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İstanbul Örnekleminde
İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının

Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  1990’lı yıllardan itibaren hayatımıza girişi hızlanmış olan internet günümüzde toplumsal yaşantının
en önemli öğelerinden birisidir. Her alandaki bilgiye hızlı ve kolay ulaşım olanağı sağlayan internetin ve
bilgisayarın günlük yaşamımızda kapladığı yeri yadsımak mümkün değildir. İnternet ve bilgisayar kullanımının
yol açtığı sağlık sorunlarından biri de bağımlılıktır. Bağımlılık sorununun yanı sıra internet kullanımının ortaya
çıkarttığı problemlerden başka bir tanesi de internetin suç alanı olarak kullanılmasının getirdiği risklerdir. Bu
çalışmalar sonucunda “internet bağımlılığı” adlı yeni bir kavram literatürdeki yerini almıştır. Halen internet
bağımlılığı tanısının konması konusunda tartışmalar yürütülmektedir. Bu tanımın yeni sınıflandırma sistemleri
içinde yer alması beklenmektedir. Bu alanda yapılan araştırma sayısı ise şu an için oldukça azdır. Bu araştırmada
internet ve bilgisayar bağımlılığının İstanbul lise öğrencileri arasındaki yaygınlığının araştırılması hedeflenmiştir.
Amaç internet ve bilgisayar bağımlılığı yaygınlığı ve bu bağımlılığı etkileyen faktörleri tespit etmektir. GGeerreeçç  vvee
YYöönntteemmlleerr:: Bu araştırma Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği tarafından yapılmış olan “Gençlik Anketi”
araştırmasının verileri ile gerçekleştirilmiştir. Örneklemin seçiminde çok basamaklı küme örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Bunun için ilk aşamada, İstanbul’un farklı bölgelerinden ve sosyoekonomik düzeyinden 15 ilçe
seçilmiştir. Alan çalışması 2006 yılının Kasım ve Aralık ayında yapılmıştır. Araştırmada örneklem büyüklüğü
2209 kişiden oluşmaktadır. İstatistiksel işlemler SPSS 8.0 programı ile yapılmıştır. BBuullgguullaarr:: Örneklemin %48.6’sı
kız, %51.4’ü erkektir. Araştırmaya katılanların örneklemin yaş aralığı  %96.4’ü 16 yaş ve altı, %3.6’sı 17 yaş ve
üstü olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan örneklem grubunda bağımlılık tanısı için gerekli olan en az 5 ölçütü
karşılayanların yaygınlığı %4.5 olarak bulunmuştur. SSoonnuuçç::  Konuyla ilgili tüm dünyada çalışmalar devam
etmektedir. Bu tanı kategorisinin, diğer geçerlilik ve güvenirlilik araştırmalarına gereksinimi bulunmaktadır. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İnternet, yaygınlık, bağımlılık

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  The internet which has increasingly made its way into our lives since the 90’s has become
one of the most important elements of our social lives. It is not possible to deny the place that the internet and
computers take up in our daily lives providing us with the means of fast and easy access to the sources of all kinds
of information. One of the health problems that internet and computer usage causes is addiction. One of the prob-
lems revealed by the use of internet in addition to the addiction problem is the risks brought by the use of inter-
net as a crime area.  As a result of these studies, a new concept, namely, “internet addiction” has made its way into
the literature. Currently, debates are underway regarding the diagnosis of internet addiction. It is expected that
this definition will be included in the new classification system. There are currently very few studies conducted
in this subject. This study aims at determining internet and computer addiction among high school students in
İstanbul. The aim is to determine the extent of the internet and computer addiction along with the factors that
effect it. MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  This study has been performed using the data collected by the “Youth Survey”
conducted by the Yeniden Health and Education Society. Multi level cluster sampling method has been used in
the determination of the samples.  To do this, in the first stage, 15 districts have been chosen throughout various
areas of Istanbul with various socio-economic backgrounds. Field work has been conducted during the months
of November and December of 2006. The sample pool consisted of 2209 people. The statistical calculations have
been conducted, using the SPSS 8.0 program. RReessuullttss::  48.6% of the sample was girls, 51.4% was boys. 96.4% of
the sample that have taken part in the studies was below the age of 16, 3.6% was aged 17 and above. It has been
determined that 4.5% of the sample had fulfilled the minimum of five criteria that are needed to diagnose addic-
tion. CCoonncclluussiioonn::  Research regarding the matter is underway throughout the world. This diagnostic category is
in need of other validity and reliability studies.

