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Günümüzde, internet teknolojisinin bireylere 
sağladığı olanaklar oldukça artmış ve günlük 
yaşamın pek çok faaliyetinin düzenlenmesinde 
internet aracı bir rol oynamaya başlamıştır. Bu 
nedenle internet pek çok birey için yaşamın vaz-
geçilmez bir teknolojik aracı haline dönüşmüştür. 
İnternet aracılığı ile bireyler her türlü bilgiye çok 
kısa zamanda bulundukları ortamdan rahatlıkla 
ulaşabilmektedirler. Bu çerçevede internet insan 
yaşamına ekonomiklik, verimlilik, çeşitlilik, eri-
şilebilirlik, etkileşim kurabilirlik gibi olumlu kat-
kılar sağlamaktadır. Bununla birlikte, internetin 
insan yaşamındaki rolünün ve etkisinin gittikçe 

artması onunla ilgili pek çok sorunun yaşan-
masını da beraberinde getirmiştir. Günümüzde 
bazı bireylerin yüz yüze iletişim yerine sanal 
ortamda iletişimi yeğledikleri, günlük yaşamın 
gerektirdiği davranışları gerçekleştirmek yerine 
erteleyebildikleri, ihmal edebildikleri, zihinleri-
nin sürekli internet ile meşgul olması, günlerce 
internetin esiri oldukları ve aşırı kullanım gibi 
davranışlar sergileyebildikleri gözlenmektedir. 
Bu durum, internet bağımlılığı veya problemli/
patolojik internet kullanımı gibi davranış prob-
lemlerinden söz edilmesine yol açmıştır.

İnternet kullanımına yönelik bireylerin yaşa-
makta olduğu problemleri tanımlamak için 
internet bağımlılığı, patolojik ve/ya problem-
li internet kullanımı gibi farklı adlandırmalar 
yapılmaktadır. Bu kavram çeşitliliği alanyazın-
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da önemli bir sorun olup (Chou ve ark. 2005), 
günümüzde internet bağımlılığı kavramının 
oldukça popüler olduğu gözlenmektedir. Bu-
nunla birlikte, internet bağımlılığı kavramının 
internetten kaynaklanan olumsuzlukların doğa-
sını tam olarak yansıtıp yansıtmadığına ilişkin 
tartışmalar bulunmaktadır (Beard ve Wolf 2001, 
Dowling ve Quirk 2008). Bu çerçevede, klinik ol-
mayan ortamlarda betimleyici yöntemler ile ger-
çekleştirilen ve genel popülasyonun özelliklerini 
ortaya koyan çalışmalarda internet bağımlılığı 
kavramını kullanmak uygun görülmediğinden 
(Ceyhan 2010) bu araştırmada problemli internet 
kullanımı kavramı yeğlenmiştir.

Tüm toplumlarda olduğu gibi, ülkemizde de in-
ternet kullanıcılarının sayısı ve bu kullanıcıların 
kullanım amacı çeşitliliği ve süresi gün geçtikçe 
artmaktadır. İnternet kullanımı özellikle çocuk 
ve gençler arasında hızla artmaktadır. Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun (2007) araştırması bilgisa-
yar ve internet kullanım oranının en yüksek ol-
duğu yaş grubunun 16-24 arası olduğunu, bunu 
25-34 yaş grubunun izlediğini göstermektedir. 
Bu durum, bir açıdan internet kullanımının ça-
ğımızın bir gereği olduğu ve sunduğu içerik ile 
gençlerin yaşamına olumlu katkılar sağlayan 
bir araç olduğu düşüncesini ortaya çıkarmakla 
birlikte, gençlerin internetin olumsuz sonuçla-
rından etkilenme riskinin oldukça yüksek ola-
bileceğini işaret etmektedir. Bu düşünceyi des-
tekler biçimde, internet kullanımının artmasının 
kontrol dışı kullanım ve bağımlılık ile sonuçla-
nabildiğini (Aslanbay 2006), internetin aşırı kul-
lanımına bağlı oluşan ruhsal bozuklukların da 
yaygınlaşma eğilimde olduğunu (Elbozan Cu-
murcu ve Kaya 2004) ve internet bağımlılığının 
özellikle 12-18 yaş grubu açısından önemli bir 
risk faktörü olduğunu (Öztürk ve ark. 2007) bil-
diren çalışmalar bulunmaktadır.

