
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul beş ve altıncı sınıf öğrencilerinin farklı değişkenlere gö-
re İnternet’e bağımlılık düzeylerini ve Facebook kullanım durumlarını belirleyerek, Fa-
cebook kullanım durumları açısından İnternet’e bağımlılık düzeylerini incelemektir. Ça-
lışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu MEB’e 
bağlı farklı okullarda okuyan toplam 351 5. ve 6.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. MEB’e 
bağlı farklı okullardan öğrencilerin oluşturduğu çalışma grubu araştırmacıların erişim 
olanağı bulduğu okullardan seçilmiştir. 

Bu çalışmada dört farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. İlk veri toplama aracı katı-
lımcılara ait demografik verileri toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Ki-
şisel Bilgi Formu”dur. Diğer araçlar, katılımcıların BT okuryazarlığını ve teknoloji kulla-
nım durumunu belirlemek için yine araştırmacılar tarafından geliştirilen “BT Okurya-
zarlık ve Teknoloji Kullanım Anketi”, Facebook kullanım durumlarını belirlemek için 
“Facebook Kullanım Durumu Anketi” ve katılımcıların internet bağımlılık puanlarını be-
lirlemek için Young (1998) tarafından geliştirilen ve Bayraktar (2001) tarafından Türk-
çeye uyarlanan birçok çalışmada geçerlik ve güvenirliği test edilen “İnternet Bağımlılık 
Ölçeği”dir Veri toplama araçları çalışma grubuna çevrim-içi olarak uygulanmıştır. Veri-
ler, tanımlanan .05 anlamlılık düzeyinde, araştırma problemlerine göre, frekans, yüzde, 
t testi ANOVA istatistiksel tekniklerinden yararlanılarak çözümlenmiştir.  

Çalışmada elde edilen bulgular katılımcıların %85.5’inin İnternet bağımlılık ölçeğin-
den alınan puanlara göre “Bağımlılık Göstermeyenler” grubunda olduğunu göstermek-
tedir. Öte yandan İnternet bağımlılık ölçeğinden alınan puanlar erkeklerde (33.79) ka-
dınlara (17.72) göre daha yüksektir. Yine benzer şekilde Facebook hesabı olanların İn-
ternet bağımlılığı ortalamaları Facebook hesabı olmayanlara göre daha yüksektir. Ayrıca 
Facebook kullanma sıklığı ile İnternet bağımlılığı puanları arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda tüm okullarda İnternet bağımlılık öl-
çekleri uygulanarak bağımlılık gösteren öğrencilerin tespit edilmesi ve çözüm olarak 
rehberlik servislerince işbirliği yapılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: BT Okur-Yazarlığı Çocuklar, Çocuk ve Medya, Facebook Kulla-
nımı, İnternet Bağımlılığı. 
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GİRİŞ 

Günümüzde İnternet’in eğitim, alışveriş, eğlence, iş ve iletişim gibi birçok alanda 

hizmet sunması hayatın ne kadar içinde olduğunun bir göstergesi sayılabilir. İn-

ternet’in yoğun kullanımı özellikle dijital çağda doğup büyüyen çocuklarda bir 

problem olarak karşımıza çıkmaktadır (Leung & Lee, 2012). İnternet sahipliği ve 

teknoloji erişimi bulunan çok sayıda çocuk İnternet’i hem uzun süreli hem de bi-

linçsiz/kontrolsüz bir şekilde kullanmaktadır.  

Çocukların İnternet’in yoğun kullanımında Facebook gibi sosyal paylaşım or-

tamlarının etkisi olduğu söylenebilir. Hatta İnternet bağımlılığı üzerinde etkili 

olan değişkenlerin incelendiği bazı araştırmalarda İnternet bağımlılığı ile Fa-

cebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin ve sohbet ortamlarının kullanımının bağ-

lantılı olduğu belirtilmektedir (Huang, 2006; Kittinger, Correia & Irons, 2012; 

Kuss, Griffiths & Binder, 2013; Leung & Lee, 2012). 

İNTERNET BAĞIMLILIĞI 

İnternet kullanımı tüm dünyada hızla artmaktadır. Bu artışın kontrol edilmesi 

özellikle çocuklar için önemlidir. İnternet kullanım süresinin ve sıklığının artması 

bireyler üzerinde bazı olumsuz etkiler doğurabilir. Sunduğu kolaylıklarla adın-

dan söz ettiren İnternet bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı psikiyatri 

sözlüklerine “İnternet bağımlılığı” kavramıyla girmiştir (Griffiths, 1999; Young & 

Suler, 1996).  

