 
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yönde etkileyebileceği, tam tersi olan durumlarda ise çocuğun kiĢiliğini olumsuz 

yönde etkileyebileceği değerlendirilmektedir (Özer, 2011). 

Bununla birlikte, alanda yapılan çalıĢmalara göre, bağlanma ve psikopatoloji 

arasında da bir iliĢki olduğu söylenebilmektedir. Bağlanma ile psikopatoloji 

arasındaki iliĢkiyi gözden geçirmek amacıyla hazırlanan bir yazıda, Kesebir, 

Özdoğan Kavzoğlu ve Üstündağ‟ın (2011) aktardıklarına göre, güvensiz bağlanma 

biçimi daha sonraki yaĢam dönemlerinde psikopatolojinin belirleyicisi olarak 

düĢünülmüĢken güvenli bağlanma sağlıklı süreçlerle iliĢkilendirilmiĢtir. Güvenli 

bağlanma, doğanın özgün modelidir. Diğer yandan, güvensiz bağlanma biçimleri 

olan kaygılı/ikircikli bağlanma anksiyete bozuklukları ve depresif bozukluklarla 

iliĢkilendirilirken, kaçıngan bağlanma davranıĢ bozukluğu ve diğer dıĢa vuruk 

patolojilerle iliĢkilendirilmiĢtir. Ayrıca, dağınık bağlanmanın (dezorganize/ 

dezoryante) ise dissosiyatif bozukluklarla birlikteliğinden söz edilmiĢtir (Kesebir, 

Özdoğan Kavzoğlu & Üstündağ, 2011). 

1.3.2. Bağlanma Stilleri 

Bağlanma kuramı, Bowlby tarafından tanımlandıktan sonra, Ainsworth ve 

arkadaĢları tarafından geliĢtirilmiĢtir. Laboratuvar ortamında, yabancı durum testi 

denilen bir uygulama ile annesinden ayrılan ve sonradan annesiyle buluĢturulan 

çocukların tepkileri gözlenmiĢ ve bu değerlendirmeler güvenli ve güvensiz bağlanma 

örüntüleri (attachment patterns) olarak adlandırılmıĢtır. Bunlar, güvenli (secure), 

kaygılı-ikircikli (anxious/ambivalent) ve kaçıngan (avoidant) olarak 3‟e 

ayrılmaktadır. Bunlara daha sonra dağınık (dezorganize/dezoryante) bağlanma adı 

altında bir üçüncü güvensiz bağlanma tipi daha eklenmiĢtir. Bartholomew ve 

Horowitz ise kiĢinin kendisinin ve baĢkalarının içsel çalıĢma modelinden yola 

çıkarak güvenli, saplantılı, kayıtsız ve korkulu bağlanma biçimlerini ortaya 

koymuĢlardır (Kesebir, Özdoğan Kavzoğlu & Üstündağ, 2011).   

Hazan ve Shaver (1987) ile Collins ve Read (1990), yaĢamın ilk zamanlarında 

oluĢan zihinsel modellerin çok değiĢmeden yetiĢkinlikte de iĢlev gördüğü 

varsayımından (Bowlby, 1977) yola çıkarak ergenlerin ve yetiĢkinlerin bağlanma 

stillerini araĢtırmıĢlar ve erken yaĢlarda oluĢan bu bağlanma stillerinin ileriki 

yaĢlarda da geçerli olabileceğini saptamıĢladır.  
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Bartholomew ve Horowitz (1991) tarafından güvenli, saplantılı, korkulu ve 

kayıtsız bağlanma stilleri tanımlanmıĢtır. Buna göre, yetiĢkin bağlanma stilleri, 

olumlu ve olumsuz nitelikte “benlik” ve “baĢkaları” boyutlarında bulunmaktadır.  

Güvenli bağlanma, “olumlu benlik” ve “olumlu baĢkaları” modellerinin 

birleĢiminden oluĢmaktadır. Güvenli bağlanma stiline sahip olan kiĢiler kendilerini 

sevilmeye değer görmektedir. BaĢkaları ile kolaylıkla iletiĢim kurabilen bu kiĢiler, 

baĢkalarına güvenmekte ve onlara destek vermektedir. Bunun yanında, bu kiĢiler 

özerk kalmayı baĢarabilen benlik saygıları yüksek kiĢilerdir (Griffin & Bartholomew, 

1994). AraĢtırmalar, güvenli bağlanan bireylerin; kendilerine ve çevrelerine yönelik 

olumlu değerlendirmeler yaptıklarını ortaya koymaktadır (Hisli ġahin & Yaka, 

2010). Bu kiĢilerde psikolojik semptomların daha az görüldüğü ve daha az 

depresyonda oldukları (Surcinell, Rossi, Montebarocci, & Baldaro, 2010) 

bulunmuĢtur. Romantik iliĢkilerine daha uzun süre devam edebilmektedirler (Hazan 

& Shaver, 1987). Erdoğan (2007), güvenli bağlanan kiĢilerin evliliklerinde daha az 

sorun yaĢadıkları bulmuĢtur. Bununla birlikte, güvenli bağlanan kiĢilerin akademik 

performanslarının da daha yüksek olduğu ileri sürülmektedir (Gore & Rogers, 2010). 

Saplantılı bağlanma, “olumsuz benlik” ve “olumlu baĢkaları” modelinin 

birleĢiminden oluĢmaktadır. Bu bireylerin baĢkalarına bağımlılık geliĢtirme 

eğiliminde olduğu düĢünülmektedir. Bununla birlikte, baĢkaları tarafından 

onaylanma ihtiyacında olmaları da söz konusudur (Griffin & Bartholomew, 1994). 

Bu bağlanma stiline sahip olan bireylerin ebeveynlerinin tutarsız davranıĢları 

sergiledikleri düĢünülmektedir (Soygüt, 2004). Saplantılı bağlananların daha çok 

stres (Pielage, Gerlsma, & Schaap, 2000), depresyon yaĢadıkları (Surcinell ve ark., 

2010) ve yeme tutum sorunu yaĢadıkları (Batur ve ark., 2005) ileri sürülmektedir. 

Korkulu bağlanma, “olumsuz benlik” ve “olumsuz baĢkaları” modellerinden 

meydana gelmektedir. Bu stildeki bireyler, hem utangaç hem de baĢkalarına 

güvenmede sorun yaĢayan kiĢiler olarak karakterize edilmektedir (Griffin & 

Bartholomew, 1994). Korkulu bağlanan bireylerin; yüksek oranda depresyon 

yaĢadıkları (Whiffen, Kallos-Lilly & Macdonald, 2001) görülmüĢtür. Ayrıca, 

korkulu bağlananların, kiĢilerarası problemler yaĢadıkları (Haggerty,  Hilsenroth, & 

Vala-Stewart, 2009) ileri sürülmekte ve yeme tutum sorunu gösterdikleri (Batur ve 

ark., 2005) görülmektedir. 
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Kayıtsız bağlanmada ise “olumlu benlik” ve “olumsuz baĢkaları” zihinsel 

modelleri birleĢmektedir. Bu bağlanma stiline sahip bireyler, yüksek özerklik 

duygusuna sahip olmalarına rağmen yakınlık kurmaktan kaçınmaktadırlar (Griffin & 

Bartholomew, 1994). Bu kiĢiler hayal kırıklığı yaĢamaktan çekinirler. Bu nedenle, 

kayıtsız bağlananlar, yakın iliĢkilerden uzak durabilirler ve baĢkaları ile iletiĢim 

kurmanın da önemsiz olduğu inancına sahiptirler (Soygüt, 2004). Jellema (2000), 

çalıĢmasında, bu kiĢilerin narsistik kiĢilik bozukluğuna yakın olduğunu ileri 

sürmüĢtür. 

1.4. Bağlanma Stilleri ile Problemli Ġnternet Kullanımı  

Gündoğan‟ın (2015) belirttiğine göre, bireyin, bağlanma figürü, bireyin 

davranıĢ örüntüleri, iletiĢimi ve ruh sağlığında önemli rol oynamaktadır. Bağlanma 

stilleri ile bağımlılık arasındaki iliĢkiye bakan araĢtırmaların çoğunda alkol 

bağımlılığı ile iliĢkisinin incelendiği gözükmektedir. BaĢta kaygılı bağlanma stilinin 

alkol bağımlılığının güçlü yordayıcısı olduğunu gösteren birtakım çalıĢma 

bulunmaktadır (McNally, Palfai, Levine, & Moore, 2003; Cooper, Shaver & Collins 

1998) . Cooper ve arkadaĢları (1998) çalıĢmalarında, güvensiz bağlananlar, güvenli 

bağlanan ergenlere kıyasla maddeye daha yüksek düzeyde kullandıklarını 

bulmuĢlardır. Bunun yanında, kaçınan bağlanan ergenler kaygılı-kararsız ya da 

güvenli bağlananlara göre alkol ya da madde denemeye daha fazla eğilim 

göstermiĢtir. Esrar deneyenler arasında da güvenlilere kıyasla kaygılı bağlananların 

madde kullanım sıklığının daha fazla olduğu ortaya koyulmuĢtur.  

Literatüre bakıldığında, bağlanma stilleri ve problemli internet kullanımı ya 

da internet bağımlılığına iliĢkin çalıĢmaların genellikle üniversite öğrencileri 

arasında yapıldığı görülmektedir. Ġnternet bağımlılığı ve bağlanma stilleri arasındaki 

iliĢkileri inceleyen araĢtırma bulguları güvenli bağlanma stilinin internet 

bağımlılığıyla negatif yönde iliĢkiliyken korkulu ve kayıtsız bağlanma stillerinin ise 

pozitif yönde iliĢkili olduğunu göstermektedir (Lei & Wu, 2007). Morsünbül (2014), 

üniversite öğrencileri ile yapmıĢ olduğu çalıĢmasının sonucunda, internet bağımlısı 

olarak karakterize bireylerin bağlanma örüntülerinin daha çok kaygı ve kaçınmayla 

biçimlendiğini ileri sürmektedir. Üniversite öğrencileri ile gerçekleĢtirilen bir baĢka 

araĢtırma, problemli internet kullanımı ile kayıtsız ve saplantılı bağlanma stili 
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arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca aynı 

çalıĢma bulguları, güvenli bağlananlarda diğer bağlanma stillerine göre problemli 

internet kullanımı daha az olduğunu göstermektedir (Odacı & Çıkrıkçı, 2014). 

Aydın, ġahin, ve Sarı (2014), çalıĢmalarında saplantılı bağlanma stili ile internet 

bağımlılığı arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢ ve saplantılı bağlanma 

stilinin internet bağımlılığını anlamlı düzeyde yordadığını saptamıĢlardır. Kang ve 

arkadaĢları (2012), üniversite öğrencilerinin bağlanma kaygılarının internet 

bağımlılığını yordadığını bulmuĢlardır. Ġnternet bağımlısı olan grupta kontrol 

grubuna göre daha kaygılı bağlanma bulunmuĢtur (ġenormancı, ġenormancı, Güçlü, 

& Konkan, 2014).  

Literatür tarandığında, son yıllarda bağlanma kuramı ile internet arasındaki 

iliĢkiye dair çalıĢmalar gibi bağlanma ve sosyal ağların kullanımıyla ilgili yapılan 

araĢtırmaların da arttığı görülmektedir. Problemli internet kullanımının oluĢmasında 

internet kullanımına dair davranıĢ örüntülerinin de etkili olabileceği düĢünülmektedir 

(Davis, 2001). Bazı araĢtırmacılar internet kullanıcılarının internetin kendisine değil 

internetten elde ettikleri kumar oynama, sohbet, alıĢ-veriĢ ve oyun gibi materyallere 

bağımlı olduklarını belirtmektedirler (Davis, 2001; Tsai & Lin, 2003). Ceyhan 

(2010) yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada internet kullanım amaçlarının problemli internet 

kullanımında önemli olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Üniversite öğrencileri ile yapmıĢ 

olduğu araĢtırmasında, interneti “tanımadıkları kiĢilerle sosyal iliĢkiler kurma” 

amacıyla kullanmanın, problemli internet kullanımının en temel yordayıcısı 

olduğunu ve de “eğlenme” amacı ile internet kullanımı ve “tanıkları ve yakınları ile 

iletiĢim kurma” amacı ile internet kullanımının yordayıcı değiĢkenler olduğunu 

ortaya koymuĢtur. Sosyal medya araçları kiĢilere hem tanıdığı ham de tanımadığı 

kiĢilerle iletiĢim kurma ve eğlenme amaçlı hizmet sunmaktadır. Ġnsanlar sosyal 

medya aracılığı ile günlük düĢüncelerini paylaĢabilmekte, bu düĢünceler üzerine 

tartıĢabilmekte ve yeni fikirler ortaya koyabilmektedirler. Bunun yanında kiĢisel 

bilgileri ile birlikte çeĢitli fotoğraflar, videolar paylaĢabilmekte, iĢ arayıp 

bulabilmekte ve de sıkılmadan gerçek dünyayı sanal ortamda yaĢayabilmektedirler. 

Bu durum gün geçtikçe tüm dikkatlerin bu alana yönelmesine neden olmaktadır 

(Akıncı Vural & Bat, 2010). 
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Rom ve Alfasi (2014), 190 Ġsrailli genç yetiĢkinle yaptıkları çalıĢmada, 

güvensiz bağlanmaya sahip olan bireylerin sosyal medya araçlarından biri olan 

Facebook‟a yönelik duygularını iliĢkili bulmuĢ ve Facebook üzerinden iliĢkilerini de 

benzer Ģekilde olduğunu ortaya koymuĢtur. Rao ve Madan (2013)‟nın Bangalore‟de 

yaptıkları çalıĢmada güvenli ve güvensiz bağlanan ergenlerin Facebook kullanım 

alıĢkanlıklarının farklılaĢtığını ortaya koymuĢlardır. Yine yakın zamanlı bir 

araĢtırmada, bağlanma kuramının sosyal medya davranıĢları üzerindeki kiĢilik 

etkisini incelemek için özellikle yararlı bir çerçeve sunduğu belirtilmiĢtir (Hart, 

Nailling, Bizer, & Collins, 2015) . BaĢka bir çalıĢmada bağlanmaya hasar veren 

problemli anne ergen iliĢkileri beliren yetiĢkinlerin çevrimiçi iletiĢimi tercih 

etmelerini, internette tanıĢılan biriyle iliĢki kurma olasılığının yükselmesini ve 

çevrimiçi iliĢkilerin düĢük niteliğini yordadığı bulunmuĢtur (Szwedo, Mikami & 

Allen, 2001: Akt. Santrock, 2012). 

Görüldüğü gibi,  yoğun ve kontrolsüz internet kullanımı ile bağlanma 

stillerine iliĢkin yapılan araĢtırmalar problemli internet kullanımı/internet bağımlılığı 

ya da internetin sağladığı bir hizmet alanıyla(sosyal medya araçları) ilgili 

olabilmektedir. Alanyazın incelendiğinde, problemli internet kullanımı ile bağlanma 

stilleri arasındaki iliĢkiye yönelik ergenler ile yapılan araĢtırmalara ihtiyaç olduğu 

söylenebilir. 