Ergenler için internet kullanımının daha fazla 
risk içermesinin temel nedeni dönemin gelişim-
sel özellikleri olabilir. Ergenlik dönemine özgü 
kimlik gelişimi sürecinde, ergenlerin çevresi ile 
sosyal ilişkileri önem kazanırken bu çevrede 

çeşitli kimlik denemelerinde bulunmaktadırlar 
(Valkenburg ve Peter 2008, Valkenburg ve ark. 
2005). Bu nedenle, internet sağladığı içerik ve 
ortam ile ergenlerin bu tür kimlik denemelerini 
yaptıkları, gelişimsel ihtiyaçlarını karşıladıkları 
önemli bir araç konumuna gelebilmektedir. Sağ-
ladığı bu olanaklar nedeniyle internet bir açıdan 
ergenlerin sağlıklı gelişimine katkı sağlayan bir 
iletişim aracı olarak değerlendirilebilir. Ancak, 
kimlik edinimi sürecinde internetin sunduğu 
sanal ortam gerçekliğin, gerçek ilişkilerin yerini 
alarak, gerçek yaşam deneyimlerini aksatması 
ve sonuçta sanal ortama ilişkin bir bağımlılığa 
dönüşmesi riskini de içerir. Bu çerçevede, ergen-
ler psiko-sosyal gelişimleri açısından gelişimsel 
karmaşalarına yönelik çatışmalar yaşadıkla-
rında, engeller ile karşılaştıklarında ya da bu 
karmaşaları başarılı bir biçimde çözümleyeme-
diklerinde problemli internet kullanımı riski ar-
tabilmekte (Huang 2006) ve internet sorunlardan 
kurtulmanın/kaçmanın önemli bir aracı/ortamı 
haline gelebilmektedir. Bu çerçevede, kimlik 
edinimi sürecinde zorlanan ergenlerin interne-
ti gerçek yaşam sorumluluklarından ve gerçek 
kimliklerinden kaçmaya yardımcı olarak gör-
meye başlayabildikleri ifade edilmektedir (Yang 
ve Tung 2007). Bu nedenle sağlıklı gelişim açı-
sından ergenlerin çevreleri ile ilişkilerinde sanal 
ortamın gerçek ortamın yerini almaması gerekir 
(Ward III 2000).

Ergenlerin internet bağımlılığı veya patolojik/
problemli internet kullanımı ile ilgili yurt için-
de (Aslanbay 2006, Bayraktar ve Gün 2007, Gü-
nüç 2009, Kelleci ve ark. 2009, Kıran Esen 2009, 
Turnalar Kurtaran 2008, Yolga Tahiroğlu ve ark. 
2008) ve yurt dışında (Huang ve Leung 2009, 
Lam ve ark. 2009, Van der Aa ve ark. 2009, Yang 
ve Tung 2007) giderek artan biçimde yapılan 
araştırmaların sonuçlarının da işaret ettiği üze-
re, internet kullanımı bazı ergenler için internet 
bağımlılığına veya patolojik/problemli internet 
kullanımına yol açabilecek derecede önemli bir 
tehdit olabilmektedir (Ceyhan 2008). Günümüz-
de, ergenlerin internet kullanım örüntülerinin 
ortaya konulmasına büyük ihtiyaç vardır. Ülke-
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mizde, ergenlerin problemli internet kullanımına 
yönelik araştırmaların sınırlı kaldığı düşünüldü-
ğünde, bu tür çalışmalara duyulan gereksinim 
artmaktadır. Bu araştırmalar çerçevesinde ergen-
lerin sağlıklı internet kullanım biçimlerine yöne-
lik önleyici ve koruyucu hizmetler sağlanabilir, 
problemli kullanımın yarattığı sorunlara etkili 
müdahale yöntemleri geliştirilebilir.

Bu araştırmada ergenlerin cinsiyet, devam ettik-
leri okul türü, sınıf düzeyleri, başarı düzeyleri, 
aileden algıladıkları sosyal destek ve arkadaşlar-
dan algıladıkları sosyal destek düzeyleri ve haf-
talık internet kullanım süreleri gibi bazı kişisel 
değişkenler ile problemli internet kullanım dü-
zeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlan-
mıştır. 

YÖNTEM

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Eskişehir il mer-
kezindeki resmi liselere devam eden toplam 
307 lise öğrencisi oluşturmuştur. Bunların 141’i 
(%45.9) kız, 166’sı (%54.1) erkek öğrencilerdir. 
Bu öğrencilerden 158’i (%51.5) genel liseye, 79’u 
(%25.7) Anadolu lisesine ve 70’i (%22.8) endüstri 
meslek lisesine devam etmektedir. Öğrencilerin 
haftalık ortalama internet kullanım süreleri 1 
saat ile 60 saat arasında değişmekte olup, ortala-
ma 11.08 ± 10.11 saattir. 