KKeeyy  WWoorrddss::  Internet, prevalence, addiction
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nter net ve bil gi sa yar, ha ya tı mız da olan ge le -
nek sel olay la rın ve du rum la rın da ye ri ni tut-
ma ya baş la mış tır. Böy le ce in ter net ve bil gi sa yar

ki şi sel ya da ki şi ler ara sı ola rak kul la nıl mak ta dır.
Bu durum, in san-ma ki ne, in san-in san et ki le şim le -
ri ne ye ni bir bo yut ge tir miş tir.1-3 Tüm bu ola nak la -
rın ya nın da in ter ne tin aşı rı ve yo ğun
kul la nı mın dan do ğan so run lar da or ta ya çık mak ta -
dır.4-6

İnter ne tin yay gın laş ma sı ve ha ya tı mı za gir me -
si 1990’lı yıl la rın ba şın dan iti ba ren hız ka zan mış tır.
Her alan da ki bil gi ye hız lı ve ko lay ula şım ola na ğı
sağ la yan in ter ne tin, bil gi sa ya rın gün lük ya şa mı -
mız da kap la dı ğı ye ri yad sı mak müm kün de ğil dir.
Ay nı za man da in ter ne tin kul la nım alan la rı nın faz-
la lı ğın dan ve ano nim ol ma nın ver di ği ra hat lık tan
do la yı bu de va sa alan ba zen ya sa dı şı fa a li yet le re de
ze min oluş tu ra bil mek te ve ad li me ka niz ma nın il gi
alan la rın dan bi ri ha li ne gel mek te dir. Bu alan lar
hem suç hem mağ dur bi li mi açı sın dan önem ta şı -
mak ta dır. İnter net or ta mı nı bir su çun mer ke zi ha-
li ne ge tir mek ye ni bir suç ala nı nın or ta ya
çık ma sı na ne den ol muş tur. Bu alan lar “si ber suç lar
ala nı ” ola rak ad lan dı rıl mak ta dır.5-6

“İn ter net ba ğım lı lı ğı ” ye ni bir kav ram ola rak
li te ra tür de ki ye ri ni al mış tır. İnter net ba ğım lı lı ğı ta-
nı sı nın kon ma sı ko nu sun da tar tış ma lar yü rü tül -
mek te dir. Bu ta nı nın ye ni sı nıf lan dır ma sis tem le ri
için de yer al ma sı bek len mek te dir. Bu ne den le in-
ter net ba ğım lı lı ğı ta nı sı hak kın da ya pı lan araş tır -
ma sa yı sı gün den gü ne art mak ta dır. İnter net
ba ğım lı lı ğı ko nu sun da bir den faz la ta nım kul la nıl -
mak ta dır. “Yo ğun in ter net kul la nı mı ”, “in ter net
ba ğım lı lı ğı ” ve ya “pa to lo jik in ter net kul la nı mı ” ola-
rak ad lan dı rıl ma sı ko nu sun da tar tış ma lar de vam
et mek te dir.3,8-10

Ge nel ola rak mad de kö tü ye kul la nı mı ve ba-
ğım lı lık öl çüt le ri nin in ter net ba ğım lı lı ğı ala nı na
yan sı tıl ma sı ve bu öl çüt ler üze rin den bir de ğer len -
dir me sis te mi ge liş ti ril me si ne ça lı şıl mak ta dır.11

Her han gi bir sı nıf la ma sis te mi ne he nüz gir me me -
si ve üze rin de ge nel an laş ma sağ lan mış bir ta nı -
mının ol ma ma sı ne de niy le ken di ne en ya kın
bo zuk luk muş gi bi dü şü nü len DSM IV-TR pa to lo jik
ku mar oy na ma öl çüt le ri Yo ung ta ra fın dan yo rum -

la na rak 8 mad de lik bir de ğer len dir me öl çe ği oluş-
tu rul muş tur.12 Se kiz öl çüt ten 5 ya da da ha faz la sı -
na “evet” ya nı tı nın ve ril me si, in ter net ba ğım lı lı ğı
ola rak ka bul edil mek te dir.6,13

Ya pı lan ba zı ça lış ma lar da in ter net ba ğım lı sı
ola rak ni te len di ri le bi le cek ki şi le rin ora nı top lam
kul la nı cı la rın %1.98’i ile %3.5’i ara sın da de ğiş -
mek te dir. Ay rı ca in ter net ba ğım lı lı ğı açı sın dan risk
al tın da ola bi le ce ği dü şü nü len kul la nı cı la rın ora nı
ise %8.68 ile %18.4 ara sın da bu lun muş tur.14,15 İtal-
ya’ da 16 yaş gru bun da in ter net ba ğım lı lı ğı ta nı sı
alan la rın ora nı %5.4’tür.16