1.5. AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalıĢmada, ergenlerin problemli internet kullanımlarının bağlanma stilleri 

ve bazı sosyo-değiĢkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu temel amaç 

doğrultusunda aĢağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

 Ergenlerin problemli internet kullanımı ve bağlanma stilleri arasında iliĢki var 

mıdır? 

 Ergenlerin bağlanma stilleri problemli internet kullanımını yordamakta 

mıdır? 

 Cinsiyet değiĢkenine göre ergenlerin problemli internet kullanımları anlamlı 

düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 
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a) problemli internet kullanımı aĢırı kullanım alt boyutu anlamlı düzeyde 

farklılaĢmakta mıdır? 

b) problemli internet kullanımı sosyal fayda/sosyal rahatlık alt boyutu 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

c) problemli internet kullanımı internetin olumsuz kullanımı alt boyutu 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

 Okul türü değiĢkenine göre ergenlerin problemli internet kullanımları anlamlı 

düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

a) problemli internet kullanımı aĢırı kullanım alt boyutu anlamlı düzeyde 

farklılaĢmakta mıdır? 

b) problemli internet kullanımı sosyal fayda/sosyal rahatlık alt boyutu 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

c) problemli internet kullanımı internetin olumsuz kullanımı alt boyutu 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

 Sınıf düzeyine göre ergenlerin problemli internet kullanımları anlamlı 

düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

a) problemli internet kullanımı aĢırı kullanım alt boyutu anlamlı düzeyde 

farklılaĢmakta mıdır? 

b) problemli internet kullanımı sosyal fayda/sosyal rahatlık alt boyutu 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

c) problemli internet kullanımı internetin olumsuz sonuçları alt boyutu 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

 KardeĢ sayısına göre ergenlerin problemli internet kullanımları anlamlı 

düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

a) problemli internet kullanımı aĢırı kullanım alt boyutu anlamlı düzeyde 

farklılaĢmakta mıdır? 

b) problemli internet kullanımı sosyal fayda/sosyal rahatlık alt boyutu 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 
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c) problemli internet kullanımı internetin olumsuz sonuçları alt boyutu 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

 Algılanan anne tutumuna göre ergenlerin problemli internet kullanımları 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

a) problemli internet kullanımı aĢırı kullanım alt boyutu anlamlı düzeyde 

farklılaĢmakta mıdır? 

b) problemli internet kullanımı sosyal fayda/sosyal rahatlık alt boyutu 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

c) problemli internet kullanımı internetin olumsuz sonuçları alt boyutu 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

 Algılanan baba tutumuna göre; ergenlerin problemli internet kullanımları 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

a) problemli internet kullanımı aĢırı kullanım alt boyutu anlamlı düzeyde 

farklılaĢmakta mıdır? 

b) problemli internet kullanımı sosyal fayda/sosyal rahatlık alt boyutu 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

c) problemli internet kullanımı internetin olumsuz sonuçları alt boyutu 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

1.6. Tanımlar  

AraĢtırmada geçen temel kavramların iĢevuruk tanımları aĢağıda verilmiĢtir:  

Problemli Ġnternet Kullanımı: Genel olarak problemli internet kullanımı, 

yoğun ve kontrol dıĢı internet kullanımından dolayı kiĢinin psikolojik, sosyal, 

mesleki ve akademik hayatında birçok sıkıntıya sebep olabilecek biliĢ ve duyuĢla 

ilgili yönleri olan çok boyutlu bir problem durumudur (Caplan, 2002).   

Güvenli bağlanma: “Olumlu benlik” ve “olumlu baĢkaları” modellerinin 

birleĢiminden oluĢan bağlanma stilidir. Güvenli bağlanma stiline sahip olan kiĢiler 

kendilerini sevilmeye değer görmektedir. BaĢkaları ile kolaylıkla iletiĢim kurabilen 

bu kiĢiler, baĢkalarına güvenmekte ve onlara destek vermektedir. Bunun yanında, bu 
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kiĢiler özerk kalmayı baĢarabilen benlik saygıları yüksek kiĢilerdir (Griffin & 

Bartholomew, 1994).  

Saplantılı bağlanma: “Olumsuz benlik” ve “olumlu baĢkaları” modelinin 

birleĢiminden oluĢan bağlanma stilidir. Bu bireylerin baĢkalarına bağımlılık 

geliĢtirme eğiliminde olduğu düĢünülmektedir. Bununla birlikte, baĢkaları tarafından 

onaylanma ihtiyacında olmaları da söz konusudur (Griffin & Bartholomew, 1994). 

Bu bağlanma stiline sahip olan bireylerin ebeveynlerinin tutarsız davranıĢları 

sergiledikleri düĢünülmektedir (Soygüt, 2004).  

Korkulu bağlanma: “Olumsuz benlik” ve “olumsuz baĢkaları” 

modellerinden meydana gelen bağlanma stilidir. Bu stildeki bireyler, hem utangaç 

hem de baĢkalarına güvenmede sorun yaĢayan kiĢiler olarak karakterize edilmektedir 

(Griffin & Bartholomew, 1994).  

Kayıtsız bağlanma: “Olumlu benlik” ve “olumsuz baĢkaları” zihinsel 

modellerinden oluĢan bağlanma stilidir. Bu bağlanma stiline sahip bireyler, yüksek 

özerklik duygusuna sahip olmalarına rağmen yakınlık kurmaktan kaçınmaktadırlar 

(Griffin & Bartholomew, 1994). Bu kiĢiler hayal kırıklığı yaĢamaktan çekinirler. Bu 

nedenle, kayıtsız bağlananlar, yakın iliĢkilerden uzak durabilirler ve baĢkaları ile 

iletiĢim kurmanın da önemsiz olduğu inancına sahiptirler (Soygüt, 2004).  

Bu araĢtırmada da, sözü edilen dörtlü bağlanma stilleri esas alınmıĢtır. 

Demokratik ebeveyn stili: demokratik ebeveynler çocuklarına duyarlı 

davranırlar ve davranıĢlarını da kontrol ederler (Maccoby & Martin, 1983). 

Otoriter ebeveyn stili: otoriter ebeveynlerin çocuklarının davranıĢlarını 

kontrol etmekle birlikte, çocuklarına karĢı duyarsız oldukları görülmektedir 

(Maccoby & Martin, 1983).  

Ġzin verici/müsamahakâr ebeveyn stili: Ġzin verici/müsamahakâr 

ebeveynlerin, çocuklarına sıcak ve ilgili davranmakla birlikte onları kontrol etmek 

için herhangi bir çaba göstermedikleri görülmektedir (Maccoby & Martin, 1983).  
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Ġzin verici/ihmalkâr ebeveyn stili: Ġzin verici/ihmalkâr ebeveynlerin ise, 

çocuklarına çok az zaman ayırdıkları, onlara çok az özen gösterdikleri ve 

davranıĢlarını kontrol etmedikleri söylenmektedir (Maccoby & Martin, 1983).  

1.7. AraĢtırmanın Önemi 

Son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet kullanımı 

gençler ve ergenler tarafından yaygın bir Ģekilde ve çok çeĢitli amaçlarla 

kullanılmaktadır. Ġnternetin olumlu yönlerinin yanında olumsuz ve dramatik etkileri 

de söz konusudur. Yapılan araĢtırmalar ergenlerde yoğun internet kullanımı, 

problemli/patolojik internet kullanımı veya internet bağımlılığı gibi davranıĢ 

problemlerine rastlanıldığını göstermektedir. Bu nedenle, ergenlerin internet 

kullanım davranıĢlarının doğasını anlamaya yönelik çalıĢmalar önem kazanmaktadır.  

Bu doğrultuda, örneklemin öncelikle demografik özellikleri genel olarak 

betimlenecektir. Ardından, kiĢinin problemli internet kullanım davranıĢ örüntülerinde 

etkili olabilecek bağlanma stilleri arasındaki iliĢki incelenecektir. Bununla birlikte, 

problemli internet kullanımının bazı sosyo-değiĢkenler açısından farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına bakılacaktır. Böylelikle, ulaĢılan sonuçlarla, ergenlerin problemli 

internet kullanımı üzerine düĢünme, tartıĢma ve yeni araĢtırma olanaklarının 

yaratılması ön görülmektedir. Bununla birlikte, ergenlere yönelik yapılabilecek 

önleyici müdahale çalıĢmalarında, burada belirtilecek ergenlerin internet kullanımı 

ve ruh sağlıkları arasındaki iliĢkilerin ortaya konulmasına yardımcı olan bilgilerden 

yararlanılabileceği bir ortam sağlayacağı umulmaktadır. 

1.8. Sayıltı  

AraĢtırmaya katılan öğrenciler kendilerine verilen veri toplama araçlarını 

içtenlikle ve nesnel olarak yanıtlamıĢlardır. 

1.9. Sınırlılıklar  

 AraĢtırma, Ġstanbul ilinde 2016–2017 Öğretim Yılı Bahar Döneminde çeĢitli 

liselerde öğrenim gören dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci sınıf 

öğrencilerden toplanan verilerle sınırlıdır.  
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 AraĢtırmada incelenen problemli internet kullanımı değiĢkenine iliĢkin veriler 

Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan (2007) tarafından geliĢtirilen Problemli Ġnternet 

Kullanımı Ölçeği (PĠKÖ)‟nin ölçtüğü özelliklerle sınırlıdır.  

 AraĢtırmada incelenen bağlanma stilleri değiĢkenine iliĢkin veriler Griffin ve 

Bartholomew (1994) tarafından geliĢtirilen ve Sümer ve Güngör (1999) 

tarafından Türkçe‟ye uyarlaması yapılan ĠliĢkiler Anketi Ölçeği‟nin ölçtüğü 

özelliklerle sınırlıdır.  

 AraĢtırmada incelenen sosyo-demografik bilgiler araĢtırmacı tarafından 

hazırlanan kiĢisel bilgi formundaki sorularla sınırlıdır.  
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2. BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu araĢtırma, lise öğrencilerinin bağlanma stilleri ile problemli internet 

kullanımı arasındaki iliĢkiyi açıklamaya dönük genel tarama modellerinden iliĢkisel 

tarama modelinde gerçekleĢtirilen bir çalıĢmadır. Bu tür tarama araĢtırmalarının 

amacı, iki ya da daha çok değiĢken arasında birlikte değiĢim varlığını ve/veya 

derecesini bulmaktır (Karasar, 2014).  

2.1. Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini, Ġstanbul ilindeki Kadıköy ve Bakırköy ilçelerindeki 

liseler oluĢturmaktadır. AraĢtırma örneklemini ise 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı, 

Ġstanbul Ġlinde Kadıköy ve Bakırköy ilçelerinde dört okulda (50. Yıl Tahran Anadolu 

Lisesi, Mustafa Saffet Anadolu Lisesi, Bakırköy Anadolu Lisesi, Kadıköy Meslek 

Lisesi) öğrenim görmekte olan lise 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri meydana 

getirmektedir. Örneklem basit tesadüfi yöntemle seçilmiĢtir.  

AraĢtırmaya 264‟ü (45,8) kız ve 312‟si (54,2) erkek olmak üzere toplam 576 

kiĢi katılmıĢtır. AraĢtırmaya katılanların 322‟si Anadolu lisesinde (55,9) öğrenim 

görürken 254‟ü meslek lisesinde (44,1) öğrenim görmektedir. Örneklemdeki 145 kiĢi 

(25,2) 9. sınıfa, 131 (22,7) kiĢi 10. sınıfa, 189 kiĢi (32,8) 11. sınıfa ve 111 kiĢi (19,3) 

de 12. sınıfa devam etmektedir. 69‟u tek çocuktur (%12). 234‟ünün bir kardeĢi 

(%40,6) ve 169‟unun iki kardeĢi (%29,3) bulunmaktadır. Üç ve üçten fazla kardeĢi 

olanlar ise 104 kiĢidir (%18,1). 60‟ı demokratik (%10,4), 139‟u otoriter (%24,1), 

362‟si izinverici/ hoĢgörülü (%62,8) ve 15 ise izinverici/ihmalkar (%2,6) anne 

tutumuna sahip olduklarını belirtmiĢlerdir. 68‟ı demokratik (%11,8), 196‟u otoriter 

(%34,0), 271‟si izinverici/ hoĢgörülü (%47,0) ve de 41‟i izinverici/ihmalkar (%7,1) 

baba tutumuna sahip olduklarını söylemiĢlerdir. 
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2.2. Veri Toplama Araçları  

AraĢtırmada; öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek için kiĢisel 

bilgi formu, problemli internet kullanımını ortaya koymak için „Problemli Ġnternet 

Kullanım Ölçeği (PĠKÖ)‟ ve bağlanma stillerini ortaya koymak için „ĠliĢki Ölçekleri 

Anketi‟ kullanılmıĢtır. Kullanılan veri toplama araçlarına iliĢkin bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır. 

Kişisel Bilgi Formu: AraĢtırmada bağımsız değiĢkenler hakkında bilgi 

toplamak amacıyla araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen form; öğrencilerin yaĢ, cinsiyet, 

eğitim kademeleri vb. demografik özelliklerini belirlemek için oluĢturulmuĢtur. 

Problemli İnternet Kullanım Ölçeği: Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan (2007) 

tarafından geliĢtirilen „Problemli Ġnternet Kullanımı Ölçeği‟ bireylerin problemli 

internet kullanımı davranıĢlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıĢtır. Ölçekte aĢırı 

kullanım, sosyal fayda/sosyal rahatlık ve internetin olumsuz sonuçları olmak üzere 

üç alt boyut bulunmaktadır. Ölçeğin internette geçirilen zamana ve kendisini internet 

bağımlısı olarak algılama durumuna göre bireylerin problemli internet kullanım 

davranıĢlarını ayırt edebildiği bulunmuĢtur. Ölçekte „tamamen uygun, oldukça 

uygun, biraz uygun, nadiren uygun, hiç uygun değil‟ Ģeklinde 5 li likert tiptedir. 

Bireyler 33 maddeden oluĢan ölçekten en düĢük 33 en yüksek 165 puan alınabilir. 

Ölçekten alınan yüksek puanlar, bireylerin internet kullanımlarının 

sağlıksızlaĢtığının, internet‟in yaĢamlarını olumsuz bir Ģekilde etkilediğinin ve 

bağımlılık gibi bir patolojiye eğilim oluĢturabileceğinin göstergesi olarak 

yorumlanabilir.  

Yapı geçerliliği çalıĢmaları sonucunda, ölçeğin üç faktöründen 1. faktörün 

(internet‟in olumsuz sonuçları)  tek baĢına varyansın %23.36 sını, 2. faktörün (sosyal 

fayda/sosyal rahatlık tek baĢına varyansın 14.62 sini ve de 3. faktörün (aĢırı kullanım 

süresi) tek baĢına varyansın %8.98 ini açıklamıĢtır. Ölçütlere dayalı geçerliği 

belirlemeye yönelik yapılan çalıĢmalarda, interneti 0-2 saat, 3-6 saat, 7-10 saat, 11-

20 saat, 21-40 saat ve 41 ve daha fazla kullanan gruplar arasındaki tüm olası ikili 

karĢılaĢtırma sonuçları önemli çıkmıĢtır (p<.05). Buna göre, ayırt ediciliğin bir 

göstergesi olarak haftada ortalama interneti kullanma süresi bakımından gruplar 
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arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Böylece, internette daha çok vakit  

harcayanların daha fazla problemli internet kullanımına sahip olduğu bulunmuĢtur.  