Veri Toplama Araçları

Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği-Ergen 
(PİKÖ-E)

Ölçek, ilk olarak Ceyhan ve arkadaşları (2007) ta-
rafından üniversite öğrencilerinin problemli in-
ternet kullanım düzeylerini ölçmek üzere geliş-
tirilmiştir. Daha sonra Ceyhan ve Ceyhan (2009) 
tarafından ölçeğin ergenlere yönelik geçerlik 
ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçek, in-
ternet kullanımının yoğunluğunun normalden 
patolojiye kadar uzanan şekilde değişebildiği 

sayıltısından hareketle boyutsal bir ölçek olarak 
geliştirilmiştir. Bu çerçevede, ölçek puanlarının 
yüksekliği bireylerin internet kullanımlarının 
problemli hale geldiğini, yaşamlarını olumsuz 
bir biçimde etkilediğini ve internet bağımlılığı-
na yatkınlık oluşturabileceğini ifade etmektedir. 
Bu nedenle ölçek bireylerin problemli internet 
kullanım düzeylerini ölçmekte olup, “internet 
bağımlılığı” tanısı koymak amacıyla kullanılma-
sı söz konusu değildir. Beşli derecelendirme ile 
yanıtlanan ölçekte toplam 27 madde yer almak-
tadır. Ölçek puanları ise 27 ile 135 arasında deği-
şebilmektedir (Ceyhan ve Ceyhan 2009). 

Ergenler üzerindeki açımlayıcı faktör analizi 
sonuçları, ölçeğin üç alt faktörden oluştuğunu 
(internetin olumsuz sonuçları, aşırı kullanım, 
sosyal fayda/sosyal rahatlık) ortaya koymuştur. 
Bu üç faktörlü yapı toplam varyansın %49.35’ini 
açıklamıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
da bu üç faktörlü yapıyı doğrulamıştır. Ayrıca, 
ölçeğin genel iç tutarlılık katsayısı (a) 0.93 olarak 
bulunmuştur (Ceyhan ve Ceyhan 2009). Bu mev-
cut araştırmada ise ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 
.89 olarak elde edilmiştir.

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Ölçek, bireyin ailesi, akrabaları, arkadaşları ve 
öğretmenleri gibi içinde yaşadığı toplumdan 
sağladığı sosyal destek düzeyini belirlemek üze-
re geliştirilmiştir (Yıldırım 1997). Ölçek aile, ak-
raba, arkadaş, öğretmen ve toplum olmak üzere 
beş alt ölçekten ve bu alt ölçeklerin tümü için 
ortak olan 26 durum cümlesinden oluşmaktadır. 
Bireyler, ölçek maddelerini her bir alt ölçek için 
ayrı ayrı derecelendirerek cevaplandırmaktadır-
lar. Her bir alt ölçekten 26 ile 78 arasında puan-
lar elde edilmektedir. Bir alt ölçekteki puanın 
yüksekliği ise o boyutta bireyin sosyal destek 
düzeyinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. 
Araştırmacı ölçeğin kullanım amacına göre ka-
rarlaştırdığı alt ölçek boyutunu araştırmasında 
kullanabilmektedir (Yıldırım 1997). Bu araştır-
mada, ölçeğin sadece aileden ve arkadaştan elde 
edilen sosyal destek alt ölçekleri kullanılmıştır. 
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Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kap-
samında, faktör analizi sonuçları ölçeğe ilişkin 
yüksek faktör yükleri (en düşük .509) ortaya 
koymuştur. Ölçeğin benzer ölçekler geçerliği 
kapsamında Harter (1985)’in Çocuk ve Gençler 
İçin Sosyal Destek Ölçeği ile arasındaki korelas-
yon genel olarak .69 olarak bulunmuştur. Ölçe-
ğin iç tutarlılık katsayısı ise ölçeğin tümü için .93 
olarak bulunmuştur (Yıldırım 1997). 

Kişisel Bilgi Formu

Araştırmada lise öğrencilerinin cinsiyeti (kız/
erkek), devam ettikleri okul türü (genel lise/
Anadolu lisesi/endüstri meslek lisesi), sınıf dü-
zeyleri (birinci/ikinci /üçüncü/dördüncü), ba-
şarı düzeyleri (genel akademik not ortalaması) 
ve haftalık ortalama internet kullanım süreleri 
(interneti ortalama haftada kaç saat kullandığı) 
gibi kişisel bilgilerini elde etmeye yönelik olarak 
araştırmacılar tarafından kişisel bilgi formu ha-
zırlanmıştır.

İşlem
 
Araştırmanın verileri, Eskişehir İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden alınan araştırma izin onayı ile 
toplanmıştır. Bu çerçevede, uygulama okul reh-
berlik hizmetleri için ayrılan zaman diliminde 
gerçekleştirilmiştir. Uygulama sırasında öğren-
cilere araştırmanın amacı ve elde edilecek veri-
lerin bilimsel amaçlı kullanımına ilişkin gerekli 
açıklamalar yapılmış ve katılımda gönüllülük 
temel alınmıştır.