Av ru pa’ da 2007 yı lın da in ter net kul la nı m ora-
nı nın %43.4 ol du ğu dü şü nü lür ken; 2007 yı lı nın ilk
ya rı sın da Tür ki ye’ de hal kın %22.5’inin in ter ne te
eri şim ola na ğı bu lun mak ta dır. 2007 yı lı nın tü mü
için ül ke miz nü fu su nun dört te bi ri nin in ter net eri-
şi mi ol du ğu, %34.3’ünün son 3 ay için de bil gi sa yar
kul lan dı ğı, %32.2’si nin ise in ter ne te gir di ği Tür ki -
ye İsta tis tik Ku ru mu ta ra fın dan ya pı lan ça lış ma da
or ta ya çık mış tır. İnter net kul la nı mın da ar tış ora nı
2000-2007 yıl la rı ara sın da Av ru pa ge ne lin de %231
iken Tür ki ye’ de %700’dür.17 Bu bul gu, in ter net ve
bil gi sa yar kul la nı mı nın yay gın lı ğı hak kın da bil gi
ver mek te dir. İnter net ve bil gi sa yar kul la nı mı nın
ge tir di ği sağ lık so run ların dan bi ri si ise ba ğım lı lık -
tır. Bu alan da ya pı lan araş tır ma sa yı sı ol duk ça az -
dır. Bu araş tır ma da in ter net ve bil gi sa yar
ba ğım lı lı ğı nın li se öğ ren ci le ri ara sın da ki yay gın lı -
ğı ve bu nu et ki le yen et men le rin araş tı rıl ma sı amaç-
lan mış tır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

ÖR NEK LEM

Bu araş tır ma Ye ni den Sağ lık ve Eği tim Der ne ği ta-
ra fın dan ya pıl mış olan “Genç lik An ke ti ” araş tır -
ma sı nın ve ri le ri ile ger çek leş ti ril miş tir. Ör nek le min
se çi min de çok ba sa mak lı kü me ör nek le me yön te mi
kul la nıl dı. Bu nun için ilk aşa ma da, İstan bul ’un
fark lı böl ge le rin den ve sos yo e ko no mik dü ze yin den
15 il çe se çil di. Her il çe nin 10. sı nıf öğ ren ci sa yı sı -
nın ağır lı ğı na gö re o il çe de ça lış ma ya alı na cak öğ-
ren ci sa yı sı be lir len di. İlçe de yer alan okul ve
öğ ren ci sa yı sı na gö re ör nek le me alı na cak okul sa yı -
sı bu lun du. Sı nıf la rın or ta la ma öğ ren ci sa yı sı na gö -



re her il çe de ula şı la cak ders lik sa yı sı sap tan dı. İlçe -
de yer alan ge nel ve mes lek li se le rin de ki tüm ders-
lik ler için den sis te ma tik ran do mi zas yon ile bu
ders lik ler se çil di. 

Araş tır ma İstan bul ’un 15 fark lı il çe sin de 32
de ği şik okul da, 86 sı nıf ta ve 2209 öğ ren ci üze rin de
ya pıl dı. Bu ör nek lem bü yük lü ğüy le araş tır ma da
%1’den %50’ye olan sık lık lar, ka bul edi le bi lir ke-
sin lik sı nır la rı için de ol mak ta dır (po wer %90, tah-
min edi len ke sin lik sı nı rı %1’den %50’ye ± 5).
Araş tır ma da top lam 2306 uy gu la ma ya pıl mış, an -
cak is tatis tik sel iş lem ler ek sik ve yan lış dol du ru lan
form la rın çı ka rıl ma sın dan son ra ge ri ye ka lan 2209
form üs tün den ya pıl mış tır.  

ARAÇ LAR

Araş tır ma da kul la nı lan so ru for mu, sos yo de mog ra -
fik et ken ler, mad de kul la nı mı, in ter net/bil gi sa yar
kul la nı mı, ai le iliş ki le ri ve risk li dav ra nış la rı araş-
tı ran 174 so ru dan oluş mak tadır. Form da in ter -
net/bil gi sa yar kul la nı mı nı araş tı ran so ru lar 8
adet tir. Bu so ru lar DSM IV’ te yer alan ku mar ba-
ğım lı lı ğı so ru la rın dan el de edi lenlerdir ve Yo ung
ta ra fın dan öl çüt ler te mel alın mış tır. 