Ġç tutarlılığı belirlemeye yönelik yapılan çalıĢmalar sonucunda, ölçeği 

oluĢturan üç faktörün iç tutarlılık kat sayısı ise 1. faktör için 0.94, 2. faktör için 0.85 

ve 3. faktör için 0.75 olarak bulunmuĢtur. Bu sonuçlar, PĠKÖ‟nün iç tutarlılığının 

oldukça yüksek ve güvenilir olduğunu göstermektedir.  

Madde toplam puan güvenirliğini belirlemeye yönelik yapılan çalıĢmalarda, 

ölçeğin toplam puanları ile 1. faktör arasında 0.94, 2. faktör arasında 0.85 ve 3. 

faktör arasında 0.74 korelasyon katsayıları bulunmuĢtur (p<.001). Alt ölçeklerin 

birbiri ile korelasyonlarında ise 1. ve 2. faktör arasında 0.70, 1. ve 3. faktör arasında 

0.57, 2. ve 3. faktör arasında 0.49 korelasyon kat sayıları bulunmuĢtur (p<.001). 

Uç grupların karĢılaĢtırılması ile güvenirliği belirlemeye yönelik çalıĢmada 

ise, ölçeğin dört hafta ara ile elde edilen test tekrarı puanlarının korelasyonu 0.81 

olarak bulunmuĢtur (p<.001). Ölçeğin iki parçası arasındaki korelasyon ise 0.83 

olarak bulunmuĢtur. Ölçekten elde edilen bu sonuçlar, ölçeğin güvenilir olduğunun 

önemli bir iĢaretleridir. 

İlişki Ölçekleri Anketi: Griffin ve Bartholomew (1994) tarafından geliĢtirilen 

ölçeğin Türkçe‟ye uyarlaması Sümer ve Güngör (1999) tarafından yapılmıĢtır. 30 

maddeden oluĢan ölçeğin 17 maddesi güvenli, kayıtsız, korkulu, saplantılı olmak 

üzere dört bağlanma stilinin ölçümüyle ilgilidir. Ölçek 7 „li likert tiptedir (1=beni hiç 

tanımlamıyor, 7=tamamen beni tanımlıyor). Güvenli ve kayıtsız bağlanma stilleri 

beĢer madde ile ve saplantılıyla korkulu bağlanma stilleri dörder madde ile 

ölçülmektedir. Ölçeğin alt ölçeklerindeki alınan puanlara göre katılımcılar bağlanma 

stilleri içerisinde hangi grupta en yüksek puan aldıysa o grupta değerlendirilmektedir. 

YurtdıĢında yapılan çalıĢmalarda, ölçeğin alt ölçeklerinin görece düĢük düzeyde iç 

tutarlılık katsayılarına sahip olduğu ancak kabul edilebilir düzeyde test tekrar test 

güvenirliğine sahip olduğu saptanmıĢtır. Türkiye‟de yapılan geçerlik ve güvenirlik 

çalıĢmalarında, ĠliĢki Ölçekleri anketinin güvenli, kayıtsız, korkulu ve saplantılı 

olmak üzere dört faktör yapısından oluĢtuğu ayrıca ölçeğin test tekrar test yöntemi ile 

tüm boyutlarda güvenirlik katsayılarını .54 ile .61 arasında değiĢen değerlerde 

hesaplanmıĢtır (Sümer & Güngör, 1999). 
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2.3. ĠĢlem 

Uygulamaya baĢlanmadan önce çalıĢmanın yapılabilmesi için Maltepe 

Üniversitesi Etik Kurul ve Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün ilgili 

bölümlerinden gerekli izin yazısı alınmıĢtır. Bu izin yazıları ile Kadıköy ve 

Bakırköy‟deki lise kademesindeki okullar ziyaret edilerek; her liseden 1, 2, 3 ve 4. 

sınıflardan katılımcılar rastgele seçilmiĢtir. Uygulamalar sınıf ortamında ve 

araĢtırmacının gözetiminde yapılmıĢtır. AraĢtırmaya katılacak öğrencilere önce yazılı 

ve sözlü olarak bilgi verilmiĢtir.  Bundan sonra, öğrencilere anne-babalarına 

imzalatılmak üzere izin belgeleri dağıtılmıĢtır. Daha sonra, anne-babaları çalıĢmaya 

katılmalarına izin veren öğrencilerden veri toplama araçları doldurmaları istenmiĢtir. 

AraĢtırma daha önceden okul idaresiyle görüĢme sonrası belirlenmiĢ ders saatlerinde 

30-40 dakikalık ders saati sürecinde yapılmıĢtır. Bu sürede araĢtırmacı ve ders 

öğretmeni sınıfta beklemiĢ ve ölçek ile ilgili anlaĢılamayan sorular olduğunda 

araĢtırmacı tarafından cevaplanmıĢtır. 

Öğrencilere uygulanan ölçekler aracılığıyla toplanarak veriler bilgisayar 

ortamında, SPSS 23.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiĢtir. Öğrencilerin 

verdikleri yanıtlardan frekans analizi kullanılarak örnekleme dair bilgiler ortaya 

konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bir sonraki aĢama ise araĢtırma amaçlarına dair bulguların 

belirlenmesidir. Bu doğrultuda bağlanma stilleri ve problemli internet kullanım 

iliĢkisi araĢtırmak amacıyla pearson çarpım moment korelasyon analizi yapılmıĢtır. 

Ayrıca, bağımsız grup T testi (Independent T-Testi) ve Tek yönlü Varyans (One Way 

Anova) analizi ile non-parametrik Kruskal Wallis kullanılarak araĢtırma 

amaçlarındaki bulgular ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Elde edilen bulgular literatür 

ıĢığında tartıĢılmıĢtır. 
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3. BÖLÜM 

BULGULAR 

AraĢtırmanın bu bölümünde, incelenen alt problemlere dair verilerin 

istatistiksel analizi sonucunda elde edilmiĢ bulgulara yer verilecektir. Lise 

öğrencilerinin problemli internet kullanımına iliĢkin bilgiler, araĢtırmanın bağımsız 

değiĢkenleri açısından sunulacaktır.  

Bu bölümde, öncelikle demografik değiĢkenlere iliĢkin bilgilere yer 

verilecektir. Daha sonra ise, problemli internet kullanımı ile bağlanma stilleri 

arasındaki iliĢkiler incelenecek ve problemli internet kullanımını yordayan 

değiĢkenleri belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizinin sonuçları 

aktarılacaktır. Ardından, problemli internet kullanımının bazı sosyo-değiĢkenler 

açısından farklılaĢıp farklılaĢmadığına bakılacaktır. Son olarak da, problemli internet 

kullanımının algılanan anne tutumu ve algılanan baba tutumu bakımından farklılaĢıp 

farklılaĢmadığı ayrı ayrı araĢtırılacaktır. 

3.1. Demografik DeğiĢkenlerin Betimlenmesi 

Katılımcılara araĢtırmacı tarafından oluĢturulan cinsiyet, okul türü, sınıf 

düzeyi gibi demografik özelliklerini betimleyen sorular kiĢisel bilgi formunda 

sunulmuĢtur. AraĢtırmanın örneklemini Kadıköy ve Bakırköy ilçelerine bağlı iki 

farklı lise türünde (50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi, Mustafa Saffet Anadolu Lisesi, 

Bakırköy Anadolu Lisesi, Kadıköy Meslek Lisesi) öğrenimlerine devam eden 576 

öğrenci oluĢturmaktadır. Katılımcılara ait cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi ve kardeĢ 

sayısı dağılımlar Tablo 3.1‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 3.1. Katılımcıların demografik özellikleri 

 N  % 

Cinsiyet    

Kız  264 45,8 

 Erkek 312 54,2 

Okul türü   

Anadolu Lisesi  322 55,9 

Meslek Lisesi 254 44,1 

Sınıf düzeyi   

9. sınıf 145 25,2 

10. sınıf 131 22,7 

11. sınıf  

12. sınıf 

189 

111 

32,8 

19,3 

KardeĢ sayısı    

Tek çocuk 69 12,0 

1 kardeĢ 234 40,6 

2 kardeĢ 

3 ve üstü kardeĢ 

Toplam  

169 

104 

576 

29,3 

18,1 

100,0 

Tablo 3.1‟den anlaĢılacağı gibi araĢtırmaya katılanların (N=576), 264‟ü kız 

(45,8) ve 312‟si erkektir (54,2). Katılımcıların 322‟si Anadolu lisesinde (55,9) 

öğrenim görürken 254‟ü meslek lisesinde (44,1) öğrenim görmektedir. Örneklemin 

145‟i 9. sınıf (%25,2), 131‟i 10. sınıf (22,7), 189‟u 11. sınıf (32,8) ve 111‟i de 12. 

sınıf (19,3) öğrencileridir. Katılımcıların kardeĢ durumlarına iliĢkin bilgiler Ģu 

Ģekildedir: 69‟u tek çocuktur (%12). 234‟ünün bir kardeĢi (%40,6) ve 169‟unun iki 

kardeĢi (%29,3) bulunmaktadır. Üç ve üçten fazla kardeĢi olanlar ise 104 kiĢidir 

(%18,1). 

Katılımcıların algılanan anne tutumu ve algılanan baba tutumuna iliĢkin 

dağılımları Tablo 3.2.‟de bulunmaktadır. 

Tablo 3.2. Katılımcıların algılanan anne tutumu ve algılanan baba tutumu 

dağılımları 

 N  % 

Algılanan anne tutumu   

Demokratik  
Otoriter 

Ġzin verici/ hoĢgörülü 

Ġzin verici/ ihmalkar 

60 
139 

362 

15 

10,4 
24,1 

62,8 

2,6 

Algılanan baba tutumu    

Demokratik  
Otoriter 

Ġzin verici/ hoĢgörülü 

Ġzin verici/ ihmalkar 

68 
196 

271 

41 

11,8 
34,0 

47,0 

7,1 

Toplam  576 100,0 
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 Tablo 3.2 de görüldüğü üzere, katılımcıların algıladıkları anne tutumları 

dağılımları Ģu Ģekildedir: 60‟ı demokratik (%10,4), 139‟u otoriter (%24,1), 362‟si 

izinverici/ hoĢgörülü (%62,8) ve 15 ise izinverici/ihmalkar (%2,6) anne tutumuna 

sahip olduklarını belirtmiĢlerdir. Yine tablodan da anlaĢılacağı gibi, katılımcıların 

algıladıkları baba tutumları dağılımları Ģu Ģekildedir: 68‟ı demokratik (%11,8), 196‟u 

otoriter (%34,0), 271‟si izinverici/ hoĢgörülü (%47,0) ve de 41‟i izinverici/ihmalkar 

(%7,1) baba tutumuna sahip olduklarını söylemiĢlerdir. 

3.2. Ergenlerin Problemli Ġnternet Kullanımları ve Bağlanma Stilleri 

Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular   

ÇalıĢmada katılımcılara problemli internet kullanımı davranıĢlarını 

belirlemek amacıyla Problemli Ġnternet Kullanım Ölçeği ve bağlanma stillerini 

belirlemek amacıyla ĠliĢki Ölçekleri Anketi soruları yöneltilmiĢtir. Ergenlerin 

problemli internet kullanımı ile bağlanma stilleri arasındaki iliĢkiyi incelemek üzere 

yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyonu analizi sonuçları Tablo 3.3‟te 

verilmektedir. 

Tablo 3.3. Lise Öğrencilerinin Problemli Ġnternet Kullanımı Ġle Bağlanma 

Stilleri Puanlarına ĠliĢkin Pearson Çarpım Moment Korelasyonu Analiz 

Sonuçları 

  

 

AĢırı 

kullanım 

 

 

Sosyal fayda/ 

sosyal rahatlık 

 

Ġnternetin 

olumsuz 

sonuçları 

Problemli 

internet 

kullanımı 

(toplam) 

Güvenli bağlanma r = -.03 r = -.02 r = .03 r = .01 

Korkulu bağlanma r = .14** r = .13** r = .10* r = .14** 

Kayıtsız bağlanma r = 

.15***  

r = .12**  r = .05 r = .10* 

Saplantılı bağlanma r = .03 r = .11* r = .07 r = .09* 

*p< .05, **p< .01, ***p< .001 

Tablo 3.3.‟ten anlaĢılacağı üzere, problemli internet kullanımı ölçeğinin aĢırı 

kullanım, sosyal fayda/ sosyal rahatlık ve internetin olumsuz sonuçları alt 

boyutlarının yanı sıra problemli internet kullanımından alınan puanlarla, iliĢki 

ölçekleri anketi ölçeğinin güvenli, korkulu, kayıtsız ve saplantılı bağlanma puanları 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere Pearson Çarpım Moment Korelasyonu analizi 

yapılmıĢtır. Bunun sonucunda, problemli internet kullanımı ölçeğinin aĢırı kullanım 
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alt boyutu puanları ile bağlanma stillerinden korkulu bağlanma (r= .14; p<.01) ve 

kayıtsız bağlanma (r= .15; p<.001) puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Ayrıca, problemli internet kullanımı ölçeğinin sosyal 

fayda/sosyal rahatlık alt boyutu puanları ile bağlanma stillerinden korkulu bağlanma 

(r= .13; p<.01), kayıtsız bağlanma (r= .12; p<.01) ve saplantılı bağlanma (r= .11; p< 

.05) puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Bununla birlikte, problemli internet kullanımı ölçeğinin internetin olumsuz sonuçları 

alt boyutu puanları ile bağlanma stillerinden korkulu bağlanma (r= .10; p<.05) 

puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir iliĢki vardır. Son 

olarak, problemli internet kullanımı ölçeğinin toplam puanları ile bağlanma 

stillerinden korkulu bağlanma (r= .14; p<.01), kayıtsız bağlanma (r= .10; p<.05) ve 

saplantılı bağlanma (r= .09; p<.05) puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. 

3.3. Bağlanma Stillerinin Problemli Ġnternet Kullanımı ve Alt 

Boyutlarını Yordayıcılığının Ġncelenmesine Dair Bulgular 

Bağlanma stillerinin problemli internet kullanımını yordayıp yordamadığını 

belirlemek üzere regresyon analizi yapılmıĢtır. Problemli internet kullanımı ve onun 

alt boyutları olan aĢırı kullanım, sosyal fayda /sosyal rahatlık ile internetin olumsuz 

sonuçlarına ait analiz sonuçları ayrı tablolar halinde sunulmuĢtur. Ġlk olarak, 

bağlanma stillerinin problemli internet kullanımının aĢırı kullanım alt boyutunu 

yordayıp yordamadığını gösteren Tablo 3.4‟te yer verilmiĢtir.  