İstatistiksel Değerlendirmeler

Araştırmada yordayıcı değişken olarak cinsiyet, 
okul türü, sınıf, başarı düzeyi, aileden ve arka-
daştan algılanan sosyal destek düzeyi ve hafta-
lık internet kullanım süresi değişkenleri dikkate 
alınmıştır. Ancak, bu değişkenlerden cinsiyet, 
okul türü ve sınıf düzeyi değişkenlerinin kate-
gorik olması nedeniyle bu değişkenler yapay 
(dummy) değişkenlere dönüştürülmüştür (Field 
2005). Bunun için de, cinsiyet değişkeni erkek=1 

ve kız=0 olacak biçiminde yeniden kodlanarak 
cinsiyet yapay değişkeni oluşturulmuştur. Üç 
kategoriden oluşan okul türü (genel lise, Ana-
dolu lisesi ve endüstri meslek lisesi) değişkeni 
ile dört kategoriden oluşan sınıf düzeyi (birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf) değişkeni de 
yapay değişkenler üretmek üzere yeniden kod-
lanmıştır.  Bu amaçla, okul türü değişkeninin 
“Anadolu lisesi” kategorisi ve sınıf değişkeninin 
“Dördüncü sınıf” kategorisi referans olarak dik-
kate alınmış ve bu kategorinin dışında yer alan 
diğer kategoriler yapay değişkenler üretmek 
üzere yeniden kodlanmıştır.  Başarı değişkeni 
olarak öğrencilerin genel akademik not ortala-
maları dikkate alınmıştır. Öğrencilerin not orta-
lamalarını 5’lik veya 100’lük sisteme göre farklı 
biçimlerde belirtmelerinden dolayı, 5’lik sisteme 
göre yanıt verenlerin notları 100’lük sisteme dö-
nüştürülmüştür. 

Verilerin istatistiksel çözümlemesi, ölçme araç-
larını açıklandığı biçimde tam olarak yanıtla-
yan 277 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin 
çözümlenmesinde ilk önce doğrusal regresyon 
analizi kullanılmıştır. Regresyon analizi sonra-
sı yordayıcı değişkenlerden okul türü ve sınıf 
düzeyi gruplarını incelemek üzere istatistiksel 
karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu karşılaş-
tırmalarda, grupların varyanslarının homojen 
olmaması nedeniyle (okul türü için Levene is-
tatistiği (2,274)=3.13, p=.04, ve sınıf düzeyi için 
Levene istatistiği (3,273)=7.89, p=.001) tek yönlü 
varyansın alternatifi  olarak Welch testi kullanıl-
mıştır. Welch Testi sonrasında ikili ortalama kar-
şılaştırmaları ise Tamhane’s T2 testi ile yapılmış 
ve sadece önemli olan sonuçlar tabloda gösteril-
miştir. Araştırmada, önem düzeyi .05 olarak ka-
bul edilmiştir.

Araştırma amacı kapsamında, ergenlerin bazı 
kişisel değişkenlerinin onların problemli inter-
net kullanım düzeylerinin önemli bir yordayıcısı 
olup olmadığını belirlemek üzere gerçekleştiri-
len analiz sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.
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Yordayıcı değişkenlerden endüstri meslek lisesi-
ne devam etmek, birinci ve ikinci sınıfta olmak 
ve internet kullanım süresi problemli internet 
kullanımı için önemli yordayıcılar olarak be-
lirlenirken; cinsiyet, genel liseye devam etmek, 
üçüncü sınıf olmak, okul başarı düzeyi, aileden 
ve arkadaştan algılanan sosyal destek düzeyi 
ise önemli yordayıcılar değildir. Bu çerçevede, 
okul türü ve sınıf düzeyinin problemli internet 
kullanımı ile ilişkisini daha detaylı bir biçimde 
açıklamak üzere, bu değişkenlere ilişkin grupla-

rın PİKÖ-E puan ortalamaları istatistiksel olarak 
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalara ilişkin 
analiz sonuçları, Tablo 2’de verilmektedir. 
Tablo 2’deki okul türü değişkenlerine göre 
PİKÖ-E puan ortalamaları incelendiğinde, reg-
resyon analizinde referans değişken olarak 
dikkate alınan “Genel Lise” ve “Anadolu Lise-
si” öğrencilerinin en düşük PİKÖ-E puan or-
talamalarına sahip olduğu, “Endüstri Meslek 
Lisesi” öğrencilerinin ise daha yüksek PİKÖ-E 
puan ortalamalarına sahip olduğu belirlenmiş-

 

Tablo 1: Ergenlerin Problemli nternet Kullan m Düzeyinin Yorday c lar n  Belirlemeye 
Yönelik Do rusal Çoklu Regresyon Analizi Sonuçlar  
 

Yorday c  De i kenler B Standart Hata ß 

Sabit                                                                    46.91* 18.27  

Cinsiyet  
(K z=0, Erkek=1)             