Türk Dil Kurumu bağımlılığı “Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi al-

tında bulunma durumu” şeklinde tanımlamaktadır (TDK, 2013). Bağımlılık, 

“Ciddi duygusal, zihinsel ya da fizyolojik reaksiyonlara neden olan bir maddeye 

alışkanlık durumu, bir eylemi bırakma ya da uygulama konusunda kişinin kendi-

sini, dürtülerini kontrol edememe durumu” olarak da tanımlanabilir (Byun vd., 

2009). Bağımlılık olgusu İnternet kullanımı açısından ise “amaçları ve ihtiyaçlar 

dışında aşırı ve kontrolsüz maddeye/ilaca bağlı olmayan dürtü kontrol bozuk-

luğu” (Griffiths, 1999; Young, 1998) şeklinde tanımlanabilir. Öte yandan İnter-

net’te yer alan içeriklerin gerçek zamanlı etkileşim, ses, video, oyun gibi unsurlara 

sahip olması İnternet’e bağımlı olma durumu üzerinde etkili olabilmektedir 

(Byun vd., 2009; Griffiths, 1999). Ayrıca, İnternet’in sunduğu olanaklar günlük fa-

aliyetlerin gerçekleştirilmesinde işlevsel bozukluklara neden olabilmektedir 

(Byun vd., 2009).  

İnternet bağımlılığının araştırmacılarca üzerinde ortak bir kanıya varılmış bir 

tanımı ve kapsamı bulunmamaktadır. Bazı araştırmacılar tarafından patolojik ra-

hatsızlık olarak ele alınan İnternet bağımlılığı (Griffiths, 2006; Morahan-Martin & 

Schumacher, 2000), bazı araştırmacılar tarafından ise patolojik rahatsızlık olarak 
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görülmemektedir (Yılmaz, 2010). Bu farklı bakışların bir sonucu olarak bazı araş-

tırmacılar İnternet’in sunduğu hizmetlerin neden olduğu bağımlılığa odaklanır-

ken bazı araştırmacılar durumu klinik bir vaka olarak yorumlamaktadırlar. 

Araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanan İnternet bağımlılığı için 

alanyazın incelendiğinde “internet bağımlılığı (internet addiction) (Young, 1998); 

siber bağımlılık (cyberspace addiction), çevrimiçi bağımlılık (online addiction), 

Net bağımlılığı (Net addiction); yüksek İnternet bağımlılığı (high Internet depen-

dency) (Byun vd, 2009); sosyal ağ bağımlılığı (social networking addiction) (Kuss 

& Griffiths, 2011); patolojik internet kullanımı (pathological internet use) (Mora-

han-Martin & Schumacher, 2000); problemli internet kullanımı (problematic in-

ternet use) (Davis, Flett & Besser, 2002; Thatcher & Goolam, 2005) gibi farklı bir-

çok kavramın kullanıldığı görülmektedir. Bu kavramlardan en sık kullanılanı Yo-

ung tarafından 1996 yılında ortaya atılan “İnternet bağımlılığı” kavramıdır. Bu ça-

lışma kapsamında da incelenen durumu anlatmak üzere “İnternet bağımlılığı” 

kavramı kullanılacaktır.  

İnternet bağımlılığının sebepleri farklı değişkenlere bağlanabilir (Young, 1998; 

Byun vd., 2009; Kuss & Griffiths, 2011). Alanyazında İnternet bağımlılığı ile ilgili 

yapılan araştırmalarda üstünde durulan en önemli nokta ise “sosyalleşme” isteği-

dir (Andreassen, Torsheim, Brunborg & Pallesen, 2012; Karaman & Kurtoğlu, 

2009). İnsanlar istedikleri kişilerle iletişime geçmek, kendilerini özgürce ifade et-

mek, eski tanıdıklarıyla sürekli iletişim kurmak gibi gerekçelerle sosyal paylaşım 

sitelerinde bulunurlar. Sosyal paylaşım sitelerinin kullanım yoğunluğunu, bazı 

araştırmacılar İnternet bağımlılığının sebebi hatta eş anlamlısı olarak görmekte-

dirler (Kuss & Griffiths, 2011; Kuss, Griffiths & Binder, 2013; Leung & Lee, 2012). 

Öyle ki bazı araştırmacılar tarafından İnternet bağımlılığı kavramı için sosyal ağ 

bağımlılığı (social networking addiction) kavramı kullanılmıştır (Kuss & Griffiths, 

2011; Kuss, Griffiths & Binder, 2013). Buradan yola çıkılarak günümüzde Fa-

cebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanım yoğunluğu sosyalleşme arzusu-

nun bir sonucu olarak gösterilebilir ve de İnternet bağımlılığıyla ilişkilendirilebi-

lir. Bu yüzden de İnternet bağımlılığı kavramı ele alınırken çocukların İnternet ve 

Facebook kullanımının gözden geçirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  

İnternet ve Facebook Kullanımı 

İnternet eğlence, eğitsel ve günlük hayatta birçok iş ve işlem için kullanılmaktadır. 