Tablo 3.4. Bağlanma stillerinin problemli internet kullanımını aĢırı kullanım alt 

boyutu regresyon analizi sonuçları 

DeğiĢken  B  Sh  β t p R  R
2
  ΔR

2
 F  

 16,29 1,47  11,09 ,000 ,17 ,03 ,02 4,35 

GB -,06 ,22 -,01 -,25 ,799     

KOB ,37 ,20 ,09 1,84 ,066     

KAB ,43 ,19 ,11 2,22 ,027     

SB ,08 ,22 ,01 ,38 ,702     

GB, güvenli bağlanma; KOB, korkulu bağlanma; KAB, kayıtsız bağlanma; SB, 

saplantılı bağlanma 
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Yapılan regresyon analizi sonucunda bağlanma stillerinden kayıtsız bağlanma 

stilinin problemli internet kullanımının aĢırı kullanım alt boyutu üzerinde anlamlı 

etkisi olduğu bulunmuĢtur (F=4,352; p<.05). Tablodan anlaĢılacağı gibi kayıtsız 

bağlanma stili aĢırı kullanım alt boyutunu yordamaktadır (β=,110; p<.05). Kayıtsız 

bağlanma stili aĢırı kullanım boyutunun %2 „sini açıklamaktadır. 

Bağlanma stillerinin problemli internet kullanımının sosyal fayda/sosyal 

rahatlık alt boyutunu yordayıp yordamadığına iliĢkin regresyon analiz sonuçları 

Tablo 3.5‟da bulunmaktadır. 

Tablo 3.5. Bağlanma Stillerinin Problemli Ġnternet Kullanımının Sosyal 

Fayda/Sosyal Rahatlık Alt Boyutu Regresyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢken  B  Sh  β t p R  R
2
  ΔR

2
 F  

 14,53 2,71  5,35 ,000 ,18 ,03 ,02 4,61 

GB -,15 ,41 -,02 -,37 ,714     

KOB ,72 ,38 ,09 1,93 ,054     

KAB ,50 ,36 ,07 1,40 ,162     

SB ,97 ,41 ,10 2,36 ,019     

GB, güvenli bağlanma; KOB, korkulu bağlanma; KAB, kayıtsız bağlanma; SB, 

saplantılı bağlanma 

Tablo 3.5‟da verildiği üzere, regresyon analizinin sonucunda, bağlanma 

stillerinden saplantılı bağlanma stilinin problemli internet kullanımının sosyal 

fayda/sosyal rahatlık alt boyutu üzerinde anlamlı etkisi olduğu bulunmuĢtur 

(F=4,610; p<.05). Saplantılı bağlanma stilinin sosyal fayda/sosyal rahatlık alt 

boyutunu yordadığı görülmektedir (β=,098; p<.05). Saplantılı bağlanma stili sosyal 

fayda/sosyal rahatlık boyutunun %2 „sini açıklamaktadır. Bağlanma stillerinin 

problemli internet kullanımının internetin olumsuz sonuçları alt boyutunu 

yordamadığı bulunmuĢtur (F=2,103; p >.05). 

Bağlanma stillerinin problemli internet kullanımını yordayıp yordamadığına 

iliĢkin analiz sonuçları Tablo 3.6‟te yer almaktadır. 
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Tablo 3.6. Bağlanma Stillerinin Problemli Ġnternet Kullanımı Regresyon Analizi 

Sonuçları 

DeğiĢken  B  Sh  β t P R  R
2
  ΔR

2
 F  

 57,06 7,43  7,68 ,000 ,16 ,03 ,02 3,74 

GB ,06 1,11 ,01 ,51 ,960     

KOB 2,12 1,02 ,10 2,07 ,039     

KAB 1,13 ,97 ,06 1,16 ,245     

SB 1,95 1,13 ,07 1,74 ,083     

GB, güvenli bağlanma; KOB, korkulu bağlanma; KAB, kayıtsız bağlanma; SB, 

saplantılı bağlanma 

Yapılan regresyon analizi sonucunda bağlanma stillerinden korkulu bağlanma 

stilinin problemli internet kullanımı üzerinde anlamlı etkisi olduğu bulunmuĢtur 

(F=3,743; p<.05). Tablodan anlaĢılacağı gibi korkulu bağlanma stili problemli 

internet kullanımını yordamaktadır (β=,101; p<.05). Korkulu bağlanma stili 

problemli internet kullanımının %2‟sini açıklamaktadır. 

3.4. Problemli Ġnternet Kullanımı ile Demografik DeğiĢkenlere ĠliĢkin 

Bulgular 

AraĢtırmada lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının cinsiyet, okul 

türü, sınıf düzeyi ve kardeĢ sayısına göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı incelenmiĢtir. Bu 

alt problemlere, ergenlerin demografik özelliklerine göre bağımsız gruplar için t testi 

ve tek faktörlü varyans analizi kullanılarak cevap aranmıĢtır. 

3.4.1. Lise Öğrencilerinde Cinsiyete Göre Problemli Ġnternet 

Kullanımına ĠliĢkin Bulgular  

Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımlarına iliĢkin aĢırı kullanım, 

sosyal fayda/sosyal rahatlık ve internetin olumsuz sonuçları alt boyutlarının cinsiyete 

göre değiĢip değiĢmediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar için t testi 

sonuçları Tablo 3.7‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 3.7. Lise Öğrencilerinin Cinsiyetine Göre Problemli Ġnternet Kullanımı 

Puanlarına ĠliĢkin Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 

Puan  Gruplar N  ̅̅ ss Sh t Testi 

T Sd p 

AK Kadın 264 20,37 5,20 ,32 1,78 574 ,076 

Erkek 312 19,62 4,84 ,27 

SF Kadın 264 21,91 9,10 ,56 2,87 574 ,004 

Erkek 312 24,13 9,34 ,52 

ĠOS Kadın 264 35,22 14,04 ,86 1,24 574 ,217 

Erkek 312 36,77 14,59 ,82 

PĠK 

(toplam) 

Kadın 264 77,50 25,33 1,56 -1,40 574 ,163 

Erkek  312 80,46 25,28 1,43 

AK, aĢırı kullanım; SF/SR, sosyal fayda/ sosyal rahatlık; ĠOS, internetin olumsuz 

sonuçları; PĠK, problemli internet kullanımı 

Tablo 3.7‟de görüldüğü gibi bağımsız gruplar t testi sonucuna göre kadın ve 

erkek öğrencilerin problemli internet kullanımlarına iliĢkin sosyal fayda/sosyal 

rahatlık alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (t =2,872; p<.05). 

Bu sonuca göre erkek öğrencilerinin problemli internet kullanımı sosyal fayda/sosyal 

rahatlık düzeylerinin ( ̅ =24,13), kadınlarınkine göre ( ̅ =21,91) daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

3.4.2. Lise Öğrencilerinin Okul Türüne Göre Problemli Ġnternet 

Kullanımına ĠliĢkin Bulgular 

Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımlarına iliĢkin aĢırı kullanım, 

sosyal fayda/sosyal rahatlık ve internetin olumsuz sonuçları alt boyutlarının okul 

türüne göre değiĢip değiĢmediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar için 

t testi sonuçları Tablo 3.8‟de verilmiĢtir.  

Tablo 3.8. Lise Öğrencilerinin Okul Türüne Göre Problemli Ġnternet Kullanımı 

Puanlarına ĠliĢkin Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 

Puan  Gruplar N  ̅̅  ss Sh t Testi 

T Sd p 

AK Anadolu Lisesi 322 19,86 5,08 ,28 -,47 574 ,637 

Meslek Lisesi 254 20,07 4,95 ,31 

SF/SR Anadolu Lisesi 322 21,90 8,95 ,50 3,57 574 ,000 
Meslek Lisesi 254 24,66 9,51 ,60 

ĠOS Anadolu Lisesi 322 34,95 13,76 ,77 2,03 574 0,43 

Meslek Lisesi 254 37,39 14,99 ,94 

PĠK 

(toplam) 

Anadolu Lisesi 322 76,73 24,15 1,35 -2,55 574 ,011 

Meslek Lisesi 254 82,12 26,48 1,66 

AK, aĢırı kullanım; SF/SR, sosyal fayda/ sosyal rahatlık; ĠOS, internetin olumsuz 

sonuçları; PĠK, problemli internet kullanımı 
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Tablo 3.8‟den anlaĢıldığı gibi, öğrencilerin problemli internet kullanımı 

ölçeği puanlarının öğrencinin okul türü değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen bağımsız grup t testi 

sonucunda, ergenlerin problemli internet kullanımı aĢırı kullanım alt boyutu 

puanlarının öğrencinin okul türü değiĢkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermediği bulunmuĢtur (t=-,47; p >.05). Örneklemi oluĢturan 

öğrencilerin problemli internet kullanımı ölçeğinin sosyal fayda/ sosyal rahatlık alt 

boyut puanlarının öğrencinin okul türü değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen bağımsız grup t testi sonucunda, 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur (t=3,567; p<.01). Buna göre, meslek lisesi öğrencilerinin problemli 

internet kullanımına iliĢkin sosyal fayda/sosyal rahatlık düzeylerinin ( ̅ =24,66), 

anadolu lisesi öğrencilerine göre ( ̅ =21,90) daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte, Tablo 3.8‟de görüldüğü gibi bağımsız gruplar t testi sonucuna göre 

okul türüne göre öğrencilerin problemli internet kullanımı internetin olumsuz 

sonuçları alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (t=2,025; 

p<.05). Meslek lisesi öğrencilerinin internetin olumsuz sonuçları düzeyinin 

( ̅=37,39), Anadolu lisesi öğrencilerine göre ( ̅ =34,95) daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Son olarak, bağımsız grup t testi sonucunda, ergenlerin problemli 

internet kullanımı toplam puanlarının öğrencinin okul türü değiĢkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuĢtur (t=-2,546; p<.05). 

Meslek lisesi öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyinin ( ̅=82,12), 

anadolu lisesi öğrencilerine göre ( ̅=76,73) daha yüksek olduğu sonucuna 

varılmıĢtır.  

3.4.3. Lise Öğrencilerinin Sınıf Düzeyine Göre Problemli Ġnternet 

Kullanımına ĠliĢkin Bulgular 

Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımlarına iliĢkin aĢırı kullanım, 

sosyal fayda/sosyal rahatlık ve internetin olumsuz sonuçları alt boyutlarının ve 

problemli internet kullanımının sınıf düzeyine göre değiĢip değiĢmediğini belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 3.9‟de 

verilmiĢtir.  
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Tablo 3.9. Lise Öğrencilerinin Sınıf Düzeyine Göre Problemli Ġnternet 

Kullanımı Puanlarına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 fx ve ss Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  ̅ Ss Var. K. KT Sd KO F        p   
AK  9. sınıf 145 20,97 4,92 G. Arası 234,51 3 78,169 3,13   ,025 

 10. sınıf 131 19,70 5,48 G. Ġçi 14267,73 572 24,944  

 11. sınıf 189 19,32 4,86 Toplam  14502,23 575   

 12. sınıf 111 20,06 4,71      

 Toplam 576 19,96 5,02      

SF/SR 9. sınıf 145 25,96 9,97 G. Arası 2033,56  677,85 8,14    ,000 

 10. sınıf 131 23,74 9,14 G. Ġçi 47624,41  83,26  

 11. sınıf 189 21,52 8,30 Toplam  49657,97    

 12. sınıf 111 21,38 9,28      

 Toplam 576 23,12 9,29      

ĠOS 9. sınıf 145 38,79 13,38 G. Arası 2217,42 3 739,14 3,65     ,013 

 10. sınıf 131 36,27 15,29 G. Ġçi 116197,19 572 203,14  

 11. sınıf 189 33,61 13,22 Toplam  118414,61 575   

 12. sınıf 111 36,23 15,70      

 Toplam 576 36,02 14,35      

PĠK 

(toplam)  

9. sınıf 145 85,71 24,39 G. Arası 10686,11 3 3562,04 5,69     ,001 

 10. sınıf 131 79,72 27,04 G. Ġçi 358099,22 572 626,05  
 11. sınıf 189 74,46 23,05 Toplam  368785,32 575   

 12. sınıf 111 77,68 26,54      
 Toplam 576 79,11 25,33      

AK, aĢırı kullanım; SF/SR, sosyal fayda/ sosyal rahatlık; ĠOS, internetin olumsuz 

sonuçları; PĠK, problemli internet kullanımı 

Tablo 3.9‟da görüleceği üzere, problemli internet kullanımı ölçeğinin alt 

boyutları aĢırı kullanım (F=3,134; .05), sosyal fayda/sosyal rahatlık (F=8,141; .01), 

internetin olumsuz sonuçlarının (F=3,639; .05) ve problemli internet kullanımlarının 

toplamının  (F=5,690; .01) aritmetik ortalamalarının sınıf düzeyi değiĢkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonucunda sınıf düzeyinin aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. Bu iĢlemin ardında ANOVA 

sonrasında anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere 

post-hoc analiz tekniğine geçilmiĢtir.  

ANOVA sonrasında Scheffe çoklu karĢılaĢtırma tekniği tercih edilmiĢtir. 

Scheffe testinin tercih edilmesinin nedeni alpha tipi hataya karĢı duyarlı olmasıdır. 

GerçekleĢtirilen Sheffe çoklu karĢılaĢtırma analizi sonuçları aĢağıda verilmiĢtir. 
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Tablo 3.10. Problemli Ġnternet Kullanım Ölçeği AĢırı Kullanım Alt Boyutu 

Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre Hangi Alt Gruplar Arasında FarklılaĢtığını 

Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönü Varyans Analizi (ANOVA) Sonrası Post-

Hoc Scheffe Testi Sonuçları 

Sınıf (i) Sınıf (j)    

9. sınıf 10. sınıf 

11. sınıf 

12. sınıf 

1,26323 

1,64806
* 

,90245 

,60202 

,55136 

,62987 

,222 

,031 

,562 

10. sınıf 9. sınıf 

11. sınıf 

12. sınıf 

-1,26323 

,38483 

-,36077 

,60202 

,56779 

,64430 

,222 

,928 

,957 

11. sınıf 9. sınıf 

10. sınıf 

12. sınıf 

-1,64806
* 

-,38483
 

-,74560 

,55136 

,56779 

,59724 

,031 

,928 

,669 

12. sınıf 9. sınıf 

10. sınıf 

11. sınıf 

-,90245 

,36077 

,74560 

,62987 

,64430 

,59724 

,562 

,957 

,669 

Tablo 3.10‟de verildiği üzere, aĢırı kullanım puanlarının sınıf düzeyi 

değiĢkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere yapılan 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Sheffe testi sonucunda 9. 

sınıflar ile 11. sınıflar arasında 9. sınıfların lehine istatistiksel olarak (p<.05) 

düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır.  

Tablo 3.11. Problemli Ġnternet Kullanım Ölçeği Sosyal Fayda/Sosyal Rahatlık 

Alt Boyutu Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre Hangi Alt Gruplar Arasında 

FarklılaĢtığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonrası Post-Hoc Scheffe Testi Sonuçları 

Sınıf (i) Sınıf (j)    

9. sınıf 10. sınıf 

11. sınıf 

12. sınıf 

2,21816 

4,43481
*
 

4,57123
*
 

1,09990 

1,00734 

1,15078 

,255 

,000 

,001 

10. sınıf 9. sınıf 

11. sınıf 

12. sınıf 

-2,21816 

2,21665 

2,35307 

1,09990 

1,03735 

1,17714 

,255 

,208 

,263 

11. sınıf 9. sınıf 

10. sınıf 

12. sınıf 

-4,43481
* 

-2,21665
 

,13642 

1,00734 

1,03735 

1,09115 

,000 

,208 

,999 

12. sınıf 9. sınıf 

10. sınıf 

11. sınıf 

-4,57123
* 

-2,35307
 

-,13642 

1,15078 

1,17714 

1,09115 

,001 

,263 

,999 

Tablo 3.11‟de sunulduğu gibi, sosyal fayda/ sosyal rahatlık puanlarının sınıf 

düzeyi değiĢkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Sheffe testi sonucunda 
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9. sınıflar ile 11. ve 12. sınıflar arasında 9. sınıfların lehine istatistiksel olarak (p<.01) 

düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu durum, 9. sınıf öğrencilerinin 11. ve 

12. sınıf öğrencilerine göre daha fazla sosyal fayda elde ettikleri görülmektedir.  