 
2.65 

 
2.89 

 
.07 

Okul türü ª  
  Genel Lise  

  Endüstri Meslek Lisesi                                        

 
-.15 
7.95 

 
3.21 
3.93 

 
- .01 
.18* 

S n f Düzeyi ª 
  Birinci s n f    

  kinci s n f                                                    

  Üçüncü s n f                                                        

 
18.63 
9.10 
-.21 

 
3.95 
3.98 
3.85 

 
.44** 
.20* 
-.01 

Ba ar  düzeyi  
Genel not ortalamas                             

 
-.02 

 
.11 

 
-.02 

 Aileden al nan sosyal destek düzeyi      -.44 .25 -.12 

Arkada tan al nan sosyal destek düzeyi .38 .23 .11 

Haftal k ortalama internet kullan m süresi (saat) .46 .14 .23** 

Not. R  = .29, (p<.001).   *p<.05, ** p<.001 
ª Okul türü ve s n f düzeyi de i kenlerinin kategorik de i ken olmas  ve bu de i kenlerin 
yapay (dummy) de i ken olarak kodlanmas  nedeniyle “Anadolu lisesi” ve “Dördüncü s n f” 
de i ken kategorileri referans de i kenler olarak dikkate al nm  olup, analiz d nda 
tutulmu lard r.  

 

Tablo 2: Okul Türü ve S n f Düzeyine Göre Problemli nternet Kullan m Düzeyine li kin 
Betimleyici statistikler ve Grup Ortalamalar n n Kar la t r lmas  
 

 
 
De i ken 

 
 

n            X            s 

 
Welch 

Testi 

Tamhane’s T2 
testi de eri 

(önemli ç kan 
kar la t rmalar) 

Okul türü 
  Endüstri Meslek Lisesi 
  Genel Lise 
  Anadolu Lisesi 

 
62 
142 
73 

 
65.18 
53.94 
55.26 

 
23.78 
17.46 
16.68 

 
 

5.64** 

 
 

2<1** 
3<1* 

S n f düzeyi 
   Birinci s n f 
 kinci s n f 
 Üçüncü s n f 
 Dördüncü s n f 

 
87 
56 
81 
53 

 
64.86 
57.86 
50.26 
52.45 

 
23.72 
16.18 
14.96 
15.42 

 
 

8.70*** 

 
 

3<1*** 
4<1** 
3<2* 

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

 
62 
142 
73 



90

CEYHAN

tir. PİKÖ-E puan ortalamaları arasında gözlenen 
bu farklar test edildiğinde, endüstri meslek lise-
si öğrencilerin hem genel lise hem de Anadolu 
lisesi öğrencilerinden önemli bir biçimde daha 
yüksek PİKÖ-E puan düzeyine sahip olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca, veri grubundaki tüm öğ-
rencilerin devam ettikleri sınıf düzeylerine göre 
PİKÖ-E puan ortalamaları incelendiğinde reg-
resyon analizinde referans değişken olarak dik-
kate alınan “dördüncü sınıf” ve “üçüncü sınıf” 
öğrencilerinin en düşük PİKÖ-E puan ortalama-
sına sahip olduğu görülmektedir. Bununla bir-
likte, “birinci sınıf” öğrencilerinin ise diğerlerine 
göre daha yüksek PİKÖ-E puan ortalamasına sa-
hip olduğu anlaşılmıştır. PİKÖ-E puan ortalama-
ları arasında gözlenen bu farklar incelendiğinde, 
birinci sınıf öğrencilerin hem üçüncü sınıf hem 
de dördüncü sınıf öğrencilerinden önemli bir bi-
çimde daha yüksek PİKÖ-E puan ortalamalarına 
sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, ikinci sı-
nıf öğrencilerinin PİKÖ-E puan ortalamalarının 
üçüncü sınıf öğrencilerinden önemli bir biçimde 
daha yüksek olduğu bulunmuştur.

TARTIŞMA 

Araştırma bulguları; genel olarak okul türünün, 
sınıf düzeyinin ve internet kullanım süresinin 
problemli internet kullanımında önemli faktörler 
olduğunu, ancak cinsiyetin, başarı düzeyinin ve 
sosyal destek düzeyinin önemli faktörler olma-
dığını işaret etmektedir. Bu bulgular çerçevesin-
de, meslek lisesinde öğrenim görmek, birinci ve 
ikinci sınıfa devam etmek ve interneti aşırı kul-
lanmak problemli internet kullanımının önemli 
yordayıcıları olarak belirlenmiştir.