İnternet kullanım alanı genişledikçe İnternet’in kullanımı da bu duruma paralel 

olarak artmaktadır. Nisan 2013’te TÜİK (2013) tarafından gerçekleştirilen Hane-

halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının “06-15 Yaş Grubu Çocuklarda 

Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya, 2013” başlığı altında verilen 2013 yılı 

bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin dağılımlar Şekil 1’de sunulmaktadır. 
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Şekil 1. 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Oranları  

Dağılımı 

 
 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (2013). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanımı araştırması 

(06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya, 2013). 

 

Şekil 1 incelendiğinde, 06-15 yaş grubundaki çocukların 2013 yılı bilgisayar ve 

İnternet kullanım oranlarının cep telefonu kullanım oranlarından yüksek olduğu 

görülmektedir. Öte yandan 06-15 yaş grubu çocuklarda bilgisayar ve İnternet kul-

lanım oranları sırasıyla % 60,5 ve % 50,8 iken bu oranların 11-15 yaş grubu ço-

cuklarda daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca 06-10 yaş grubu çocuklarda 

bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının % 48,2 ve % 36,9 oranında olması dik-

kat çekicidir. TÜİK (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın verilerine göre 

06-15 yaş grubundaki çocukların bilgisayar ve İnternet ile tanışma yaşı sırasıyla 8 

ve 9’dur. 06-10 yaş grubunda bilgisayar ve İnternet kullanmaya başlama yaşı 6’ya 

düşmektedir. Yine 06-15 yaş grubundaki çocukların İnternet’i % 53,5 oranı ile sos-

yal medya ağlarına katılım ve takip için kullandıkları anlaşılmaktadır. 30 Haziran 

2012 tarihi itibariyle 36,455,000 İnternet kullanıcısına sahip Türkiye’de 30 Aralık 

2012 tarihi itibariyle 32,131,260 facebook kullanıcı bulunmaktadır (Internet World 

Stats, 2012). Bu verilerden hareketle 75,627,384 nüfusa sahip Türkiye’de (TÜİK, 

2012) Facebook kullanıcı sayısının İnternet kullanıcıları içinde çok önemli bir yer 

tuttuğu söylenebilir. 

Şekil 2’de sunulan verilere göre gelişmiş ülkeler İnternet kullanımında % 77 

oranıyla gelişmekte olan ülkelerin ve dünya ortalamasının önündedir. Dünyada 

yaklaşık 2.7 milyarın üstünde insan İnternet kullanmaktadır (ITU, 2013). Internet 

World Stats verilerine göre 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle dünya genelinde 

975,943,960 kişinin facebook kullandığı görülmektedir (Internet World Stats, 
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2012). Bu sayılar dünya genelinde İnternet kullanıcılarının yaklaşık % 30’unun fa-

cebook kullanıcısı olduğuna işaret etmektedir.  

 

Şekil 2. Gelişmişlik Durumuna Göre İnternet Kullanım Oranları, 2003-2013 

 

Kaynak: ITU (2013). The World in 2013- ICT Facts and Figures. 

 

Çocuklukların İnternet’te karşılaşabileceği bazı tehditler ve İnternet kullanımı-

nın çocuklar üzerinde bazı olumsuz etkileri bulunmaktadır. İnternet’te karşılaşı-

lan şiddet, gerilim, korku ve müstehcenlik içeren siteler çocukları psikolojik ola-

rak etkileyebilmektedir. Bu durum onların gelişimleriyle ilgili olumsuz sonuçlar 

doğurabilir (Çelen, Çelik & Seferoğlu, 2011). Facebook gibi yüksek oranlarda kul-

lanılan sosyal paylaşım siteleri de çocukların İnternet’te karşılaşabilecekleri tehli-

kelere açık ortamlardır. Bu çalışmada facebook kullanımı ve İnternet bağımlılığı 

değişkenlerini irdelenerek facebook kullanımının İnternet bağımlılığıyla ilişkisine 

dikkat çekilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul beş ve altıncı sınıf öğrencilerinin farklı değiş-

kenlere göre İnternet’e bağımlılık düzeylerini ve Facebook kullanım durumlarını 

belirleyerek, cinsiyet, İnternet’e erişim ve Facebook kullanım durumları açısından 

İnternet’e bağımlılık düzeylerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır. 

1- Ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin İnternet’e bağımlılık düzeyleri nedir? 

2- Ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin facebook kullanma durumları nedir? 

3- Ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin İnternet bağımlılık ölçeğinden aldıkları 

puanlar 
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3.1. cinsiyet, 

3.2. İnternet’e erişim durumu, 

3.3. Facebook kullanım durumu, 

3.4. Facebook kullanım sıklığı değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada betimsel (tarama) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada 2013 yılı Ekim- 

Kasım aylarında araştırmacıların seçtiği farklı illerde (Ankara, Eskişehir, Diyarba-

kır, Van ve Trabzon) ve okullarda öğrenim gören 351 öğrenci ile yüz yüze ve çev-

rim-içi ortamlarda uygulama yapılmıştır. Çalışma grubu, araştırmacının erişebil-

diği illerdeki okullardan seçilmiştir. Çalışmada kullanılan tarama modelleri, araş-

tırmaya konu olan (var olan) bir durumu araştırma değiştirme ve etkileme çaba-

sına girmeden var olduğu şekliyle ele alır. Bu modeller, var olan durumu kendi 

koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya ve betimlemeye çalışan araştırma 

yaklaşımlarıdır (Büyüköztürk, 2009; Fraenkel & Wallen, 2006). 