UY GU LA MA

Alan ça lış ma sı 2006 yı lı nın Ka sım ve Ara lık ayın -
da ya pıl mış tır. An ket ler, her il çe de an ke tör ola rak
gö rev len di ri len ve özel ola rak eği ti len reh ber öğ-
ret men ler ara cı lı ğıy la ya pıl mış tır. Top lam 28 reh-
ber öğ ret men an ke tör ola rak ça lış mış tır. Uy gu la ma
sı ra sın da gü ve ni lir li ği art tır mak için sı nıf öğ ret -
men le ri nin bu lun ma ma sı na özen gös te ril miş tir.
An ket ler isim ve ril me den dol du rul muş ve ka rı şık
ola rak, ka pa lı bir zarf için de top lan mış tır. Her an-
ke tör, an ke tin ya pıl dı ğı gün kü sı nıf mev cu du nu
kay det miş ve sı nıf ta ol ma yan lar ki şi sa yı sı not edil-
miş tir. Form bil gi sa ya ra gi riş le ri op tik oku yu cu ile
ya pıl mış tır. Bu an ke tin uy gu lan ma sı sı ra sın da araş-
tır ma ya ka tı lan öğ ren ci le rin bil gi len di ril miş onam-
la rı alın mış tır.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Ana liz aşa ma sın da beş li li kert ti pi olan ce vap lar de-
ğer len dir me yi ko lay laş tır mak için iki li (di ko tom)
ha le ge ti ri le rek de ğer len di ril miş tir. 

An ket te bu lu nan 8 adet in ter net ba ğım lı lı ğı
so ru sun da hiç bir za man-bir ke re/çok sey rek/ara sı -
ra ce vap la rı nı ve ren ler bir leş ti ri lip o mad de için
“ha yı r”; sık sık-her za ma n/sü rek li ce vap la rı nı ve-
ren ler bir leş ti ri lip “eve t” ya nı tı ve ren ler ola rak de-
ğer len dir me ye alın mış tır. Ba ğım lı lık ta nı sı,
öl çüt ler den en az 5’i bir lik te ol du ğun da kon muş -
tur. 

Ebe veyn le rin eği tim dü zey le ri oku ma yaz ma
bil me yen ler, il köğ re tim me zun la rı ve or ta öğ re tim
me zun la rı bir leş ti ri le rek oku ma yaz ma bil me yen
ve il köğ re tim adı al tın da; li se ve yük sek okul me-
zun la rı ise li se ve üs tü bir okul dan me zun adı al-
tın da iş le me alın mış tır. Ai le nin ay lık ge lir
dü ze yin de 1000 TL bir sı nır ola rak be lir len miş tir.
Bu so ru ya “bil mi yo ru m” di ye ce vap ve ren ler de ğer-
len dir me ye alın ma mış tır. 

Lo jis tik reg res yon de ğiş ken ler ka te go ri le re ay-
rıl mış tır. On yedi yaş ve al tı bir grup, 18 yaş ve üs -
tü bir grup al tın da bir leş ti ril miş tir. Ge nel li se,
mes lek li se si ve di ğer li se ka te go ri si ile özel okul,
Ana do lu ve sü per li se ka te go ri si iki ay rı grup ola rak
alın mış tır. Ev de ya şa yan ki şi sa yı sı 2 ve al tı ile 3 ve
üs tü ola rak iki grup ha li ne ge ti ril miş tir. 

Yay gın lık ve sos yo de mog ra fik et ken ler fre-
kans, iç tu tar lı lık Cron bach al fa kat sa yı sı, ba ğım -
sız de ğiş ken le rin ba ğım lı lık üs tü ne olan et ki si ise
lo jis tik reg res yon la sap tan ma ya ça lı şıl mış tır. İsta-
tis tiksel iş lem ler SPSS 8.0 prog ra mı ile ya pıl mış -
tır.

BULGULAR

Araş tır ma for mun da kul la nı lan ba ğım lı lık ta nı sı öl-
çüt le ri ni içe ren 8 so ru nun iç tu tar lı lık in ce len me -
si Cron bach al fa yön te miy le ya pıl mış olup, al fa
de ğe ri nin 0.853 ile yük sek bir iş ler lik ve iç tu tar lı -
lık gös ter di ği sap tan mış tır.

Araş tır ma da ör nek lem bü yük lü ğü 2209 ki şi -
den oluş mak ta dır. Cin si yet oran la rı bir bi ri ne ol-
duk ça ya kın dır (Tab lo 1). Ör nek le min önem li
bö lü mü nün 16 yaş ve al tın da ol du ğu, an ne ve ba-
ba la rı ile bir lik te ya şa dı ğı, ba ba la rı nın eği tim 
dü ze yi nin il köğ re tim ol du ğu dik ka ti çek mek te -
dir.
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Ge nel ör nek lem için de en yay gın ola rak göz le-
nen öl çüt ler, in ter net te ge çi ri len za man da ar tış ve
in ter net te plan la dı ğın dan uzun sü re ge çir me dir.
Ba ğım lı lık ta nı öl çüt le ri nin her bi ri nin gö rül me
yay gın lı ğı Tab lo 2’de ve ril miş tir.