Araştırmada okul türü açısından endüstri mes-
lek lisesine devam eden ergenlerin hem genel 
lise hem de Anadolu lisesine devam edenlerden 
önemli biçimde daha fazla PİKÖ-E puan ortala-
malarına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu du-
rum, problemli internet kullanımında devam 
edilen okul değişkeninin önemli bir belirleyici 
olabildiğini göstermektedir. Bu ilişkiye yönelik 
daha önce belirlenmiş bir bulguya rastlanma-

makla birlikte, mevcut bulgunun toplumdaki 
mevcut liselerin türüne yönelik gözlem, beklen-
tiler ve değerlendirmeler ile paralel olduğu gö-
rülmektedir. İlköğretim sonrası seviye belirleme 
sınavlarında daha yüksek puan alan öğrenciler 
sıklıkla Anadolu liselerine kaydolurken, düşük 
puan alanlar ise sıklıkla genel liselere ve meslek 
liselerine yönelmektedirler. Ancak bunun yanı 
sıra başarı faktörü ile ilişkili olabilecek; öğren-
cilerin ilköğretim yıllarındaki davranış özellik-
leri, ailesel özellikler ve eğitim aldıkları okulun 
koşulları gibi birçok kişisel ve çevresel faktör bu 
sonucun ortaya çıkmasına katkı sağlamış olabi-
lir. Bu nedenle, bu faktörleri dikkate alan yeni 
çalışmalar mevcut araştırma bulgularının daha 
iyi anlaşılabilmesine katkı sağlayacaktır.

Araştırmada internet kullanım süresinin prob-
lemli internet kullanım düzeyinin önemli bir be-
lirleyicisi olduğu bulunmuştur. Benzer biçimde 
önceki çalışmalar da ergenlerin internet kullanım 
süreleri arttıkça patolojik/problemli internet kul-
lanımlarının (Bayraktar ve Gün 2007) veya inter-
net bağımlılıklarının (Günüç 2009) arttığını ortaya 
koymaktadır. Ayrıca, internet kullanım amacına 
göre ergenlerin kullanım süresinin de farklılaştığı 
görülmüştür. Haftada 12 saatten daha fazla inter-
neti kullanmak ile sohbet etmek, oyun oynamak 
ve bunların birlikte kullanılması ilişkili iken, in-
ternet kullanmıyor olmak veya haftada 1-2 saat 
kullanmak genel bilgi arama ve okul ile ilgili et-
kinlikler amacıyla internet kullanmak ile ilişkili 
bulunmuştur (Yolga Tahiroğlu ve ark. 2008). Bu 
bulgular ile paralel biçimde interneti daha uzun 
süre kullanan ergenlerde psikolojik belirtilerin 
gözlendiği, bu durumdan her iki cinsiyetin de 
benzer biçimde etkilendiği (Kelleci ve ark. 2009) 
ve ergenlerin günlük internet kullanımları ile dü-
şük iyilik hali ilişkisine kompulsif internet kulla-
nımının aracılık ettiği (Van der Aa ve ark. 2009) 
bulunmuştur. Bu araştırma sonuçları tutarlı bir 
biçimde internetin patolojik veya problemli kul-
lanımında internet ortamında geçirilen sürenin 
temel bir belirleyici olduğunu ve bu sürenin art-
ması veya aşırı olmasının önemli ruhsal sorunlara 
yol açabileceğini göstermektedir. 
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Bu araştırmada, lise birinci ve ikinci sınıfa devam 
etmenin problemli internet kullanım düzeyinin 
önemli bir belirleyicisi olduğu elde edilmiştir. 
Bu çerçevede, genel olarak birinci ve ikinci sı-
nıfa devam eden ergenlerin üçüncü ve dördün-
cü sınıfa devam eden ergenlere göre problemli 
PİKÖ-E puan ortalamalarının daha yüksek oldu-
ğu görülmektedir. Bu durum, lisenin ilk yılların-
da problemli internet kullanımının daha yoğun 
olduğunu işaret etmekte olup, alanyazındaki 
önceki çalışmalar ile tutarlıdır. Benzer biçimde 
tüm lise sınıf düzeyi içerisinde en yüksek inter-
net bağımlılık oranlarının dokuzuncu sınıfl arda 
görüldüğü, bu sınıftan itibaren bağımlılık oran-
larının azalmaya başladığı bulunmuştur (Günüç 
2009). Diğer araştırmada da ifade edildiği üzere 
(Günüç 2009), bu bulguların temel nedeni, lise-
nin son yıllarında üniversite giriş sınavlarına ha-
zırlanma sürecinin yoğunluğu ve bu nedenle er-
genlerin internet kullanımına ayırdıkları zamanı 
sınırlandırması olabilir. Bunun yanı sıra lisenin 
ilk yıllarının ergenlik döneminin de ilk yılları 
olması ve bu zaman diliminde ergenlerin daha 
özgürce kimlik denemelerine yoğunlaşması da 
problemli internet kullanımının gelişmesinde 
önemli bir faktör olabilir. 