Çalışma Grubu ve Özellikleri 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında MEB’e bağlı okulla-

rın 5. ve 6. sınıflarında okuyan toplam 351 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Bu 

çalışma grubundaki öğrenciler araştırmacıların erişim olanağı bulduğu okullar-

dan seçilmiştir. Çalışma grubuna ait demografik verilerin dağılımı Tablo 1’de ve-

rilmiştir.  

Tablo 1’deki verilere göre katılımcıların cinsiyete göre dağılımı kadın ve er-

keklerde sırasıyla % 48,1 ve % 51,9’dur. Katımcıların anne ve baba eğitim durum-

larına bakıldığında okuma-yazma bilmeyenlerin oranlarının erkeklerde kadınlara 

oranla daha düşük olduğu görülmektedir. Orta düzeyde gelire sahip olduğunu 

belirten katılımcıların kardeş sayısına bakıldığında 1-2 kardeş (% 70.7) sayısı en 

yüksek orandadır.  
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Verilerin Dağılımı (N=351) 

Değişkenler Seçenekler f % 

Cinsiyet 
Kadın  169 48.1 

Erkek 182 51.9 

Eğitim Durumu 
5. Sınıf 161 45.9 

6. Sınıf 190 54.1 

Anne Eğitim Durumu 

Okuma yazma yok 7 2 

İlköğretim 1. Kademe 58 16.5 

İlköğretim 2. Kademe 113 32.2 

Ortaöğretim 125 35.6 

Lisans 37 10.6 

Lisansüstü 11 3.1 

Baba Eğitim Durumu 

Okuma yazma yok 4 1.1 

İlköğretim 1. Kademe 32 9.1 

İlköğretim 2. Kademe  79 22.5 

Ortaöğretim 147 41.9 

Lisans 78 22.3 

Lisansüstü 11 3.1 

Kardeş Sayısı 

Kardeşim Yok 26 7.4 

1-2 Kardeş 248 70.7 

3 ve daha fazla kardeş 77 21.9 

Aylık Gelir 

Düşük 10 2.8 

Orta 294 83.8 

Yüksek 47 13.4 

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin bilgisayar sahipliği ve İnternet’e erişim oranı sırasıyla 

% 90.6 ve % 73.5’tir. Bilgisayar sahipliği olmayanların (% 9.4) oranı İnternet erişimi bu-

lunmayanların (% 26.5) oranına göre düşüktür. Bilgisayar ve İnternet’i kullanmıyorum 

diyenlerin oranları sırasıyla % 5.1 ve % 11.1’dir. Bilgisayar ve İnternet’i kullananların 

süresiyle ilgili oranlara göre katılımcılar bilgisayarı en yüksek oranla (% 45.6) 4-6 yıldan 

beri, İnternet’i (% 37.3) ise 1-3 yıldan beri kullanmaktadırlar. İnternet’i günlük ortalama 

kullanma sürelerine ilişkin verilere göre 1-3 saat diyenlerin oranı (% 88.3) en yüksektir. 

Verilere göre ayrıca katılımcılar bilgisayar ve İnternet kullanım düzeylerini orta düzey 

olarak tanımlamaktadırlar (Bkz. Tablo 2). 
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Tablo 2. Katılımcıların Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumuna İlişkin Değer-

lerin Dağılımı 

Değişkenler Seçenekler f % 

Bilgisayar Sahipliği 
Evet 318 90.6 

Hayır 33 9.4 

İnternet bağlantısı 
Var 258 73.5 

Yok 93 26.5 

Kaç yıldır bilgisayar  

kullanıyorsunuz? 

Kullanmıyorum 18 5.1 

1-3 Yıl 106 30.2 

4-6 Yıl 160 45.6 

7-9 Yıl 67 19.1 

Bilgisayar kullanım düzeyi 

Başlangıç 52 14.8 

Orta düzey  202 57.5 

İleri düzey 97 27.6 

Kaç yıldır İnternet  

kullanıyorsunuz? 

Kullanmıyorum 39 11.1 

1-3 Yıl 131 37.3 

4-6 Yıl 130 37.0 

7-9 Yıl 51 14.5 

İnternet’i günlük ortalama  

kullanma süreniz 

1-3 Saat 310 88.3 

4-6 Saat 33 1.4 

7-9 Saat 3 9.4 

10 ve üstü saat 5 0.9 

İnternet’i kullanım düzeyi 

Başlangıç 50 14.2 

Orta düzey 203 57.8 

İleri düzey 98 27.9 
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Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada dört farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. İlk veri toplama aracı 

“Kişisel Bilgi Formu”dur. Diğer araçlar, “BT Okuryazarlık ve Teknoloji Kullanım 

Anketi”, “Facebook Kullanım Durumu Anketi” ve “İnternet Bağımlılık Ölçeği”dir. 