En az 1 öl çü tü kar şı la yan la rın yay gın lı ğı
%46.1 (n= 316), 2 öl çü tü kar şı la yan la rın %21.7 (n=
149) iken, 3 ve 4 öl çü tü kar şı la yan la rın yay gın lı ğı

sı ra sıy la %13.3 (n= 91)  ve %7.9 (n= 54)’dur. Ba-
ğım lı lık ta nı sı için ge rek li olan en az 5 öl çü tü kar-
şı la yan la rın yay gın lı ğı %4.5 (n= 31) ola rak
bu lun muş tur. Yay gın lık 6 öl çüt için %3.2 (n= 22),
7 öl çüt için %2.5 (n= 17) ve 8 öl çüt için %0.9 (n=
6)’dur. 

Ba ğım lı lık ta nı sı alan lar için de öl çüt le rin gö-
rül me yay gın lık la rı da Tab lo 2’de ve ril miş tir. Ba-
ğım lı lık ta nı sı alan lar için de en yay gın gö rü len
öl çüt ler ise ilk 4 öl çüt olan in ter net te ge çi ri len za-
man da ar tış, in ter net te plan la dı ğın dan uzun sü re
ge çir me, in ter net te ge çi ri len sü re yi kı salt ma yı de-
ne me ama ba şa rı lı ola ma ma, ha yat la rın da ki ki şi le -
rin in ter net te ge çir dik le ri sü re den şikâyet
et me le ri dir. 

Sos yo de mog ra fik de ğiş ken ler ara sın da cin si -
yet, yaş, okul tü rü, kar deş sa yı sı, ev de ya şa yan ki şi
sa yı sı, ai le ge lir du ru mu, anne ve ba banın eği tim
dü ze yi de ğer len dir me ye alın mış tır. Sos yo de mog ra -
fik et ken ler için de sa de ce cin si ye tin in ter net/bil gi -
sa yar ba ğım lı lı ğı na et ki si nin be lir gin ol du ğu
gö rül müş tür (Tab lo 3). 

Risk li dav ra nış lar ara sın dan kav ga et me, okul-
dan, ev den kaç ma, bi ri si ni ya ra la mak, ken di ne za -
rar ver mek, suç, es rar kul lan ma ve dü şük okul
ba şa rı sı de ğer len dir me ye alın mış tır. Kav ga et me,
okul dan ve ev den kaç ma, ya ra la ma dav ra nı şı nın in-
ter net ba ğım lı lı ğın da be lir le yi ci ol du ğu sap tan mış -
tır.

Boş za man la rı de ğer len dir me et kin lik le ri ara-
sın da Tak si m’e git me nin, fut bol oy na ma nın in ter -
net/bil gi sa yar ba ğım lı lı ğı na et ki si nin be lir gin
dü zey de ol du ğu göz le nir ken; te le viz yon sey ret me,
kon se re, si ne ma ya, mü ze ye, kur sa git me nin ise et-
ki li ol ma dı ğı be lir len miş tir.

TARTIŞMA

Bu araş tır ma da in ter net ve bil gi sa yar ba ğım lı lı ğı -
nın İstan bul’daki li se öğ ren ci le ri ara sın da  yay gın lı -
ğı ve bu nu et ki le yen et men le rin araş tı rıl ma sı
amaç lan mış tır. Ol duk ça ye ni sa yı la bi le cek bu so -
run hak kın da il ginç ve ri ler el de edil miş tir. Son yıl-
lar da yay gın bir so run ola rak göz le nen bu alan da,
ye ter li bil gi le rin ol ma sı, ön le me ve te da vi için
önem ta şı mak ta dır.

n %

Cinsiyet

Kız 1072 48.6

Erkek 1134 51.4

Yaş 

16 yaş ve altı 2125 96.4

17 yaş ve üstü 79 3.6

Okuduğu Okulun Tipi

Genel 879 39.9

Anadolu-Süper 638 28.9

Meslek 499 22.6

Özel 147 6.7

Diğer 41 1.9

Kardeş Sayısı

Hiç 216 9.8

1 858 38.9

2 544 24.7

3 ve daha fazla 586 26.6

Evde Birlikte Yaşanılan Kişi

Anne-baba birlikte 1993 90.6

Anne 117 5.0

Baba 30 1.4

Akraba 51 2.3

Evlat edinilenler 8 0.4

Evde Yaşanılan Kişi Sayısı

3 ve altı 338 15.3

4 ve üstü 1865 84.7

Ailenin Gelir Düzeyi

1000 TL ve altı 872 39.5

1000 TL ve üstü 616 27.9

Bilmiyorum 721 32.6

Anne Eğitim Düzeyi

Okuma yazma bilmiyor- ilköğretim 1456 66.1

Orta öğretim ve üstü 747 33.9

Baba Eğitim Düzeyi

Okuma yazma bilmiyor-ilköğretim 1143 52.2

Lise ve üstü 1047 47.8

TABLO 1: Örneklemin sosyodemografik özellikleri.
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Genel örneklem içinde  Bağımlılık tanısı alanlar içinde 
her bir ölçütün görülme yaygınlığı her bir ölçütün görülme yaygınlığı