Araştırmada cinsiyet, başarı düzeyi ve algıla-
nan sosyal destek düzeyi problemli internet 
kullanımı düzeyinin önemli yordayıcıları olarak 
bulunmamıştır. Önceki araştırmalarda cinsiyet 
açısından erkek ergenlerin kızlara göre interneti 
daha yoğunlukla kullandığı (Bayraktar ve Gün 
2007, Kelleci ve ark. 2009), internet bağımlılığı 
(Günüç 2009, Lam ve ark. 2009) ve problemli in-
ternet kullanımı (Yolga Tahiroğlu ve ark. 2008) 
düzeylerinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir. 
Bununla birlikte, son yıllarda internete erişimin 
kolaylaşması ve internetin sağladığı kullanım 
biçimlerinin çeşitlenmesinin önceki yıllardaki 
cinsiyete ilişkin internet kullanım davranışla-
rındaki farklılıkları ortadan kaldırdığını göste-
ren araştırmalar da bulunmaktadır (Gross 2004, 
Subrahmanyam ve Lin 2007). Dolayısıyla, günü-
müzde internet kullanım amacının çeşitlenmesi 
ve internetin sağladığı olanakların artması her 

iki cinsiyet grubu için de interneti önemli bir 
iletişim/eğlence/bilgilenme kaynağı haline dö-
nüştürmekte ve benzer biçimde etkilemektedir. 
Bu düşünceyi destekler biçimde, yakın çevreden 
sağlanan sosyal destek de önemli bir yordayıcı 
olarak ortaya çıkmamıştır. Bu durum, ergenlerin 
içinde bulundukları gelişim dönemi ihtiyaçları/
gelişim görevleri gereği çevreyle ilişkilerinde de 
internetin önemli bir teknolojik araç durumuna 
gelmesi olabilir. Nitekim, araştırma bulguları er-
genlerin interneti çoğunlukla eğlence ve iletişim 
için kullandıklarını, sohbet etmenin en çok tercih 
edilen kullanım biçimlerinden biri olduğunu ve 
ergenlerin önemli bir kısmının (%67’sinin) bu sı-
rada farklı isim ve kimlikle kendilerini tanıttıkları-
nı göstermektedir (Bayraktar ve Gün 2007). Diğer 
bir çalışmada ergenlerin interneti en sık araştırma 
için kullandıkları ve sohbet etmek için kullananla-
rın da oldukça yüksek oranlarda olduğu (Günüç 
2009), başka bir çalışmada ise ergenlerin interneti 
en çok oyun oynamak için kullandıkları, bunu ge-
nel bilgi arama ve sohbet etmenin izlediği (Yolga 
Tahiroğlu ve ark. 2008) belirtilmektedir. Bu araş-
tırma sonuçları ergenler için internetin temel bir 
bilgi kaynağı olmakla birlikte, vazgeçilmez temel 
bir sosyal etkileşim ve paylaşım aracı olduğuna 
da işaret etmektedir. 

Ergenler arasında internet yoluyla arkadaş bul-
ma oranı %34.2 olarak bildirilmiştir (Yolga Ta-
hiroğlu ve ark. 2008). İnternet bağımlılığının er-
genlerde benlik saygısı ile negatif, yalnızlık ile 
pozitif ilişkili olduğu (Turnalar Kurtaran 2008) 
belirlenmiştir. Bu çerçevede, internet ergenler 
için günlük yaşam sorunlarından, çevrenin ya-
rattığı gerilim ve baskılardan kaçışın bir aracı 
olarak da işlevde bulunabilir. Ergenlerde internet 
bağımlılığında akran baskısı ve algılanan arka-
daş desteğinin pozitif, algılanan aile ve öğretmen 
desteğinin ise negatif yönde yordayıcı olduğunu 
gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Kıran Esen 
2009). Bu araştırmalar, sosyal destek ile internet 
bağımlılığı arasında ilişki olduğunu ortaya koy-
makla birlikte, mevcut araştırmanın sonuçları ile 
tutarsız gözükmektedir. Bu tutarsızlığın bir ne-
deni bazı ergenler için sosyal desteğin artık sa-
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nal ortama taşınması, gerçek ortamdaki yetersiz 
sosyal desteğin sanal ortamdaki sosyal destek 
ile sağlanabilir olmasından kaynaklanabilir. Bu 
durum, potansiyel riskleri de beraberinde getir-
mekte olup, günümüzde artık internet pek çok 
ergen için bazen bir sosyal paylaşım aracı bazen 
de bir kaçış yeri olabilmektedir. Bu düşünceyi, 
gençlerin utangaçlığı ve yaşadığı yabancılaşma-
nın anlık mesajlaşma ile ilişkili olduğu (Huang 
ve Leung 2009), ergenlerin internet bağımlılığın-
da aile doyumsuzluğu, alkol kullanma ve stres 
yaşantılarının potansiyel risk faktörleri olduğu 
(Lam ve ark. 2009), hem internet bağımlısı olan 
hem de olmayan ergenlerin internet kullanımla-
rının akran ilişkilerini arttırdığı (Yang ve Tung 
2007) yönündeki araştırma bulguları da destek-
ler niteliktedir. 