Bu çalışmada çevrim-içi olarak uygulanan ilk veri toplama aracı katılımcılara 

ait demografik verileri toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel 

Bilgi Formu”dur. Bu form aracılığıyla katılımcıların, cinsiyet, sınıf, anne-baba eği-

tim durumu, aylık gelir gibi değişkenlerle ilgili bilgi toplanması amaçlanmıştır. 

Bu formda toplam 10 madde bulunmaktadır.  

Araştırmada kullanılan ikinci veri toplama aracı, katılımcıların BT okuryazar-

lık düzeylerini ve teknoloji kullanım durumunu belirlemek için yine araştırmacı-

lar tarafından geliştirilen “BT Okuryazarlık ve Teknoloji Kullanım Anketi”dir. Bu 

bölümde bilgisayar ve İnternet’e erişim durumu, İnternet’i kullanım süresi, İn-

ternet kullanım sıklığı, İnternet kullanım amaçları ve BT okuryazarlık düzeyi ile 

ilgili 13 madde yer almıştır. Çalışmanın üçüncü veri toplama aracı, katılımcıların 

Facebook kullanım durumlarını belirlemek için 10 sorudan oluşan “Facebook Kul-

lanım Durumu Anketi”dir.  

Çalışmanın dördüncü veri toplama aracı ise, katılımcıların internet bağımlılık 

puanlarını belirlemek için Young (1998) tarafından geliştirilen ve Bayraktar (2001) 

tarafından Türkçeye uyarlanan, birçok çalışmada geçerlik ve güvenirliği test edi-

len “İnternet Bağımlılık Ölçeği”dir. 20 maddeden oluşan ve altılı likert derecelen-

dirmenin kullanıldığı bu ölçekte katılımcıların durumlarını belirlemek için “0-

Hiçbir zaman, 1-Nadiren, 2-Ara sıra, 3-Çoğunlukla, 4-Çok sık, 5-Her zaman” se-

çenekleri sunulmuştur. Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilen bu ölçekte be-

lirlenen aralıklar, İnternet bağımlılık düzeyleri “hafif (20-49 puan), orta (50-79 

puan) ve ağır düzey (80-100)” şeklinde etiketlendirilmiştir. Ancak Young (1998) 

çalışmalarında 0-49 puan alanları “bağımlılık göstermeyenler”, 50-79 puan ara-

sında alanları “sınırlı bağımlı” ve 80-100 puan arasında alanları ise “hastalıklı in-

ternet kullanıcısı” şeklinde etiketlendirmiştir. Yapılan çalışmalarda bu ölçeğin ge-

çerlik ve güvenirliği ile ilgili farklı içtutarlılık katsayıları hesaplanmıştır (Bayrak-

tar, 2001; Döner, 2011). Bu çalışma için hesaplanan Cronbach’ alpha güvenilirlik 

katsayısı .954’tür. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Veriler, tanımlanan .05 anlamlılık düzeyinde, araştırma problemlerine göre, fre-

kans, yüzde, t testi ANOVA istatistiksel tekniklerinden yararlanılarak çözümlen-

miştir. Söz konusu istatistiksel analizlerin yapılması için gerekli varsayımlar sağ-

lanmıştır. Analizlerde SPSS 18.0 programı kullanılmıştır. 
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BULGULAR ve YORUMLAR 

Bulgular, araştırma sorularına yanıt oluşturacak şekilde sırayla sunulmuştur. 

Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin İnternet’e Bağımlılık Düzeyleri 

Bu araştırma çalışmasının ilk sorusu “Ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrenci-

lerinin İnternet’e bağımlılık düzeyleri nedir?” şeklinde belirlenmiştir. Öğrencilerin 

İnternet’e bağımlılık düzeylerini belirlemek için uygulanan “İnternet Bağımlılık 

Ölçeği”nden elde edilen puanların dağılımları Tablo 3’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Katılımcıların İnternet Bağımlılık Ölçeğinden Aldığı Puanlara Ait  

Değerlerin Dağılımı 

Puan aralığı n % Minimum Maksimum  Ss 

Bağımlılık Göstermeyenler (0-49) 300 85.5 

0.00 100.00 26.05 23.79 Sınırlı Bağımlı (50-79) 34 9.7 

Hastalıklı İnternet Kullanıcısı (80-100) 17 4.8 

 

Tablo 3’teki verilere göre araştırmaya katılan toplam 351 öğrencinin “İnternet 

Bağımlılık Ölçeği”nden aldığı en düşük puan 0, en yüksek puan ise 100’dür. Öl-

çekten alınan toplam puanların ortalaması 26.05, standart sapmanın 23.79 olduğu 

görülmektedir. “İnternet Bağımlılık Ölçeği”nden alınabilecek 0-100 arasındaki 

puanlar, Young’ın (1998) çalışmaları referans alınarak 0-49 puan alanları “bağım-

lılık göstermeyenler”, 50-79 puan arasında alanları “sınırlı bağımlı” ve 80-100 

puan arasında alanları ise “hastalıklı internet kullanıcısı” şeklinde tanımlanmıştır. 