Bağımlılık ölçütleri n % n %

Harcanan zaman artışı 1109 50.9 357 94.2

Planlanandan uzun süre geçirmek 1059 48.6 360 95.0

Süreyi kısaltmayı deneme 550 258 271 71.5

Hayatındaki kişilerin şikâyeti 597 35.2 327 86.3

Aile, arkadaşlar veya okulun ihmali 358 16.6 247 65.2

Zarar görmeye rağmen kullanmaya devam etmek 309 14.4 227 59.9

Zamanın büyük birçoğunu ayırmak 597 26.8 305 80.5

Uykusuz kaldığı günlerin sıklığının artması yemek alışkanlığının bozulması 299 13.9 197 52.0

TABLO 2: Bağımlılık ölçütlerinin genel örneklem içinde ve internet/bilgisayar bağımlılığı ölçütlerinden en az üçünü
karşılayanlar arasında görülme yaygınlığı.

B      Wald   Sig       R    Exp(B) %95 Güven aralığı

Sosyodemografik etkenler

Cinsiyet 1.0650     35.7286     .0000   .1757    2.9009 2.0458    4.1133

Yaş          -.1221    .0928        .7606   .0000     .8850 .4034    1.9419

Okul türü         -.2296     1.5791         .2089   .0000     .7948 .5555    1.1372

Kardeş sayısı        .2406     1.5027     .2203   .0000    1.2720 .8658    1.8688

Evde yaşayan kişi sayısı     -.0683     .1151     .7344   .0000     .9340 .6296    1.3856

Aile gelir durumu       .2651     2.2234     .1359   .0143    1.3036 .9200    1.8470

Baba eğitim düzeyi       .3391     3.0112       .0827   .0304    1.4037 .9570    2.0587

Anne eğitim düzeyi      -.1480     .5272     .4678   .0000     .8625 .5785    1.2858

Riskli davranışlar

Kavga etme         .3930     8.4991     .0036   .0631    1.4814 1.1332    1.9157

Okuldan kaçma            .7654     13.2986     .0003   .0832    2.1498 1.4294    3.2201

Evden kaçma      .9116     9.5642     .0020   .0681    2.4884 1.3964    4.4345

Yaralama .4778     9.0253 .0027   .0656    1.6126 1.2841    2.3642

Okul başarısı           -.3137     2.9743     .0846  -.0244 .7307 .5051    1.0211

Kendine zarar verme     .0102     .0035        .9525   .0000    1.0102 .7389    1.4266

Esrar kullanma     -.2686     1.1341     .2869   .0000     .7644 .5516    1.4261

Suç  .2716 2.6720     .1021   .0203    1.3121 .9931    1.8826

Boş zamanları değerlendirme

Taksim’e gitme      .4097     5.6908     .0171   .0481    1.5063 1.0758    2.1090

Futbol oynama .5349     14.0170     .0002   .0868    1.7072 1.2903    2.2589

Konsere gitme    .8287     3.5218     .0606   .0309    2.2903 .9639    5.4421

Film ya da tiyatroya gitme .0681     .0568     .8116   .0000    1.0704 .6116    1.8735

Müzeye gitme -.1542     .5459     .4600   .0000     .8571 .5694    1.2902

Televizyon seyretme     .1057     .1450 .7034   .0000    1.1115 .6450    1.9156

Kursa gitme .0270     .0224     .8811   .0000    1.0273 .7215    1.4628

TABLO 3: Sosyodemografik etkenlerin, risk davranışı ve boş zamanları değerlendirme biçimlerinin internet/bilgisayar
bağımlılığına etkisi.



İnter net ba ğım lı lı ğı psi ko ak tif mad de, al kol ve
ku mar ba ğım lı lı ğı na gö re da ha er ken yaş lar da baş-
lı yor gi bi gö zük mek te dir. 2007 yı lın da Çin’ de ya-
pıl mış 12-18 yaş gru bu nu kap sa yan 2620 ki şi lik
ör nek le me sa hip araş tır ma da in ter net ba ğım lı sı ol-
du ğu tes pit edi len le rin yaş or ta la ma la rı 14.8 ± 1.4
yıl dır. Araş tır ma mız da ise yaş grup la rı ara sın da
önem li bir fark göz len me miş tir. An cak ör nek lem
gru bu muz da en yük sek ya şın 19 ol du ğu da göz
önü ne alın ma lı dır. Bu ne den le da ha bü yük yaş
grup la rıy la kar şı laş tır ma lı ça lış ma la ra ge rek si nim
var dır.18