Tablo 3.12. Problemli Ġnternet Kullanım Ölçeği Ġnternetin Olumsuz Sonuçları 

Alt Boyutu Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre Hangi Alt Gruplar Arasında 

FarklılaĢtığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonrası Post-Hoc Scheffe Testi Sonuçları 

Sınıf (i) Sınıf (j)    

9. sınıf 10. sınıf 

11. sınıf 

12. sınıf 

2,51140 

5,17245
*
 

2,55197 

1,71805 

1,57347 

1,79752 

,545 

,013 

,570 

10. sınıf 9. sınıf 

11. sınıf 

12. sınıf 

-2,51140 

2,66105 

,04057 

1,71805 

1,62035 

1,83870 

,545 

,441 

1,000 

11. sınıf 9. sınıf 

10. sınıf 

12. sınıf 

-5,17245
* 

-2,66105
 

-2,62048 

1,57347 

1,62035 

1,70439 

,013 

,441 

,501 

12. sınıf 9. sınıf 

10. sınıf 

11. sınıf 

-2,55197 

-,04057 

2,62048 

1,79752 

1,83870 

1,70439 

,570 

1,000 

,501 

Tablo 3.12‟te görüldüğü üzere, internetin olumsuz sonuçları puanlarının sınıf 

düzeyi değiĢkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Sheffe testi sonucunda 

9. sınıflar ile 11. sınıflar arasında 9. sınıfların lehine istatistiksel olarak (p<.05) 

düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır.  

Tablo 3.13. Problemli Ġnternet Kullanım Ölçeği Puanlarının Sınıf Düzeyine 

Göre Hangi Alt Gruplar Arasında FarklılaĢtığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek 

Yönü Varyans Analizi (ANOVA) Sonrası Post-Hoc Scheffe Testi Sonuçları 

Sınıf (i) Sınıf (j)    

9. sınıf 10. sınıf 

11. sınıf 

12. sınıf 

5,99279 

11,25532
*
 

8,02566 

3,01605 

2,76224 

3,15557 

,268 

,001 

,092 

10. sınıf 9. sınıf 

11. sınıf 

12. sınıf 

-5,99279 

5,26253 

2,03287 

3,01605 

2,84454 

3,22786 

,268 

,332 

,941 

11. sınıf 9. sınıf 

10. sınıf 

12. sınıf 

-11,25532
* 

-5,26253 

-3,22966
 

2,76224 

2,84454 

2,99207 

,001 

,332 

,761 

12. sınıf 9. sınıf 

10. sınıf 

11. sınıf 

-8,02566 

-2,03287 

3,22966 

3,15557 

3,22786 

2,99207 

,092 

,941 

,761 
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Tablo 3.13‟a göre, toplam puan olan problemli internet kullanımı puanlarının 

sınıf düzeyi değiĢkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını belirlemek 

üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Sheffe testi 

sonucunda 9. sınıflar ile 11. sınıflar arasında 9. sınıfların lehine istatistiksel olarak 

(p<.01) düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu durum, 9. sınıf 

öğrencilerinin 11. sınıf öğrencilerine göre daha fazla interneti problemli olarak 

kullandıklarını ortaya koymaktadır.  

3.4.4. Lise Öğrencilerinin KardeĢ Sayısına Göre Problemli Ġnternet 

Kullanımına ĠliĢkin Bulgular 

Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımlarına iliĢkin aĢırı kullanım, 

sosyal fayda/sosyal rahatlık ve internetin olumsuz sonuçları alt boyutlarının kardeĢ 

sayısına göre değiĢip değiĢmediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 3.14‟de verilmiĢtir.  

Tablo 3.14. Lise Öğrencilerinin KardeĢ Sayısına Göre Problemli Ġnternet 

Kullanımı Puanlarına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 fx ve ss Değerleri ANOVA Sonuçları  
Puan Grup N  ̅ Ss Var. K. KT Sd KO F p 

AK  Tek çocuk 69 19,62 5,28 G. Arası 13,78 3 4,59 ,18 ,909 

 1 kardeĢ 234 19,91 5,07 G. Ġçi 14488,46 572 25,33   

 2 kardeĢ 169 20,09 5,28 Toplam  14502,23 575    

 3 ve üstü 

kardeĢ 

104 20,11 4,33       

 Toplam 576 19,96 5,02       

SF/SR Tek çocuk 69 23,16 9,82 G. Arası 66,50 3 22,17 ,26 ,857 

 1 kardeĢ 234 23,36 9,41 G. Ġçi 49591,47 572 86,70   

 2 kardeĢ 169 23,20 9,49 Toplam  49657,97 575    

 3 ve üstü 
kardeĢ 

104 22,41 8,41       

 Toplam 576 23,12 9,29       

ĠOS Tek çocuk 69 35,33 15,78 G. Arası 245,12 3 81,71 ,40 ,756 

 1 kardeĢ 234 35,45 13,43 G. Ġçi 118169,49 572 206,59   

 2 kardeĢ 169 36,51 15,63 Toplam  118414,61 575    

 3 ve üstü 

kardeĢ 

104 36,98 13,29       

 Toplam 576 36,03 14,35       

PĠK 

(toplam)  

Tek çocuk 69 78,12 27,49 G. Arası 202,93 3 67,64 ,11 ,957 

 1 kardeĢ 234 78,72 24,55 G. Ġçi 368582,40 572 644,37   

 2 kardeĢ 169 79,81 27,09 Toplam  368785,33 575    

 3 ve üstü 
kardeĢ 

104 79,50 22,79       

 Toplam 576 79,11 25,33       

AK, aĢırı kullanım; SF/SR, sosyal fayda/ sosyal rahatlık; ĠOS, internetin olumsuz 

sonuçları; PĠK, problemli internet kullanımı 
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Tablo 3.14‟te görüldüğü gibi, problemli internet kullanımı ölçeğinin alt 

boyutları aĢırı kullanım (F=0,181), sosyal fayda/sosyal rahatlık (F=0,256) ve 

internetin olumsuz sonuçlarının (F=0,395) ve problemli internet kullanımı ölçeği 

toplam puanının (F=0,105) aritmetik ortalamalarının kardeĢ sayısı değiĢkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonucunda, kardeĢ sayısının aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır (p>.05). 

3.5. Algılanan Anne Tutumuna Göre Ergenlerin Problemli Ġnternet 

Kullanımına ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmacı tarafından hazırlanan kiĢisel bilgi formunda katılımcılara 

algıladıkları anne ve baba tutumları seçenekler halinde sorulmuĢtur. Alınan cevaplar 

doğrultusunda elde edilen istatistik verileri analiz edilmiĢtir. Lise öğrencilerinin 

problemli internet kullanımlarına iliĢkin aĢırı kullanım, sosyal fayda/sosyal rahatlık 

ve internetin olumsuz sonuçları alt boyutlarının ve problemli internet kullanımlarının 

sınıf düzeyine göre değiĢip değiĢmediğini belirlemek amacıyla yapılan Non-

Parametrik Kruskal Wallis sonuçları Tablo 3.15‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 3.15. Lise Öğrencilerinin Algılanan Anne Tutumuna Göre Problemli 

Ġnternet Kullanımı Puanlarına ĠliĢkin Non-Parametrik Kruskal Wallis 

Sonuçları 

Puan  Gruplar  N      

AK Demokratik 60 296,66     

Otoriter  139 308,72     

Ġzinverici/HoĢgörülü 362 276,97  5,79 3 ,122 

Ġzinverici/Ġhmalkar 15 346,73     

Toplam  576      

SF/SR Demokratik 60 288,38     

Otoriter  139 315,58     

Ġzinverici/HoĢgörülü 362 277,96  5,15 3 ,161 

Ġzinverici/Ġhmalkar 15 292,53     

Toplam  576      

ĠOS Demokratik 60 288,53     

Otoriter  139 309,58     

Ġzinverici/HoĢgörülü 362 278,00  5,49 3 ,139 

Ġzinverici/Ġhmalkar 15 346,40     

Toplam  576      

PĠK Demokratik 60 289,23     

 Otoriter  139 314,01     

 Ġzinverici/HoĢgörülü 362 276,73  6,15 3 ,104 

 Ġzinverici/Ġhmalkar 15 333,10     

 Toplam  576      

AK, aĢırı kullanım; SF/SR, sosyal fayda/ sosyal rahatlık; ĠOS, internetin olumsuz 

sonuçları; PĠK, problemli internet kullanımı 

Tablo 3.15‟ten anlaĢılacağı üzere, problemli internet kullanımı ölçeği alt 

boyutları olan aĢırı kullanım (x
2
=5,794; sd=3), sosyal fayda/ sosyal rahatlık 

(x
2
=5,148; sd=3) ve internetin olumsuz sonuçlarının (x

2
=5,489; sd=3) ve de 

ergenlerin problemli internet kullanımı ölçeği toplam puanının (x
2
=6,155; sd=3) 

algılanan anne tutumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek üzere yapılan Non-Parametrik Kruskal Wallis sonucunda algılanan anne 

tutumu gruplarının sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıĢtır (p >.05). 

3.6. Algılanan Baba Tutumuna Göre Ergenlerin Problemli Ġnternet 

Kullanımına ĠliĢkin Bulgular 

Algılanan baba tutumuna dair, her ne kadar her birimde N >30 olsa da N‟ler 

arasındaki farklılıktan dolayı varyansın homajenliği Levene Testi ile sınanmıĢtır. 

Levene Testi bulgularına göre, problemli internet kullanımı puanlarında 

(Levene=.11, p >.05) ve aĢırı kullanım (Levene=.56, p >.05), sosyal fayda/sosyal 
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rahatlık (Levene=.39, p >.05) ile internetin olumsuz sonuçları (Levene=.58, p >.05) 

alt boyutlarında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna varılmıĢtır. Bu nedenle, lise 

öğrencilerinin problemli internet kullanımlarının ve problemli internet kullanımlarına 

iliĢkin aĢırı kullanım, sosyal fayda/sosyal rahatlık ve internetin olumsuz sonuçları alt 

boyutlarının algılanan baba tutumuna göre değiĢip değiĢmediğini belirlemek 

amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢ ve sonuçları Tablo 3.16‟da 

verilmiĢtir. 

Tablo 3.16. Lise Öğrencilerinin Algılanan Baba Tutumuna Göre Problemli 

Ġnternet Kullanımı Puanlarına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonuçları 

f,x ve ss Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan  Grup  N   ̅ ss Var.K. KT Sd KO F p 

AK 

 
D  68 18,25 5,03 G.Arası 240,40 3 80,13 3,21 ,023 

O 196 20,05 4,99 G.Ġçi 14261,83 572 24,93   

ĠV/H 271 20,22 4,91 Toplam 14502,23 575    

ĠV/Ġ 41 20,68 5,52       

Toplam 576 19,96 5,02       

SF/SR D 68 23,07 9,72 G.Arası 165,16 3 55,05 ,64 ,592 

O  196 22,42 8,91 G.Ġçi 49492,81 572 86,53   

ĠV/H 271 23,51 9,53 Toplam 49657,97 575    

ĠV/Ġ 41 23,93 8,86       

Toplam 576 23,12 9,29       

ĠOS D 68 33,03 12,83 G.Arası 755,25 3 251,75 1,22 ,300 

O 196 36,03 14,57 G.Ġçi 117659,35 572 205,70   

ĠV/H 271 36,60 14,60 Toplam 118414,60 575    

ĠV/Ġ 41 37,20 13,89       

Toplam 576 36,03 14,35       

PĠK D 68 74,35 24,49 G.Arası 2314,25 3 771,42 1,20 ,308 

 O 196 78,50 25,32 G.Ġçi 366471,08 572 640,68   

 ĠV/H 271 80,33 25,51 Toplam 368785,32 575    

 ĠV/Ġ 41 81,80 25,28       

 Toplam 576 79,11 25,32       

AK, aĢırı kullanım; SF/SR, sosyal fayda/ sosyal rahatlık; ĠOS, internetin olumsuz 

sonuçları; PĠK, problemli internet kullanımı, D, demokratik; O, otoriter; ĠV/H, izin 

verici/hoĢgörülü; ĠV/Ġ, izin verici/ ihmalkar 

Tablo 3.16‟dan anlaĢıldığı gibi, yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonucunda, problemli internet kullanımı ölçeğinin aĢırı kullanım alt boyutunun 

aritmetik ortalamaları ve algılanan baba tutumlarının aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (F=3,214; .05). Bu iĢlemin 



51 

 

ardında ANOVA sonrasında anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek üzere post-hoc analiz tekniğine geçilmiĢtir. ANOVA sonrasında alpha tipi 

hataya karĢı duyarlı olan Scheffe çoklu karĢılaĢtırma tekniği tercih edilmiĢtir. Sheffe 

çoklu da karĢılaĢtırma analizi sonuçları tablo 3.17‟de verilmiĢtir. Diğer alt boyutlar 

arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır (p>.05). 

Tablo 3.17. Problemli Ġnternet Kullanım Ölçeği AĢırı Kullanım Alt Boyutu 

Puanlarının Algılanan Baba Tutumuna Göre Hangi Alt Gruplar Arasında 

FarklılaĢtığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonrası Post-Hoc Scheffe Testi Sonuçları 

Algılanan 

Baba  

Tutumu (i) 

Algılanan  

Baba  

Tutumu (j) 

   

Demokratik  Otoriter  -1,80102 ,70276 ,088 

 Ġzinverici/hoĢgörülü -1,97140
*
 ,67725 ,038 

izinverci/ ihmalkar -2,43293 ,98732 ,109 

Otoriter  Demokratik  1,80102 ,70276 ,088 

 Ġzinverici/hoĢgörülü -,17038 ,46820 ,988 

izinverici/ihmalkar -,63191 ,85752 ,909 

Ġzinverici/ 

HoĢgörülü 

Demokratik  1,97140
*
 ,67725 ,038 

Otoriter  ,17038 ,46820 ,988 

Ġzinverci/ihmalkar -,46152 ,83674 ,959 

Ġzinverici/ 

Ġhmalkar 

Demokratik 2,43293 ,98732 ,109 

Otoriter  ,63191 ,85752 ,909 

Ġzinverici/hoĢgörülü ,46152 ,83674 ,959 

Tablo 3.17‟de sunulduğu üzere, aĢırı kullanım puanlarının algılanan baba 

tutumu değiĢkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Sheffe testi sonucunda 

demokratik tutum ile izin verici/hoĢgörülü arasında izin verici/ hoĢgörülü tutumun 

lehine istatistiksel olarak (p<.05) düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır. Bu 

durum, algılanan izin verici/hoĢgörülü baba tutumunun, algılanan demokratik tutuma 

göre öğrencilerin interneti aĢırı kullanım boyutunda daha fazla problemli olarak 

kullandıklarını ortaya koymaktadır.  