Ergenin içinde bulunduğu dönemin gelişim kar-
maşası içerisinde bu döneme özgü yaşayabileceği 
derslere karşı ilgisizlik veya başarısızlık durumu 
da, onu sağlıksız bir internet kullanıcısı haline 
getirebilir. Yine internet ortamının yarattığı haz 
onu başarısız bir öğrenci ve problemli bir kul-
lanıcı haline getirebilir. Nitekim, araştırma bul-
guları lise öğrencilerinde internetten alınan haz 
faktörleri ile internet bağımlılığı arasında önemli 
bir ilişki olduğunu (Aslanbay 2006), ergenlerin 
başarı durumları ile patolojik internet kullanımı 
arasında negatif bir ilişki olduğunu (Bayraktar 
ve Gün 2007), ergenlerin anlık mesajlaşma kulla-
nım düzeyi ile akademik performansın düşmesi 
arasında ilişki olduğunu (Huang ve Leung 2009), 
internet bağımlısı olan ergenlerin olmayanlara 
göre daha çok okul başarısızlığı yaşadığını (Yang 
ve Tung 2007) göstermektedir. Bunların tersine 
bu araştırmada okul başarısı problemli internet 
kullanım düzeyinin önemli bir yordayıcısı ola-
rak ortaya çıkmamıştır. Bunun temel nedeni ise 
problemli internet kullanımının ortaya çıkışında 
en temel göstergenin internet kullanım ihtiyacı 
olması olabilir. Ergenlerin okuldaki başarı du-
rumu ne olursa olsun internet ortamının onların 
gelişimsel ihtiyaçlarına doyum kaynağı olması 
ve gerçek yaşam ilişkileri yerine sanal ilişkilerin 
yoğunlaşarak geçerli hale gelmesi onları sağlık-

sız kullanıcı olmaya eğilimli hale getirebilir. Bu 
durumda, ergenlerin kendileri için önemli bir 
gösterge olan başarı durumunu ihmal etmemek-
le birlikte onların problemli internet kullanıcısı 
olmalarını engellemeyeceği düşünülebilir.

SONUÇ

Araştırma bulguları, ergenlerin internet yüksek 
kullanım süresi, lisenin ilk yıllarında olmak ve 
endüstri meslek lisesine devam etmek problemli 
internet kullanım düzeyinin artmasında önemli 
faktörler olduğunu göstermektedir. Bu kapsam-
da, ergenlerin sağlıklı kullanıcılar olarak geliş-
melerinde onlara yönelik önleyici, koruyucu ve 
eğitici çalışmaların yapılması gereksinimini vur-
gulamaktadır. Özellikle, meslek lisesine devam 
eden öğrencilere yönelik daha kapsamlı çalışma-
ların yapılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca, sağlıklı 
kullanıma rehberlik edecek etkinliklerin lisenin 
ilk yıllarındaki ergenlere ve ailelerine yönelik 
programlanması gereklidir. Yine, problemli in-
ternet kullanımında en temel faktörlerden biri 
aşırı veya yoğun internet kullanımı olup, ergen-
lerin internet kullanımlarının makul zaman di-
limlerinde kendi gelişimsel ihtiyaçlarına destek 
sağlayacak biçimde geliştirmelerine çalışılmalı-
dır. Bu kapsamda, ergenlerin gelişim ihtiyaçları 
çerçevesinde gerçek ilişkiler ile sanal ilişkilerin 
yer değiştirmemesi, internet kullanımının temel 
bir yaşam doyumu, sosyal destek ve kimlik geli-
şimi kaynağına/ortamına dönüşmemesi sağlan-
malıdır. 

Günümüzde, üniversite öğrencileri ve yetişkin-
lerde olduğu gibi lise öğrencileri arasında da 
internetin kullanım süresi ve kullanım çeşitliliği 
artmaktadır. Bu yönü ile ergenlere ve ailelerine 
yönelik gelişimsel okul rehberlik hizmetlerine ol-
dukça büyük gereksinim vardır. Böylece, mevcut 
araştırma bulguları problemli internet kullanımı 
veya internet bağımlılık eğiliminin önlenmesin-
de etkili rehberlik hizmetlerinin ve müdahale 
yöntemlerinin geliştirilmesine önemli katkılar 
sağlayabilir. Araştırmanın sınırlılıklarından biri 
verilerin nicel kendini ifade etmeye dayalı ölçek-



ler ve anket soruları ile elde edilmiş olmasıdır. Bir 
diğer sınırlılık ise araştırma kapsamında dikkate 
alınan yordayıcıların sayısıdır. Takip edecek ça-
lışmalarda, başka olası yordayıcıları da içerecek 
şekilde ve farklı yöntem ve süreçler kullanılarak 
mevcut bulgular değerlendirilebilir. Bu nedenle, 
mevcut araştırma ergenlerin problemli internet 
kullanım örüntülerinin belirlenmesine yönelik 
bir ilişkisel çalışma olarak düşünülmelidir. 
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