Araş tır ma mız da, in ter net/bil gi sa yar ba ğım lı lı -
ğı nın yay gın lı ğı %4.5 olarak bu lun muş tur. Bu bul gu,
di ğer araş tır ma lar la uyum lu dur. An cak bu araş tır -
ma nın sa de ce İstan bul ör nek le mi ile sı nır lı ol du ğu
unu tul ma ma lı dır. Yay gın lık ve ri le ri araş tır ma la ra
gö re de ğiş mek le bir lik te %13.8 ile %40 ara sın da dır.
So ru nun yay gın lı ğı çok yük sek gö zük me mek te dir.
An cak öğ ren ci le rin %21.2’si  ba ğım lı lık ta nı öl çüt le -
rin den en az 3 ve 4 öl çü tü kar şı la mak ta dır. Bu bul -
gu, in ter net ba ğım lı lı ğı ta nı sı için ge rek li eşik
de ğe rin al tın da ki öğ ren ci sa yı sı nın ol duk ça yük sek
oran da ol du ğu nu gös ter mek te dir. Bu ne den le da ha
dü şük eşik öl çüt le ri ile de ğer len dir me ya pı lır sa, yay-
gın lı ğın da ha yük sek çı ka ca ğı söy le ne bi lir. An cak
so ru nu ruh sal bir bo zuk luk dü ze yin de de ğer len dir -
mek için, bu eşik öl çüt le ri nin ama cı kar şı la dı ğı dü-
şü nü le bi lir.19

Ge nel ör nek lem için de en yay gın ola rak göz le-
nen öl çüt ler in ter net te ge çi ri len za man da ar tış, in-
ter net te plan la dı ğın dan uzun sü re ge çir me dir. Bu
genç le rin in ter net ve bil gi sa yar ile önem li bir za -
man har ca dı ğı nın gös ter ge si dir. Bu tek no lo ji ler le
har ca nan za ma nın art ma sı nın, psi ko sos yal ge li şim
üs tü ne olum suz et ki le ri nin ola bi le ce ğinin üzerin -
de du rul mak ta dır.20

Ya pı lan di ğer araş tır ma lar da ol du ğu gi bi, bi -
zim araş tır ma mız da da er kek ol ma nın in ter net/bil -
gi sa yar ba ğım lı lı ğı için bir risk ol du ğu göz len miş tir.
Ge nel de in ter net ba ğım lı lı ğı er kek ler de kız lar dan 2
ve ya 3 kat da ha faz la gö rül mek te dir.18 Bi zim araş-
tır ma mız da da bu ris kin, er kek ler de kız la ra gö re
yak la şık 3 kat faz la ol du ğu söy le ne bi lir. Ön le me ça-

lış ma la rı nın er kek ler de yay gın laş tı rıl ma sı nın öne-
mi ne ina nı yo ruz.

Risk li dav ra nış lar ara sın dan kav ga et me, okul-
dan, ev den kaç ma, ya ra la ma dav ra nı şı nın in ter net
ba ğım lı lı ğın da be lir le yi ci ol ma sı, bu genç le rin hi-
pe rak tif özel lik ler gös ter di ği nin bir işa re ti ola rak
yo rum la na bi lir. Bu dav ra nış la rın hi pe rak tif genç-
ler de sık gö rül dü ğü be lir til mek te dir.21,22 Suç, mad -
de kul la nı mı ve ken di ne za rar ver me dav ra nı şı gi bi
an ti sos yal dav ra nış lar ola rak be lir ti len dav ra nış lar -
la iliş ki si nin ol ma ma sı ise, in ter net ba ğım lı sı genç-
le rin dav ra nış bo zuk lu ğu ris ki nin da ha dü şük
ol du ğu nu gös te ren bir bul gu ola rak de ğer len di ri le -
bi lir.23 Okul ba şa rı sı ile in ter net ba ğım lı lı ğı ara sın -
da be lir gin bir iliş ki nin sap tan ma ma sı ise, in ter net
ba ğım lı lı ğı olan genç ler de okul ba şa rı sı nın baş ka
et ken ler den kay nak lan dı ğı nın bir gös ter ge si ola rak
yo rum la na bi lir. Okul ba şa rı sız lı ğı nın bir çok baş ka
et ken den et ki len di ği de ya pı lan araş tır ma larla bu-
lun muş tur.24

Tak si m’e git mek, fut bol oy na mak gi bi boş za-
man la rı de ğer len dir me et kin lik le ri nin in ter net ba-
ğım lı lı ğıy la iliş ki li bu lun ma sı, bu genç le rin
hi pe rak tif özel lik le ri ni des tek ler ni te lik te dir. Ya pı -
lan baş ka araş tır ma lar da da, in ter net ba ğım lı la rın -
da yük sek haz ara ma dav ra nı şı nın, haz ara ma
dav ra nı şı nın ise dik kat ek sik li ği hi pe rak ti vi te bo-
zuk lu ğu olan genç ler de yük sek ol du ğu gös te ril miş -
tir.1,19