 

 



52 

 

4. BÖLÜM 

TARTIġMA 

Son yıllarda, sunduğu geniĢ imkanlar sayesinde internet kullanımının hızla 

tüm yaĢ gruplarında olduğu gibi ergenler tarafından da yaygın bir Ģekilde kullanıldığı 

görülmektedir. Ġnternetin olumlu yanlarının yanında dramatik etkileri de 

bulunmaktadır. Yapılan araĢtırmalar ergenlerde problemli internet kullanımına 

rastlandığını göstermektedir. Bu nedenle, ergenlerin internet kullanım davranıĢlarını 

anlamaya ve önlemlerin oluĢturulmasına yönelik çalıĢmalar önem kazanmaktadır. Bu 

bağlamda, bu çalıĢmada problemli internet kullanımı ve bağlanma stilleri arasındaki 

iliĢki incelenmiĢtir. Bunun yanı sıra, cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi, kardeĢ sayısı ve 

algılanan anne ve algılanan baba tutumu gibi değiĢkenler bakımından farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına bakılmıĢtır. AraĢtırmanın tüm değiĢkenleri bulgular bölümünde söz 

edildiği gibi çeĢitli analizlerle incelenmiĢtir. Bu bölümde ise elde edilen bulgular 

literatür ıĢığında tartıĢılacaktır. 

4.1. Ergenlerin Problemli Ġnternet Kullanımları ve Bağlanma Stilleri 

Arasındaki ĠliĢkiye ve AraĢtırma DeğiĢkenlerinin Yordayıcılığının 

Ġncelenmesine Dair Bulguların Değerlendirilmesi 

Mevcut çalıĢmanın amaçlarından ilki, problemli internet kullanımı ile 

bağlanma stilleri arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. AraĢtırma bulgularında 

problemli internet kullanımı ile bağlanma stillerinden korkulu, kayıtsız ve saplantılı 

bağlanma arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. 

BaĢka bir deyiĢle, güvensiz bağlanma stilleri olan korkulu, kayıtsız ve saplantılı 

bağlanma stilleri problemli internet kullanımı ile iliĢkilidir. Farklı yaĢ grubu olan 

üniversiteliler arasında gerçekleĢtirilen benzer bir araĢtırmada, problemli internet 

kullanımı ile güvensiz bağlanma stillerinden kayıtsız ve saplantılı bağlanma stili 

arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (Odacı & Çıkrıkcı, 2014).  
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Bununla birlikte, mevcut araĢtırmada, problemli internet kullanımı ölçeğinin 

aĢırı kullanım alt boyutu ile bağlanma stillerinden korkulu bağlanma ve kayıtsız 

bağlanma arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. 

BaĢka bir deyiĢle, internette kalınan süre ile korkulu ve kayıtsız bağlanma stilleri 

arasında bir iliĢki söz konusudur. Literatür incelendiğinde bu sonuçla tutarlı olan 

çalıĢmalara rastlanmaktadır. Ġnternet bağımlılığı ve bağlanma stilleri arasındaki 

iliĢkileri inceleyen araĢtırmaların bulgularına bakıldığında, internet bağımlılığı ile 

güvensiz bağlanma stillerinden korkulu ve kayıtsız bağlanma stillerinin pozitif yönde 

iliĢkili olduğu görülmektedir (Lei & Wu, 2007; Oldmeodow ve ark., 2013).  

Bowlby‟e (2014) göre olumsuz benlik ve baĢkaları modellerini içeren 

güvensiz bağlanma stilleri psikopatolojiye hassas hale getirmektedir. Yang ve Tung, 

(2007) Tayvan‟da yaptıkları çalıĢmalarında internet bağımlısı olan ergenler ve 

olmayan ergenler arasında bazı değiĢkenler bakımından fark olup olmadığına 

bakmıĢlar ve depresyon ile karakterize olan ergenlerin bağımlı olma ihtimali, 

olmayan öğrencilerden daha yüksek bulmuĢlardır. Diğer yandan, internet ortamının 

ergenlerin depresyonunu hafifleten bir rahatlama yeri olarak görülmeye baĢlandığını 

ileri süren araĢtırmalar da bulunmaktadır (Tsai & Lin, 2003). Yalnızlık ve internet 

bağımlılığı arasındaki iliĢkiyi inceleyen çalıĢmalarda (Chou & Hsiao, 2000; David, 

2001; Esen & Siyez, 2011; Morsünbül, 2014 ) hangisinin hangisine neden olduğu 

konusunda farklı sonuçlar ortaya koymuĢtur. Ancak bunlara rağmen yalnızlığın ve 

internet bağımlılığının birbiriyle iliĢkili olduğu görülmüĢtür. 

Ayrıca, problemli internet kullanımı ölçeğinin sosyal fayda/sosyal rahatlık alt 

boyutu ile bağlanma stillerinden korkulu bağlanma, kayıtsız bağlanma ve saplantılı 

bağlanma arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Bu bilgiye göre, korkulu, kayıtsız ve saplantılı bağlanma ile sosyal fayda/sosyal 

rahatlık iliĢkilidir. Bu bağlanma stillerinde internetten elde edilen sosyal fayda ve 

rahatlık artmaktadır.  

Olumlu benlik ve olumsuz baĢkaları modelini içeren kayıtsız bağlanma stiline 

sahip kiĢiler baĢkalarıyla doğrudan yakınlık kurmada ve benlik değerleri için risk 

almada zorlanabilirler. 
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Olumsuz benlik ve olumlu baĢkaları modelini içeren saplantılı bağlanmaya 

sahip kiĢiler ise, baĢkalarıyla iletiĢime geçmek isteseler bile karĢılaĢabilecekleri 

olumsuz tepki ihtimaline karĢı geri çekilebilirler. Literatürdeki bir çalıĢmada, klinik 

ve klinik olmayan ergenler üzerinde yapılan bir araĢtırma sonucuna göre, klinik 

grubun kaygılı/kararsız (ambivalent) ve kaçıngan (avoidant) bağlanma tarzlarına 

sahip oldukları, kontrol grubunun ise daha çok güvenli bağlananlardan oluĢtuğu 

saptanmıĢ ve kaygılı/kararsız bağlananların diğer bağlanma tarzlarına göre 

sosyalleĢmekte daha çok zorluk yaĢadıkları bulunmuĢtur (Brown & Wright, 2003). 

Bu nedenle, sosyal hayatta kendilerini ifade etmekte güçlük yaĢayanların internet 

ortamını tercih ettikleri söylenebilir. Kraut ve arkadaĢlarına (1998) göre, bazı 

insanlar gerçek sosyal hayatta kiĢilerarası iliĢkilerde bulamadıkları memnuniyeti 

internet ortamı üzerinden gidermeye çalıĢmaktadır. Morahan- Martin ve Schumacher 

(2000) de interneti, problemli internet kullanıcıları için bir çeĢit antidepresan olarak 

nitelendirmekte ve problemli internet kullanıcılarının interneti duygusal destek 

amacıyla kullandıklarını ifade etmektedir. Bu durum olumlu olarak görülebilir. 

Ancak, güvensiz bağlanma stiline sahip ergenlerin düĢük sosyal becerilere (Laible, 

2007), düĢük öz-kontrol algısına (Tangney, Baumeister & Boone, 2004) ve riskli 

davranıĢlarda bulunma ihtimaline (Cooper ve ark., 1998) sahip olduğu da 

düĢünülmektedir. Bu bilgiler ıĢığında, internet ortamının güvensiz bağlanma stiline 

sahip kiĢiler için risk taĢıyan bir platform olabilir. Rehm (2003) de sosyal ihtiyaçların 

yoğun Ģekilde internet üzerinden giderilmesinin olumsuz yönlerine vurgu 

yapmaktadır.  

AraĢtırmanın bir diğer bulgusuna göre, problemli internet kullanımı ölçeğinin 

internetin olumsuz sonuçları alt boyutu ile bağlanma stillerinden korkulu bağlanma 

arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir iliĢki vardır. Problemli internet 

kullanımın iĢevuruk tanımı; iĢ, aile, akademik ve sosyal zorunluluklar gibi günlük 

yaĢamın birçok önemli alanını ihmal etme Ģeklinde yapılmaktadır (Caplan, 2002). Bu 

bilgiye paralel araĢtırmalara göre, düĢük akademik performans (Leung & Lee, 2012; 

Eldeleklioğlu & Vural-Batık, 2013), yeme bozuklukları (Berber-Çelik, Odacı, & 

Bayraktar, 2015), yalnızlık (Çağır & Gürgan, 2010; Odacı & Berber-Çelik, 2012; 

Whang, Lee & Chang, 2003; Yellowlees & Marks, 2007) ve depresyon (Kim ve ark., 

2006; Young & Rogers, 1998; Whang, Lee & Chang, 2003) problemli internet 

kullanımı ile iliĢkili bulunmuĢtur. 
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Yapılan araĢtırmanın diğer bir amacı, bağlanma stillerinin problemli internet 

kullanımını yordama durumunu incelemektir. Mevcut araĢtırmada, yapılan regresyon 

analizi sonucunda bağlanma stillerinden korkulu bağlanma stilinin problemli internet 

kullanımı üzerinde anlamlı etkisi olduğu bulunmuĢtur. Buna göre, korkulu bağlanma 

stili, problemli internet kullanımını yordamaktadır. Bununla birlikte, bağlanma 

stillerinden kayıtsız bağlanma stilinin problemli internet kullanımının aĢırı kullanım 

alt boyutu üzerinde anlamlı etkisi olduğu ve kayıtsız bağlanma stili aĢırı kullanım alt 

boyutunu yordamakta olduğu bulunmuĢtur. Ayrıca, bağlanma stillerinden saplantılı 

bağlanma stilinin sosyal fayda/sosyal rahatlık alt boyutunu yordadığı görülmektedir.  

Literatürdeki güvensiz bağlanma stillerinin problemli internet kullanımı 

üzerinde bir etkiye sahip olduğunu gösteren araĢtırmalardan birinde, Kang, Park, 

Park ve Park (2012), üniversite öğrencilerinin güvensiz bağlanma stillerinden kaygılı 

bağlanma stilinin internet bağımlılığını yordadığını bulmuĢlardır. Aydın, ġahin ve 

Sarı (2014), çalıĢmalarında saplantılı bağlanma stili ile internet bağımlılığı arasında 

pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢ ve saplantılı bağlanma stilinin internet 

bağımlılığını anlamlı düzeyde yordadığını saptamıĢlardır. Morsünbül‟ün (2014) 

araĢtırma sonucuna göre de güvensiz bağlanma stillerinden kayıtsız ve saplantılı 

bağlanma stilleri internet bağımlılığını olumlu yönde yordamaktadır. Bu sonuç 

bağlanma açısından kaygı ve kaçınmanın internetin aĢırı ve kontrolsüz kullanımı 

açısından önemli değiĢkenler olduğunu göstermiĢtir.  

4.2. Problemli Ġnternet Kullanımı ile Bazı Sosyo-DeğiĢkenlere ĠliĢkin 

Bulguların Değerlendirilmesi 

Mevcut araĢtırmada, kız ve erkek öğrencilerin problemli internet kullanımları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, 

problemli internet kullanımı cinsiyete göre farklılaĢmamaktadır. Literatür 

incelendiğinde mevcut araĢtırma bulgularıyla paralel, erkek ve kızlar arasında 

problemli internet kullanımı açısından bir farklılık olmadığını belirten çeĢitli 

çalıĢmalar bulunmaktadır (Batıgün & Hasta, 2010; Hall & Parsons, 2001; Pawlak, 

2002; Kim ve ark., 2006; Tiryakioğlu, 2015).  Problemli internet kullanımı açısından 

kız ve erkekler arasında fark olmayıĢı, iki cinsiyet grubuna da yönelik çok çeĢitli 

uygulama ve oyunların varlığı olabilir. 



56 

 

Diğer yandan, problemli internet kullanımının cinsiyete göre farklılaĢtığını 

gösteren çalıĢmalar da bulunmaktadır. Esen ve Siyez (2011) çalıĢmalarında, 

cinsiyetin ergenlerde internet bağımlılığını yordadığı sonucuna varmıĢlardır. Aylaz, 

ve arkadaĢlarının (2016) yapmıĢ oldukları bir çalıĢmada da kız öğrencilerin 

problemli internet kullanımlarının daha fazla olduğunu bulmuĢladır. Erkeklerin 

kızlara göre anlamlı ölçüde daha fazla problemli internet kullanımında 

bulunduklarını gösteren çok sayıda araĢtırmaya rastlanmaktadır (Berber-Çelik & 

Odacı, 2013; BüyükĢahin Çevik & Çelikkaleli, 2010; Gürcan, 2010; Ha & Hwang, 

2014; Krishnamurty & Chetlapalli, 2015; Leung & Lee, 2012; Willoughby, 2008; 

Yang & Tung, 2007; Zorbaz, 2013). Servidio (2014) erkeklerde bağımlılığın fazla 

olmasının sebebini onların teknolojik geliĢmelerle daha ilgili olmasıyla açıklamıĢtır. 

Horzum (2011) ise bilgisayar oyunu bağımlılığının erkeklerde yüksek olmasının 

nedenini, onların interneti daha fazla kullanması ve internet kafe gibi ortamlarda 

bulunmalarının daha kolay olabilmesiyle açıklanmıĢtır. 

Mevcut araĢtırmada, yalnızca cinsiyet açısından problemli internet 

kullanımlarına iliĢkin sosyal fayda/sosyal rahatlık alt boyutunda istatistiksel olarak 

anlamlı fark vardır. Bu sonuca göre, erkek öğrencilerinin problemli internet 

kullanımı sosyal fayda/sosyal rahatlık düzeylerinin, kızlarınkine göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Yapılan bazı araĢtırma sonuçları da erkek öğrencilerin kızlara 

göre sosyal fayda/rahatlık düzeylerin daha yüksek olduğunu göstermektedir (Gürcan, 

2010; Kim ve ark., 2006). Bir araĢtırmada, erkeklerin kızlara göre, internet ortamında 

kendini açma konusunda daha rahat hissettiklerini göstermektedir (Schouten, 

Valkenburg & Peter, 2007; Valkenburg & Peter, 2009, 2011; Akt.; Santrock, 2012). 

Bu sonuç, erkeklerin kendini açmasında internet iletiĢimin katkısı olabileceğini ve 

sosyal fayda/rahatlık düzeylerinin böylelikle daha yüksek olabileceğini 

düĢündürmektedir. 