Buna göre katılımcıların % 85.5’inin (n=300) “Bağımlılık Göstermeyenler” gru-

bunda olduğu görülmektedir. Dikkat çeken ve üzerinde durulması gereken nokta 

ise “Sınırlı Bağımlı” % 9.7’lik ve “hastalıklı internet kullanıcısı” % 4.8’lik bir kitle-

nin varlığının saptanmasıdır.  

Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Facebook Kullanma Durumları 

Araştırmanın ikinci sorusu “Ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin Fa-

cebook kullanma durumları nedir?” şeklinde belirlenmiştir. Öğrencilerin Fa-

cebook kullanım durumlarına ait dağılımlar Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4. Öğrencilerin Facebook Kullanım Durumlarına Ait Değerlerin Dağılımı 

Seçenekler Kullanım Düzeyi f % 

1-Facebook hesabınız  

var mı? 

Evet 260 74.4 

Hayır 90 25.6 

2- Facebook’a bağlanma 

sıklığınız nedir? 

Kullanmıyorum 90 25.7 

Gün boyunca (sürekli) 19 5.4 

Günde birkaç kez 164 46.7 

Haftada birkaç kez 60 17.1 

Ayda birkaç kez 18 5.1 

3- Facebook dışında hangi 

sosyal paylaşım ortam-

larını kullanıyorsunuz? 

Kullanmıyorum 255 72.5 

Twitter 83 23.7 

Frendfeed 5 1.5 

Diğer (instagram vb.) 8 2.3 

 

Tablo 4’e bakıldığında katılımcıların % 74.4’ünün Facebook hesabının olduğu, 

anlaşılmaktadır. Facebook kullanma sıklılıklarına bakıldığında katılımcıların en 

yüksek oranla (% 46.7) günde birkaç kez Facebook’a bağlandığı görülmektedir. 

Katılımcıların yaklaşık yarısının her gün Facebook kullanıyor olması ise üzerinde 

durulması gereken bir konudur. Verilere göre katılımcılar ayrıca Facebook dı-

şında en çok (% 23.7) Twitter’i kullanmaktadır. 

Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Ölçeğinden Al-

dıkları Puanların “Cinsiyet, İnternet’e Erişim Durumu, Facebook Kullanımı 

ve Facebook Kullanım Sıklığı” Değişkenlerine Göre Farklılaşma Durumu 

Araştırmanın üçüncü sorusu “Ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin İn-

ternet bağımlılık ölçeğinden aldıkları puanlar “cinsiyet, İnternet’e erişim durumu, 

Facebook kullanım durumu ve Facebook kullanım sıklığı” değişkenlerine göre 

farklılaşmakta mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. Bu değişkenlerle ilgili olarak yapı-

lan analizlerin sonuçları aşağıda sunulmaktadır.  

Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Ölçeğinden  

Aldıkları Puanların “Cinsiyet” Değişkenine Göre Farklılaşma Durumu 

Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre bağımlılık ölçeğinden aldıkları puanların 

farklılaşıp farklılaşmadığına ait dağılımlar Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre İnternet Bağımlılık Düzeylerine Ait t 

Testi Sonuçları 

Cinsiyet n  Ss Sd t p 

Kadın 169 17.72 17.4 

349 -6.710 .000 
Erkek 182 33.79 26.22 

 

Tablo 5’teki İnternet bağımlılık ölçeğinden alınan puan dağılımlarına göre er-

keklerin puan ortalamaları (33.79), kadınlarınkine (17.72) göre daha yüksektir. Bu 

ortalamalar “Bağımlılık Göstermeyenler” grubunda değerlendirilebilir. Cinsiyete 

göre İnternet bağımlılığı puanlarının karşılaştırılması sonucunda anlamlı bir fark-

lılık bulunmuştur (p≤0.05). Bu bulgular daha önce yapılan çalışmalarda elde edi-

len bulgularla örtüşür niteliktedir (Bilge, 2012; Döner, 2011; Sırakaya, 2011). Ka-

dınların İnternet bağımlılığına erkeklerden daha az eğimli olmasının nedeni ola-

rak; kadınların çevrim-içi sosyal etkileşimlerinde erkeklere göre daha güvenilir 

stratejiler belirleyerek, bu stratejileri sürekli ve başarılı bir şekilde kullanıyor ol-

maları gösterilebilir (Chittaro & Vianello, 2013; Larsen, 2000). 

Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Ölçeğinden  

Aldıkları Puanların “İnternet’e Erişim Durumu” Değişkenine Göre  

Farklılaşma Durumu 

Öğrencilerin İnternet’e erişim durumu değişkenine göre bağımlılık ölçeğinden aldık-

ları puanların farklılaşıp farklılaşmadığına ait dağılımlar Tablo 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 6. Öğrencilerin İnternet’e Erişim Durumuna Göre İnternet Bağımlılık  

Düzeylerine Ait t Testi Sonuçları 

İnternet’e Erişim n  Ss Sd t p 

Evet 258 26.47 23.77 

349 .552 .581 
Hayır 93 24.88 23.95 

 

Tablo 6’ya göre İnternet’e erişimi olan öğrencilerin İnternet bağımlılık ölçeğin-

den aldığı puan ortalamaları 26.47, İnternet’e erişimi olmayanlarınki ise 24.88’dir. 

İnternet’e erişimi olanların İnternet bağımlılığı ortalamaları İnternet erişimi olma-

yanlara göre daha yüksektir ve bu ortalamalar “bağımlılık göstermeyenler” gru-

bunda değerlendirilebilir. Yapılan analizlerde İnternet erişimi ile İnternet bağım-

lılığı puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı (p>0,05) anlaşılmaktadır. İn-
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ternet bağımlılığıyla ilişkili değişkenlerin tespit edilmesi ile ilgili araştırmalarda 

İnternet’e erişim durumunun yanı sıra “İnternet’te harcanan zaman” üzerinde du-

rulmaktadır (Chou, Condron & Belland, 2005).  

Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Ölçeğinden  

Aldıkları Puanların “Facebook Kullanımı” Değişkenine Göre Farklılaşma 

Durumu 

Öğrencilerin Facebook kullanım durumu değişkenine göre bağımlılık ölçeğinden al-

dıkları puanların farklılaşıp farklılaşmadığına ait dağılımlar Tablo 7’de sunulmuştur. 

 

Tablo 7. Öğrencilerin Facebook Kullanım Durumuna Göre İnternet Bağımlılık 

Düzeylerine Ait t Testi Sonuçları 

Facebook Kullanım n  Ss sd t p 

Evet 261 29.2 24.39 

349 4.326 .000 
Hayır 90 16.9 19.38 

 

Tablo 7’deki verilere göre Facebook hesabı olan öğrencilerin İnternet bağımlılık 

ölçeğinden aldığı puanların ortalaması 29.2, Facebook hesabı olmayanların orta-

laması ise 16.9’dur. Facebook hesabı olanların İnternet bağımlılığı ortalamaları Fa-

cebook hesabı olmayanlarınkine göre daha yüksektir. Bu ortalamalar “bağımlılık 

göstermeyenler” grubunda değerlendirilebilir. Yapılan analizlerde Facebook kul-

lanımı ile İnternet bağımlılığı puanları arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı 

(p≤0,05) görülmektedir. Bu bulgudan hareketle İnternet bağımlılığına neden olan 

değişkenler arasında sosyal medya kullanımı sayılabilir (Chittaro & Vianello, 

2013; Leung & Lee, 2012). Bu durumda sosyal medyanın bu olumuz etkisini en 

aza indirebilecek çözümler üzerinde durulması gerektiği ileri sürülebilir (Griffiths 

& Binder, 2013).  

Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Ölçeğinden  

Aldıkları Puanların “Facebook Kullanım Sıklığı” Değişkenine Göre  

Farklılaşma Durumu 

Öğrencilerin Facebook kullanım sıklığı değişkenine göre bağımlılık ölçeğinden 

aldıkları puanların farklılaşıp farklılaşmadığına ait dağılımlar Tablo 8 ve Tablo 

9’da sunulmuştur. 

 



İletişim ve Diplomasi / Çocuk ve Medya 

 

 

 

 

44 

Tablo 8. Öğrencilerin Facebook Kullanım Sıklığına Göre İnternet Bağımlılık  

Düzeylerine Ait Değerlerin Dağılımı 

Facebook Kullanım Sıklığı n  Ss 

1- Kullanmıyorum 90 17.16 20.62 

2- Gün boyunca (sürekli) 19 52.26 20.94 

3- Günde birkaç kez 164 29.13 24.16 

4- Haftada birkaç kez 60 21.90 19.78 

5- Ayda birkaç kez 18 28.67 25.79 

 

Tablo 8’deki verilere göre katılımcı öğrencilerden gün boyunca (sürekli) Fa-

cebook kullananların İnternet bağımlılığı puan ortalaması 52.26 ile en yüksek 

orandadır. En düşük İnternet bağımlılığı puan ortalamasına (17.16) sahip olan 

grup ise Facebook kullanmıyorum seçeneğini seçen öğrencilerdir. 

Tek yönlü varyans analizi yapılmadan önce bu analize ilişkin varsayımlar in-

celenmiştir. Yapılan analizlerle verilerin normal dağılım gösterdiği ve varyansla-

rın eşit olduğu bulunmuştur. Varyansların eşitliğiyle ilgili bulgular ve tek yönlü 

varyans analizi sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur. 

Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin Facebook kullanma sıklığı ile İnter-

net bağımlılığı puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir 

(F=11.295, p≤0.05). Bu bulgu İnternet bağımlılığı üzerinde etkili olan değişkenlerin 

araştırıldığı bazı araştırmalarda İnternet bağımlılığı ile Facebook gibi sosyal pay-

laşım sitelerinin kullanımının bağlantılı olduğu yönündeki bulgularla paralellik 

göstermektedir (Huang, 2006; Kittinger, Correia & Irons, 2012; Kuss, Griffiths & 

Binder, 2013; Leung & Lee, 2012). Buradan yola çıkarak öğrencilerde İnternet ba-

ğımlılığı problemlerinin görülmesinde Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin 

yoğun ve kontrolsüz kullanımının önemli bir rolü olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 9. Öğrencilerin Facebook Kullanım Sıklığına Göre İnternet Bağımlılık  

Düzeylerine Ait Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Levene testi 
Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ort. 
sd F p 

Anlamlı Fark 

(Scheffe) Levene  

İstatistiği 

p 

1.959 .100 

Gruplar arası  22885.8 5721.47 4 

11.295 .000 

1*2-3 4*2 

Grup İçi 175273.2 506.57 346 2*1-3-4-5 5*2 

     Toplam 198159.0  350 3*1-2  
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SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Sonuçlar 

Araştırma bulgularından hareketle ulaşılan ilk sonuç İnternet bağımlılık ölçeğin-

den alınan puanlara göre öğrencilerin “Bağımlılık Göstermeyenler” grubunda ol-

duklarıdır. Yine bu ölçekten alınan puanlardan hareketle sunulabilecek diğer so-

nuç, erkekler öğrencilerin İnternet bağımlılık puanlarının, kadınlarınkine göre 

daha yüksek olduğudur. Öte yandan İnternet’e erişimi olanların İnternet bağımlı-

lığı puan ortalamaları İnternet erişimi olmayanlarınkine göre daha yüksektir. Fa-

cebook kullanımı ile İnternet bağımlılığı puanlarındaki farklılaşmalarına bakıldı-

ğında ise; Facebook hesabı olanların İnternet bağımlılığı ortalamalarının Facebook 

hesabı olmayanlarınkine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca Fa-

cebook’u gün boyunca (sürekli) kullanan öğrencilerde İnternet bağımlılığı puan-

ları ortalamalarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu, Facebook kullanma-

yanlarda ise en düşük olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  

Katılımcıların önemli bir kısmının Facebook hesabı bulunmaktadır. Ayrıca ka-

tılımcılar Facebook’u aktif şekilde (günde birkaç kez) kullanmaktadırlar. Öte yan-

dan katılımcıların Facebook dışında en çok tercih ettikleri sosyal medya Twit-

ter’dir. 

Yapılan analizlere göre, İnternet bağımlılık ölçeğinden alınan puanlar ile cinsi-

yet, Facebook kullanım durumu ve Facebook kullanma sıklığı arasında anlamlı 

farklılık bulunmakta; İnternet bağımlılık ölçeğinden alınan puanlar ile İnternet’e 

erişimi durumu arasında ise anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

Öneriler 

İnternet bağımlılığı puanlarına bakıldığında erkeklerin kadınlara göre İnternet 

bağımlılığına daha eğilimli olduğu görülmektedir. Özellikle erkek öğrencilerin bu 

şekilde bir eğilim göstermesinde erkek öğrencilerce çok rağbet edilen çevrim-içi 

oyunların etkili olup olmadığının veya etki büyüklüğünün araştırılması önerile-

bilir.  

Çalışmayla ilgili verilerden Facebook kullanımı sıklığının artmasıyla İnternet 

bağımlılığı puanlarının yükseldiği görülmektedir. Ebeveynler Facebook gibi sos-

yal medya araçlarının kullanımı konusunda çocuklara destek olmalarının sağ-

lanması amacıyla bilgilendirilebilir. Bu bağlamda ayrıca aşırı Facebook vb. med-

yaların kullanılmasıyla karşılaşılabilecek sorunlar konusunda ailelerde, öğret-

menlerde ve ilgili diğer paydaşlarda farkındalık yaratmak için bilinçlendirme ça-

lışmaları kapsamında kamu spotları hazırlanarak daha geniş kitlelere ulaşılabilir.  
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İnternet bağımlılık puanına göre yapılan gruplamada katılımcıların bir kısmı-

nın “Sınırlı Bağımlı” ve “Hastalıklı İnternet Kullanıcısı” olduğu saptanmıştır. Bu 

bulgudan hareketle İnternet bağımlılık ölçeklerinin daha geniş kapsamlı uygu-

lanmasıyla bağımlılık düzeyi yüksek olan öğrenciler tespit edilebilir. Bu soruna 

çözüm olarak da rehberlik servisleriyle işbirliği yapılması önerilebilir. 
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