Araş tır ma da kul lan dı ğı mız öl çüt ler, ge çer li ve
gü ve ni lir ol du ğu gös te ril miş halen kabul görmüş
olan öl çüt ler de ğil dir. Ko nuy la il gi li tüm dün ya -
da ça lış ma lar de vam et mek te dir.25 An cak öl çüt le -
rin iç tu tar lı lı ğı nın yük sek ol ma sı, bu öl çüt le rin
iyi bir öl çüm ara cı ola bi le ce ği işa re ti ni ver mek te -
dir. Bu ta nı ka te go ri si nin di ğer ge çer lik ve gü ve -
nirli lik araş tır ma la rı na ge rek si ni mi ol du ğu ka na-
a tin de yiz. 

Ye ter li ge çer lilik ve gü ve nirli lik ça lış ma la rı
ya pıl ma mış olan ta nı öl çüt le ri nin kul la nıl ma sı,
araş tır ma mız da el de edi len ve ri le ri de tar tı şı lır
ha le ge tir mek te dir. An cak el de edi len ve ri le rin il-
gi li araş tır ma la ra yön gös te re bi le ce ği inan cın da -
yız.
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Ta nı ka te go ri si nin oluş ma sı na yar dım cı ola-
cak araş tır ma lar ka dar, in ter net ba ğım lı lı ğı na yol
açan et ken le ri be lir le ye cek ne den sel li ği sor gu la -
yan araş tır ma la ra da ge rek si nim var dır. Bu ba ğım-
lı lık ka te go ri si ne yö ne lik ola rak ya pı la cak fark lı
mü da ha le le rin kar şı laş tı rıl dı ğı, et kin lik ça lış ma -
la rı nın da önem li ol du ğu nu vur gu la mak is ti yo -
ruz.

SONUÇ

Bil gi sa yar ve in ter ne tin kul la nım alan la rı nın çok-
lu ğu ne de ni ile top lum lar da kap la dı ğı yer gi de rek
art mak ta dır. Bu ar tış sa de ce ba ğım lı lık ta nı mı içi -
ne gi re bi le cek prob lem le ri be ra be rin de ge tir me -
mek te , ay nı za man da si ber ale min ka ran lık yü zü
ola rak ta nım la na bi le cek suç si te le ri, por nog ra fik
içe rik li si te ler gi bi suç un su ru teş kil ede cek ko nu -
la rın da ha ya tı nız da ki ye ri ni art tır mak ta dır. Gü nü -
müz de sa de ce bil gi sa yar ve in ter net ba ğım lı lı ğı
hak kın da araş tır ma la rın ço ğal ma sı ve ta nı öl çüt le -
ri nin ke sin leş ti ril me si ça lış ma la rı nın hız ka zan -

ma sı tüm bu se bep ler den do la yı ye ter li ol ma mak -
ta dır. Ço cuk ve genç le ri in ter net ve bil gi sa yar kul-
la nı mın dan kay nak la na cak prob lem ler den ko ru-
mak için bil gi len dir me miz ge rek mek te dir. Bu
nok ta da ço cuk ve genç le re “gü ven li in ter net kul la-
nı mı ” hak kın da bil gi ve ril me li dir. Tüm bu bil gi ler
ışı ğın da risk li dav ra nış lar ve ba ğım lı lık iliş ki si ni
dü şün dü ğü müz de; ben zer bir iliş ki nin bil gi sa yar,
in ter net ba ğım lı lı ğı ve si ber alem de or ta ya çı ka bi -
le cek suç un sur la rı ve\ve ya su çun mağ du ri ye ti açı-
sın dan da ku ru la bi le ce ği gö rül mek te dir. Ön le me
fa a li yet le ri nin te mel il ke si olan risk fak tör le ri ni
azal ta cak ve ko ru yu cu fak tör le ri faz la laş tı ra cak ça-
lış ma la rın bil gi sa yar ve in ter net için her yö nü ile
dü şü nü le rek plan lan ma sı ve uy gu la ma ya ge çi ril -
me si bu nok ta da önem ka zan mak ta dır. Dün ya da
ve ül ke miz de mey da na ge len ge liş me ler ve in ter -
ne tin sağ la dı ğı iyi ve kö tü yön lü ola nak lar ne ti ce -
sin de ko ru yu cu ça lış ma la rın ge rek li li ği sağ lık lı
ço cuk ve genç ler ye tiş tir mek için ön ko şul lar dan
bir ta ne si ha li ne gel mek te dir. 
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