Bu araĢtırmanın bulguları, problemli internet kullanımının okul türü 

değiĢkenine göre farklılaĢtığını göstermektedir. Yapılan araĢtırmada öğrencilerin 

problemli internet kullanımının ve problemli internet kullanımı sosyal fayda/sosyal 

rahatlık ve internetin olumsuz sonuçları alt boyutlarının öğrencinin okul türü 

değiĢkenine göre yapılan analiz sonucunda grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. Buna göre, meslek lisesi 
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öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyinin Anadolu lisesi öğrencilerine 

göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıĢtır. Literatür incelendiğinde, Ceyhan 

(2011) tarafından yapılan bir çalıĢmada da lise öğrencilerinin problemli internet 

kullanım düzeyleri ile devam ettikleri okul türü iliĢkileri ortaya koyulmaktadır. Buna 

göre, bu değiĢkenler problemli internet kullanımının önemli yordayıcılarıdır. 

Ergenlerin internet kullanım süresinin yüksek olmasının, lisenin ilk yıllarına ve 

endüstri meslek lisesine devam etmelerinin problemli internet kullanımı 

geliĢtirmelerinde önemli risk faktörleri olduğunu saptamaktadır.  

Ceyhan (2011), problemli internet kullanımının okul türüne göre değiĢkenlik 

göstermesini toplumdaki mevcut liselerin türüne yönelik gözlem, beklentiler ve 

değerlendirmeler ile paralel olduğunu ileri sürmektedir. Liseye giriĢ sınavlarında 

daha yüksek puan alan öğrenciler genellikle Anadolu liselerine kaydolurken, düĢük 

puan alanlar ise genellikle genel liselere ve meslek liselerine girmektedir. DüĢük 

akademik performans ile problemli internet kullanımı arasında iliĢkiyi ortaya koyan 

çalıĢmalar bulunmaktadır (Leung & Lee, 2012; Eldeleklioğlu & Vural-Batık, 2013). 

Bu bilgiye göre, daha düĢük akademik performansa sahip meslek lisesi öğrencilerinin 

Anadolu lisesindekilere göre daha fazla problemli internet kullanım davranıĢları 

sergiledikleri söylenebilir. 

Mevcut araĢtırma bulguları, problemli internet kullanımının sınıf düzeyi 

değiĢkenine göre farklılaĢtığını göstermektedir. Ergenlerin problemli internet 

kullanımı ve aĢırı kullanım ile internetin olumsuz sonuçları alt boyutu puanlarının 

sınıf düzeyi değiĢkenine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan 

analiz sonucunda 9. sınıflar ile 11. sınıflar arasında 9. sınıfların lehine istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Bu durum, 9. sınıf öğrencilerinin 11. sınıf 

öğrencilerine göre daha fazla interneti problemli olarak kullandıklarını ortaya 

koymaktadır. Bu bilgilere göre, lisenin ilk yıllarında problemli internet kullanımının 

daha yoğun olduğunu görülmektedir. Bu durum alanyazındaki daha önce yapılmıĢ 

çalıĢmalar ile tutarlıdır. Benzer Ģekilde lise sınıf düzeyleri içerisinde problemli 

internet kullanımının en yüksek oranlarının dokuzuncu sınıflarda olduğu 

görülmektedir (Ceyhan, 2011; Günüç, 2009). Bunun nedeni, lise son sınıf 

öğrencilerinin üniversiteye giriĢ sınavlarına hazırlanma sürecinde internet 

kullanımına ayırdıkları zamanı sınırlandırarak daha çok akademik çalıĢmalara 
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yoğunluk vermeleri olabilir. Ayrıca, problemli internet kullanımının lisenin ilk 

yılında daha fazla gözlemlenmesinin bir nedeni de TEOG‟la ilgili olarak 

yorumlanabilir. Liseye geçiĢ sınavı olan TEOG‟tan sonra akademik düĢüĢ 

gözlenmektedir. Yoğun geçen sınava hazırlık döneminin ardından öğrencilerin 

akademi dıĢındaki alanlara yönelimlerinin bu sonuca neden olduğu düĢünülmektedir. 

Diğer yandan, lisenin ilk yıllarına denk gelen ergenlik döneminde daha özgürce 

kimlik denemelerinin bu ortamda yapılması problemli internet kullanımının 

oluĢmasında risk faktörü olarak görülebilir (Ceyhan, 2011; Günüç, 2009). Bununla 

birlikte, Tiryakioğlu‟nun (2015) çalıĢma sonucuna göre, problemli internet kullanımı 

sınıf düzeyine göre farklılaĢmamaktadır.   

Problemli internet kullanımı sosyal fayda/ sosyal rahatlık puanlarının sınıf 

düzeyi değiĢkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını saptamak için 

yapılan analiz sonucunda ise 9. sınıflar ile 11. ve 12. sınıflar arasında 9. sınıfların 

lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Buna göre, 9. sınıf 

öğrencilerinin 11. ve 12. sınıf öğrencilerine göre daha fazla sosyal fayda/sosyal 

rahatlık elde ettiklerini göstermektedir. Ergenliğin ilk zamanlarında iletiĢim 

becerilerinin geliĢmekte olduğundan kaynaklandığı söylenebilir. Bununla birlikte,  

özellikle yetiĢkinlerdeki problemli Ġnternet kullanımı sıklığının (Bakken, Wenzel, 

Götestam, Johansson & Ören, 2009), orta ergenlik ve ileri ergenlik döneminde 

problemli Ġnternet kullanımı sıklığına (Cao & Su, 2007) oranla daha düĢük olduğu 

saptanmıĢtır. Bu bilgiye göre, problemli Ġnternet kullanımı davranıĢının bireylerin 

geliĢimleri doğrultusunda azalma gösterebileceği düĢünülebilir. 

Mevcut araĢtırmanın bir diğer bulgusu ise, problemli internet kullanımı ve alt 

boyutları olan aĢırı kullanım, sosyal fayda/sosyal rahatlık ve internetin olumsuz 

sonuçları, kardeĢ sayısı değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini 

söylemektedir. Bu nedenle abi ya da kardeĢten model alarak internetin problemli 

kullanımı ya da tek çocuk olduğu için yalnızlıktan dolayı internete yönelme ile ilgili 

yorum yapılamamaktadır. 

Mevcut araĢtırmada, ergenlerin problemli internet kullanımı ve de alt boyutlar 

aĢırı kullanım, sosyal fayda/ sosyal rahatlık ve internetin olumsuz sonuçlarının 

algılanan anne tutumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini 

bulunmuĢtur. Algılanan baba tutumuna iliĢkin bulgulara bakıldığında, problemli 
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internet kullanımı aĢırı kullanım alt boyutunda demokratik tutum ile izin 

verici/hoĢgörülü arasında izin verici/ hoĢgörülü tutumun lehine istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmıĢtır. Bu durum, algılanan izin verici/hoĢgörülü baba 

tutumunun algılanan demokratik tutuma göre öğrenciler için interneti aĢırı kullanım 

boyutunda daha fazla problemli olarak kullandıklarını ortaya koymaktadır.  

Diğer yandan, literatüre bakıldığında anne ile kurulan olumsuz iliĢkiler ile 

problemli internet kullanımı arasındaki iliĢki olduğunu ortaya koyan çalıĢmalar 

mevcuttur. Anneyle kurulan az yoğunluktaki iliĢkilerin problemli internet 

kullanımında etkili olduğu belirtilmektedir (Yang, Sato, Yamawaki & Miyata, 2013). 

Benzer olarak, Xu ve arkadaĢları (2014) da anne ile kurulan olumsuz iliĢkileri 

ergenin internet bağımlılığına sahip olmasıyla ilgili bir faktör olarak görmektedir. Bu 

durumun nedeni babaların çocukla iliĢkili durumlarda daha az yer almasıyla 

açıklanmıĢtır. Bu görüĢün aksine, baba ile kurulan olumsuz iliĢkinin problemli 

internet kullanımı konusunda anne ile kurulan iliĢkilerden daha etkili olduğunu 

vurgulayan çalıĢmalar da bulunmaktadır (Liu, Frang, Zhou, Zhang & Deng, 2013). 

Bu nedenle mevcut çalıĢmada da problemli internet kullanımının algılanan anne 

tutumundansa algılanan baba tutumuna göre farklılaĢmıĢ olmasının nedeni olarak 

açıklanabilir. 

Literatür incelendiğinde, anne baba tutumunu birlikte ele alan çalıĢmalar da 

mevcuttur. Bu çalıĢmaların bazılarında problemli internet kullanımında ebeveyn 

tutumun anlamlı bir rolü olduğu ortaya koyulmaktadır (Ayas & Horzum, 2013). 

Ebeveyn tutumu ile ergenlerin internet bağımlılığı arasındaki iliĢkinin incelendiği bir 

çalıĢmada demokratik ebeveyn tutumuna sahip ergenlerin daha az internet bağımlısı 

oldukları bulunmuĢtur (BüyükĢahin Çevik & Çelikkaleli, 2010). BaĢka bir çalıĢmada, 

demokratik ebeveyn tutumları arttıkça problemli internet kullanımındaki internetin 

olumsuz sonuçları, sosyal fayda/rahatlık alt boyutlarında azalırken aĢırı kullanım ise 

demokratik tutumlardan etkilenmemektedir. Aynı çalıĢmada, koruyucu ve otoriter 

ebeveyn tutumları arttıkça problemli internet kullanımında da artıĢ olmaktadır 

(Tiryakioğlu, 2015). Silva ve Gutierrez (2014) de otoriter ebeveyn tutumunu 

algılayan çocukların internette daha çok zaman geçirdikleri sonucuna varmıĢtır. 

Ġlgisiz ebeveynlere sahip çocuk ve ergenlerin ev içinde gideremedikleri sosyal 

ihtiyaçlarını internet üzerinden gidermeye çalıĢılmalarının da problemli internet 
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kullanımına yol açabileceği ileri sürülmektedir. (EkĢi & Ümmet, 2013). 

Ebeveynlerin iĢ hayatının yoğunluğundan dolayı çocukları ile yeterince zaman 

geçirememeleri dolayısıyla onların da fazla internette bulunma davranıĢlarının iliĢkili 

olduğunu göstermektedir (Bayraktutan, 2005). BaĢka bir ifadeyle, ihmalkar 

ebeveynlerin problemli internet kullanımına etkisi olduğu söylenebilmektedir. 

Benzer Ģekilde, internet bağımlısı olan kiĢilerin yalnızlık düzeylerinin yüksek olduğu 

bulunmuĢ ve de yalnızlığın internet kullanım sıklığını arttırdığı savunulmuĢtur 

(Whang, Lee & Chang, 2003). Bir baĢka görüĢe göre, ergenlerin internette 

geçirdikleri uzun ve kontrolsüz zaman ebeveynleri ile aralarında çatıĢmaya yol 

açmaktadır. Ergen ve ebeveyn arasında geçirilen zaman azalınca iletiĢim ve paylaĢım 

olumsuz etkilenmektedir (Aslan Cansever, 2013). Diğer yandan, iliĢkilerde 

halihazırda var olan problemlerden dolayı ergenler problemli internet kullanımına 

yönelmektedir görüĢü ileri sürülmektedir. Ögel (2012), bu durumu Ģöyle 

açıklamakta: Ergenlik dönemine iliĢkin problemler ve kuĢak çatıĢması gibi sebeplerle 

aile ile paylaĢımların azalması, arkadaĢ edinmede güçlükler ve içe kapanıklık gibi 

nedenlerle kendini yalnız hisseden ve bunu sosyal ortam içerisinde gidermekte 

zorluk çeken ergenler interneti problemli olarak kullanma durumuna gelmektedir. 

Ahmadi ve Saghafi‟nin (2013) çalıĢmasında, aile ile olan iliĢkinin niteliğinin internet 

bağımlılığı için en önemli faktör olduğu bulunmuĢtur. AraĢtırmacılar, ebeveyn-çocuk 

iletiĢiminin geliĢtirilmesi ve ebeveynlik becerilerinin kazandırılmasının ergenin 

internet bağımlılığını önleyebileceğini söylemektedir.  
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5. BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Ergenlerin problemli internet kullanımına iliĢkin bu araĢtırmada özellikle Ģu 

problemler araĢtırılmıĢtır. Ġlki, problemli internet kullanımı ile bağlanma stilleri 

arasındaki iliĢki; diğeri ise ele alınan bazı sosyo-değiĢkenler açısından problemli 

internet kullanımının değiĢip değiĢmediğidir. 

AraĢtırma sonucunda, problemli internet kullanımı ile güvensiz bağlanma 

stilleri olan korkulu, kayıtsız ve saplantılı bağlanma stilleri arasında istatistiksel 

anlamda pozitif yönde bir iliĢkinin olduğu bulunmuĢtur. Ayrıca, korkulu bağlanma 

stili ile problemli internet kullanımı ölçeğinin alt boyutları olan aĢırı kullanım, sosyal 

fayda/rahatlık ve internetin olumsuz sonuçları arasında pozitif yönde anlamlı bir 

iliĢki bulunmuĢtur. Bununla birlikte, kayıtsız bağlanma stili ile problemli internet 

kullanımının alt boyutlarından aĢırı kullanım ve sosyal fayda/rahatlık arasında pozitif 

yönde anlamlı bir iliĢki belirlenmiĢtir. Saplantılı bağlanma stili ile problemli internet 

kullanımı ve alt boyutlardan sosyal fayda/rahatlık arasında pozitif yönde anlamlı bir 

iliĢki saptanmıĢtır. Yapılan regresyon analizi sonucunda bağlanma stillerinden 

korkulu bağlanma stilinin problemli internet kullanımı üzerinde anlamlı etkisi olduğu 

bulunmuĢtur. Bununla birlikte, bağlanma stillerinden kayıtsız bağlanma stilinin 

problemli internet kullanımının aĢırı kullanım alt boyutu ve de bağlanma stillerinden 

saplantılı bağlanma stilinin sosyal fayda/sosyal rahatlık alt boyutunu yordadığı 

saptanmıĢtır.  

AraĢtırma bulgularına göre, kız ve erkek öğrencilerin problemli internet 

kullanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Ancak, yalnızca problemli internet kullanımının sosyal fayda/rahatlık alt boyutunda 

erkeklerin anlamlı düzeyde kızlardan farklılaĢtığı bulunmuĢtur. Buna göre, erkekler 

daha fazla sosyal fayda/rahatlık sağlamaktadır. 
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AraĢtırmanın bulguları, problemli internet kullanımının okul türü ve sınıf 

düzeyi değiĢkenlerine göre farklılaĢtığını göstermektedir.  Bu sonuca göre, meslek 

lisesi öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeylerinin Anadolu lisesi 

öğrencilerine göre daha yüksektir. Bununla birlikte, 9. sınıf öğrencilerinin 11. ve 12. 

sınıf öğrencilerine göre interneti daha problemli kullandıkları bulunmuĢtur. Ayrıca, 

9. sınıf öğrencileri 11. ve 12. sınıf öğrencilerine göre daha fazla sosyal fayda ve 

rahatlık elde etmektedirler. 

Algılanan baba tutumuna iliĢkin bulgular ise problemi internet kullanımının 

aĢırı kullanım alt boyutunda demokratik tutum ile izin verici/hoĢgörülü arasında bir 

farklılık olduğunu göstermektedir. Buna göre, izin verici/hoĢgörülü baba tutumunu 

algılayan öğrencilerin demokratik baba tutumunu algılayan öğrencilere göre interneti 

aĢırı kullanım boyutunda problemli olarak kullanmaktadır. 

AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar ıĢığında sunulan öneriler; okul psikolojik 

danıĢmanlarına, ebeveynlere, araĢtırmacılara, politikacı ve yöneticilere yönelik 

Ģekilde gruplandırılarak verilmiĢtir. Lise öğrencileri ile yapılan bu araĢtırmanın 

katılımcıları, 2016–2017 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Ġstanbul ilinde çeĢitli 

liselerde öğrenim gören öğrencilerdir. AĢağıda verilen öneriler bu çalıĢma grubu 

dikkate alınarak verilmiĢtir. 

5.1. Okul Psikolojik DanıĢmanlarına Yönelik Öneriler 

1. Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımlarının cinsiyete göre 

farklılaĢmadığı araĢtırma sonucunda ortaya konulmuĢtur. Alanda çalıĢan okul 

psikolojik danıĢmanlarının her iki cinsiyetin ihtiyaçlarını gözeterek problemli 

internet kullanımına yönelik koruyucu ve müdahale edici çalıĢmalar 

düzenlemesi önerilebilir. 

2. AraĢtırma sonucuna göre, erkekler kızlara oranla daha fazla sosyal fayda ve 

rahatlık elde etmektedir. Bu durumun dramatik sonuçları gözetilerek özellikle 

erkeklere yönelik yüzyüze iletiĢime dair sosyal iletiĢim becerilerini içeren 

koruyucu ve müdahale edici çalıĢmalar yapılabilir. 

3. ÇalıĢmada, meslek lisesine giden öğrencilerin Anadolu Lisesi öğrencilerine 

göre, interneti daha fazla problemli kullandıkları bulunmuĢtur. Bu nedenle, 
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özellikle meslek liselerinde çalıĢmakta olan okul psikolojik danıĢmanlarının 

bu konudaki önleyici ve müdahale edici çalıĢmaları önem kazanmaktadır. 

Ġhtiyaç analizi doğrultusunda nedenler göz önüne alınarak çalıĢmalar 

düzenlenebilir. 

4. Lisenin ilk yıllarında daha fazla problemli internet kullanımının olabileceği 

araĢtırmanın bir diğer bulgusudur. Buna göre, lise öğrenimine yeni baĢlayan 

öğrenciler için yapılan çalıĢmalarda problemli internet kullanımına ağırlık 

verilmesi önerilebilir. 

5. Bu çalıĢmada problemli internet kullanımının algılanan baba tutumuna göre 

farklılaĢtığı bulunmuĢtur. Buna göre, okul psikolojik danıĢmanının ana-baba 

tutumları ve aile içi sağlıklı iletiĢim gibi konularda ebeveynlere yönelik 

bilgilendirici çalıĢmalar düzenlemesi önerilmektedir. 

6. Problemli internet kullanımına yönelik yapılan çalıĢmalarda ergenlere ve 

ailelere güvenli internet kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler yapılabilir. 

7. Ġlk ve orta öğretim kademelerinde çalıĢan okul psikolojik danıĢmanlarının da 

daha küçük yaĢ gruplarına yönelik önleyici çalıĢmaları olabilir. 

5.2. Ebeveynlere Yönelik Öneriler 

1. Anne ve babaların çocuklarına yeterince zaman ayırmaları önerilebilir.  

2. Ebeveynlerin çocuklarının internet kullanım davranıĢlarını denetlemeleri ve 

gerektiğinde okul psikolojik danıĢmanları ya da uzman psikologlar tarafından 

yardım almaları tavsiye edilebilir. 

5.3. AraĢtırmacılara Yönelik Öneriler 

1. Bu çalıĢmada lise öğrencilerinin problemli internet kullanımlarını yordamada 

ele alınan bağımsız değiĢkenlerin toplam varyansın %2‟sini açıkladığı 

bulunmuĢtur. Bu nedenle, problemli internet kullanımı ile iliĢkili olabilecek 

farklı faktörlerin bulunabilmesi için baĢka değiĢkenleri içeren yeni 

araĢtırmaların yapılması önerilmektedir. 
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2. Bu çalıĢma, 2016-2017 öğretim yılı Ġstanbul ilindeki çeĢitli okullara devam 

eden lise öğrencilerini kapsamaktadır. Benzer bir çalıĢma, farklı coğrafi 

bölgelerde tekrarlanıp sonuçlar karĢılaĢtırılabilir. 

3. AraĢtırmanın değiĢkenleri aynı tutularak farklı yaĢ gruplarıyla araĢtırmanın 

tekrarlanması önerilebilir. 

5.4. Yönetici ve Sivil Toplum KuruluĢlarına Yönelik Öneriler 

1. Güvenli internet kullanımına yönelik farkındalık arttıran çalıĢmalar, program 

ve projeler Ģeklinde ülke genelinde yapılabilir. Bu amaçla, internet 

sağlayıcıları ile iĢbirliğinde bulunulabilir. 

2. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ergenlerin internet kullanım alıĢkanlıkları 

ve buna yönelik okullarda yapılan çalıĢmalar her yıl düzenli olarak 

izlenebilir. Böyle bir denetimle, zaman ve eldeki kaynaklar daha etkin 

kullanılmıĢ olacağı düĢünülmektedir. 
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EKLER 

EK-1: KiĢisel Bilgi Formu 

Sevgili öğrenciler;  

AĢağıda araĢtırma konusu ile ilgili tutumlarınızı belirlemeye yönelik ifadeler 

bulunmaktadır. Her bir ifadeyi okuduktan sonra, ifadeye ne derecede katıldığınızı ya 

da katılmadığınızı liste üzerindeki ayrılan yere iĢaretleyiniz. AraĢtırmanın kesin ve 

doğru sonuçlar verebilmesi için lütfen ölçek maddelerine samimi yanıtlar veriniz. 

Vereceğiniz bilgiler yalnızca bilimsel araĢtırma amacıyla kullanılacağından adınızı 

yazmanıza gerek yoktur.  

1. Cinsiyetiniz: 

……………………………………………..…………………………… 

2. Kaçıncı sınıfa 

gidiyorsunuz?......................................................................................... 

3. Annenizin eğitim durumu?   

a) OkumamıĢ    b) Ġlkokul   c) Ortaokul    d) Lise   e) Üniversite     

f) Yüksek lisan ve üstü 

4. Babanızın eğitim durumu?  

a) OkumamıĢ   b) Ġlkokul   c) Ortaokul    d) Lise   e) Üniversite     

f) Yüksek lisan ve üstü 

5. Kaç kardeĢsiniz?  

a) KardeĢim yok        b) 2       c) 3       d) 4 ve üstü  

6. Siz kaçıncısınız? 

............................................................................................................. 
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7. Annenizin tutumu sizce nasıldır? 

a) Demokratik b) Otoriter c) Ġzin Verici/HoĢgörülü    

d) Ġzin Verici/Ġhmalkâr 

8. Babanızın tutumu sizce nasıldır? 

a) Demokratik b) Otoriter c) Ġzin Verici/HoĢgörülü    

d) Ġzin Verici/Ġhmalkâr  
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EK-2: Problemli Ġnternet Kullanımı Ölçeği 

Açıklama: Bu anket, bireylerin internet kullanım davranıĢlarını betimlemek için 

hazırlanmıĢtır.  Sizden istenen, internet kullanırken genellikle gösterdiğiniz 

davranıĢları dikkate alarak, aĢağıdaki ifadelerden her birinin size uygunluk derecesini 

belirlemenizdir.   

Bu amaçla, ilk önce her bir ifadeyi okuyunuz ve daha sonra her bir ifadenin 

karĢısındaki  “Tamamen Uygun”, “Oldukça Uygun”,  “Biraz Uygun” “Nadiren 

Uygun”, ve  “Hiç Uygun Değil” seçeneklerinden kendi durumunuza uygun olan bir 

seçeneği belirleyiniz.  Bu seçeneği belirledikten sonra o seçeneğe ait parantezin 

içerisine çarpı (X) iĢareti koyunuz.  

Lütfen, hiçbir maddeyi boĢ bırakmayınız. Yanıtlarken kendi internet kullanım 

davranıĢlarınızı olduğu gibi yansıtmanız,  sonuçların daha sağlıklı 

değerlendirilmesine katkıda bulunacaktır.  Yanıtlarınız ile bu bilimsel araĢtırmaya 

katıldığınız için teĢekkürler.  
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1.  Ġnternet bağlantımı kesmeye her 

karar verdiğimde kendi kendime 

“birkaç dakika daha” diyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

2.  Ġnternette geçirdiğim zaman 

çoğunlukla uyku süremi azaltıyor. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

3. Ġnternet ortamında elde ettiğim 

saygıyı günlük yaĢamımda 

bulamıyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

4.  Ġnternette, diğer ortamlara göre daha 

kolay iliĢki kuruyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

5. Ġnternette ismimi gizlemek beni daha 

özgür kılıyor. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6. Çok istememe rağmen interneti uzun 

süre kullanmaktan bir türlü 

vazgeçemiyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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7. Ġnternete gerekmedikçe girmekten 

kaçınıyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8. Yalnızlığımı internetle paylaĢıyorum. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

9.  Tekrar internete girene kadar kendimi 

huysuz, karamsar, rahatsız ve 

huzursuz hissediyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

10. Problemlerimden bunaldığımda 

sığındığım en iyi yer internettir. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

11. Birisi internette ne yaptığımı 

sorduğunda savunmacı ve gizleyici 

oluyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

12. Planladığımın dıĢında fazladan bir 

dakika bile interneti  kullanmıyorum 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

13.  Ġnternette bağlantı kurduğum 

insanlara kendimi daha iyi 

anlatıyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

14. Ġnternete giremediğim zaman, 

internette olmayı düĢünmekten 

kendimi alıkoyamıyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

15.  Ġnternette, kontrol benden çıkıyor. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

16.  Ġnternet yüzünden yemek yemeyi 

unuttuğum zamanlar oluyor. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

17.  Ġnternette daha fazla vakit geçirmek 

için günlük iĢlerimi ihmal ediyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

18.  Sosyal aktiviteler için para 

harcamaktansa internete eriĢmek için 

harcamayı tercih ediyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

19.  Sürekli ziyaret ettiğim internet 

sitelerini bir gün dahi girememeye 

tahammül edemiyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

20.  Ġnternet kullandığım süre boyunca 

her Ģeyi unutuyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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21.  Ġnternet kullandığım süre boyunca 

her Ģeyi unutuyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

22. Yapmam gereken iĢler çoğaldıkça, 

internet kullanma isteğim de o ölçüde 

artıyor. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

23. Ġnternet, yapmam gerekenleri 

ertelemek için vazgeçilmez bir 

araçtır. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

24.  Ġnternet kullanımım, benim için önemli 

kiĢilerle olan iliĢkilerimde problem 

yaĢamama neden oluyor. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

25.  Ġnternet kullanırken baĢkalarının beni meĢgul 

etmesine öfkeleniyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

26.  Ġnterneti kullanmasam bile sürekli aklımda. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

27.  Ġnternette kendimi çok özgür hissediyorum. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

28.  Ġnternette çok fazla zaman geçirdiğim için 

baĢarım düĢüyor. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

29.  Ġnternet kullanmayı bırakamadığım için 

randevularıma veya derslerime geç 

kalıyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

30. Sabahları uyandığımda bir an önce internete 

bağlanmak istiyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

31. Ġnternet kullanırken zamanın nasıl geçtiğini 

hiç anlayamıyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

32.  Ġnternet beni kendisine esir ediyor. (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

33. Ġnternet ortamında genellikle kendimi 

huzurlu hissediyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

34.  Ġnternet yoluyla iletiĢim kurmayı, yüz yüze 

iletiĢim kurmaya tercih ediyorum. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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EK-3: ĠliĢki Ölçekleri Anketi 

AĢağıda yakın duygusal iliĢkilerinizde kendinizi nasıl hissettiğinize iliĢkin çeĢitli 

ifadeler yer almaktadır. Yakın duygusal iliĢkilerden kastedilen arkadaĢlık, dostluk, 

romantik iliĢkiler ve benzerleridir. Lütfen her bir ifadeyi bu tür iliĢkilerinizi 

düĢünerek okuyun ve her bir ifadenin sizi ne ölçüde tanımladığını aĢağıdaki 7 aralıklı 

ölçek üzerinde değerlendiriniz. 

1--------------2---------------3--------------4--------------5--------------6--------------7  

Beni hiç tanımlamıyor        Beni kısmen tanımlıyor           Tamamıyla beni tanımlıyor 

1. BaĢkalarına kolaylıkla güvenemem. 

2. Kendimi bağımsız hissetmem benim için çok önemli. 

3. BaĢkalarıyla kolaylıkla duygusal yakınlık kurarım. 

4. Bir baĢka kiĢiyle tam anlamıyla kaynaĢıp bütünleĢmek isterim. 

5. BaĢkalarıyla çok yakınlaĢırsam incitileceğimden korkuyorum. 

6. BaĢkalarıyla yakın duygusal iliĢkilerim olmadığı sürece oldukça rahatım. 

7. Ġhtiyacım olduğunda yardıma koĢacakları konusunda baĢkalarına her zaman 

güvenebileceğimden emin değilim. 

8. BaĢkalarıyla tam anlamıyla duygusal yakınlık kurmak istiyorum. 

9. Yalnız kalmaktan korkarım. 

10. BaĢkalarına rahatlıkla güvenip bağlanabilirim. 

11.  Çoğu zaman, romantik iliĢkide olduğum insanların beni gerçekten sevmediği 

konusunda endiĢelenirim. 

12. BaĢkalarına tamamıyla güvenmekte zorlanırım. 

13. BaĢkalarının bana çok yakınlaĢması beni endiĢelendirir. 

14. Duygusal yönden yakın iliĢkilerim olsun isterim. 

15. BaĢkalarının bana dayanıp bel bağlaması konusunda oldukça rahatımdır. 

16. BaĢkalarının bana, benim onlara verdiğim kadar değer vermediğinden 

kaygılanırım. 
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17. Ġhtiyacınız olduğunda hiç kimseyi yanınızda bulamazsınız. 

18. BaĢkalarıyla tam olarak kaynaĢıp bütünleĢme arzum bazen onları ürkütüp 

benden uzaklaĢtırıyor. 

19. Kendi kendime yettiğimi hissetmem benim için çok önemli. 

20. Birisi bana çok fazla yakınlaĢtığında rahatsızlık duyarım. 

21. Romantik iliĢkide olduğum insanların benimle kalmak istemeyeceklerinden 

korkarım.  

22.  BaĢkalarının bana bağlanmamalarını tercih ederim. 

23. Terk edilmekten korkarım. 

24. BaĢkalarıyla yakın olmak beni rahatsız eder.  

25. BaĢkalarının bana, benim istediğim kadar yakınlaĢmakta gönülsüz olduklarını 

düĢünüyorum. 

26. BaĢkalarına bağlanmamayı tercih ederim. 

27. Ġhtiyacım olduğunda insanları yanımda bulacağımı biliyorum.  

28. BaĢkaları beni kabul etmeyecek diye korkarım. 

29. Romantik iliĢkide olduğum insanlar, genellikle onlarla, benim kendimi rahat 

hissettiğimden daha yakın olmamı isterler. 

30. BaĢkalarıyla yakınlaĢmayı nispeten kolay bulurum.  
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