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ÖZ 

 

Bu araştırma, lisans öğrencilerinin problemli internet kullanım davranışlarını ortaya 

koymayı ve bu davranışları etkileyen faktörleri bir model çerçevesinde incelemeyi 

amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında, lisans öğrencilerinin problemli internet kullanım 

davranışları, internette kullanım süreleri, nedenleri ve çeşitli sosyo-demografik özellikleri 

incelenmiş ve problemli internet kullanım düzeylerini etkileyen faktörler belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında ülkemizdeki bulunan 

yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem 

ise, gelişmişliklerine göre iki grupta toplanan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 

öğrencilerden rastgele yöntemle seçilen 2000 tanesinden oluşmaktadır. İlişkisel tarama 

yönteminin kullanıldığı araştırmanın verilerini toplamak için araştırmacı tarafından 

geliştirilen ve 32 madde 9 faktörden oluşan Lisans Öğrencilerinin Problemli İnternet 

Kullanım Davranışları Ölçeği kullanılmıştır. Üç aşamada geliştirilen ölçeğin, ilk geliştirme 

aşamasında, oluşturulan madde havuzu uzman görüşüne sunulmuş, ikinci aşamada elde 

edilen ölçek, asıl uygulamaya katılmayacak bir lisans öğrenci grubu üzerinde uygulanarak 

açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Son aşamada ise ilk aşamaya katılmayan başka 

bir lisans öğrenci gurubu üzerinde yeniden uygulanan ölçek, son olarak doğrulayıcı faktör 

analizine tabi tutularak son halini almıştır. Toplam 2026 lisans öğrencisinin katılım 

sağladığı ölçek uygulamasından elde edilen veriler IBM® SPSS® Statistics 21 ve IBM® 

SPSS® Amos™ 21 yazılımları aracılığı ile tek ve çok değişkenli normallik sayımları ve 

yapısal eşitlik modeli analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre 

geliştirilen lisans öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ve etkileyen faktörler modeli 

lisans öğrencilerinin interneti kullanmaya yönelik kullanımlarını kontrol edememeye 

yönelik davranışları %94, internet kullanımı sonucunda fiziksel olarak olumsuz etkilenme 

durumlarını %92, interneti kullanım sürelerinde aşırılık yaşama durumlarını %81 ve son 
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olarak internet kullanım davranışları yüzünden akademik olarak başarısız olma durumlarını 

%40,8 oranında açıklamıştır. Bunun yanında öğrencilerin problemli internet kullanımlarını 

etkileyen faktörlerin sosyal doyum, duygusal tatmin, içselleştirme, prestij algısı, fiziksel 

olumsuz etki, aşırı kullanım,  kontrol kaybı, akademik başarısızlık ve içsel kandırma 

başlıkları altında açıklanabildiği belirlenmiştir. Modelin çoklu gruplar açısından 

değerlendirilmesi sonucunda, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla problemli 

davranış sergilediği, ayrıca gelişmişlik düzeyine göre öğrenim görülen yükseköğretim 

kurumunun da gelişmişliğinin artmasına ters ilişkili olarak problemli internet kullanım 

davranış düzeylerinin değiştiği belirlenmiştir. Model çerçevesinde test edilen hipotezler 

açısından çoklu grup analizleri incelendiğinde, kız öğrencilerin prestij algısının, kontrol 

kaybı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenirken, erkek öğrenciler için tüm hipotez 

kurguları kabul edilmiştir. Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun gelişmişliğine göre 

yapılan benzer değerlendirme sonucunda ise, 2006 öncesinde kurulan üniversitelerin 

öğrenim gören öğrenciler için içselleştirme faktörünün fiziksel olumsuz etki üzerinde ve 

içsel kandırmanın akademik başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenirken, 

2006 ve sonrasında kurulan üniversitelerin öğrenim gören öğrenciler için sosyal doyumun 

akademik başarısızlık üzerinde, duygusal tatminin kontrol kaybı üzerinde, içselleştirmenin 

kontrol kaybı üzerinde, içselleştirmenin aşırı kullanım üzerinde, içselleştirmenin fiziksel 

olumsuz etki üzerinde, prestij algısının kontrol kaybı üzerinde ve içsel kandırmanın 

akademik başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilim Kodu                   : 

Anahtar Kelimleler    : Problemli İnternet Kullanımı, internet bağımlılığı, patolojik internet 

kullanımı 

Sayfa Adedi                : 191 Sayfa 

Danışman:                  : Doç. Dr. Serçin KARATAŞ 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

PROBLEMATIC INTERNET USAGE BEHAVIOURS OF 

UNDERGRADUATE STUDENTS AND ITS FACTORS:   

A MODELLING STUDY 

(Ph. D. Thesis) 

 

Burcu KARABULUT COŞKUN 

GAZI UNIVERSITY 

GRADUATE SCHOOL OF EDUCATIONAL SCIENCES 

May 2015 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to determine and model the problematic internet use behaviours of 

graduate students and the factors.  Based on this overall aim, the study describes 

problematic internet use behaviours, internet use period, reason and various social-

demographical features of graduate students and the factors affect problematic internet use 

level. Universe of the study consists of the graduate students in Turkey between the years 

2014-2015 and the population is randomly selected 2000 students from universities 

categorized into two development level. Casual comparative research design was used for 

the study. Data were collected by the scale consist of 32 items and 9 factors developed by 

the researcher. Scale development process completed in 3 stages. For the first development 

stage, expert review was applied for the item pool. Draft scale was applied and analysed 

with confirmatory factor analysis in the second stage. The final scale applied second time 

for the confirmatory factor analysis and formed as an original scale form. Original scale 

was delivered to 2000 graduate students and 2026 of them applied. IBM® SPSS® Statistics 

21 and IBM® SPSS® Amos™ 21 software’s were used for univariate and multivariate 

normality tests and structural equation modelling analysis. Results showed that %94 of 

lack of control behaviours about the Internet use, %92 of physical damaging effects, %81 

of overuse of the Internet and %40,8 of academically unsuccess were explained by 

proposed model. And problematic internet use behaviours can be determined by the social 

satisfaction, emotional satisfaction, internalization, status perception, physical damaging 

effects, overuse, lack of control, academically unsuccess and self-deception factors. 

Results of multivariate group analysis of the model showed that, male students are more 

problematical internet users than female students and development level of the universities 

and problematic internet use behaviours are inversely correlated. The research findings 

also reveal that there is no significant effect of status perception on lack of control for the 



x 
 

female students, but all hypotheses were accepted for the male students. The results of the 

same analysis of the development level of the universities showed that, there is no 

significant effect of internalization on physical damaging effect and self-deception on 

overuse for the students at the universities were founded before 2006 and there is no 

significant effect of social satisfaction on academically unsuccess, emotional satisfaction 

on lack of control, internalization on lack of control, overuse, physical damaging effects, 

status perception on lack of control and self-deception on academically unsuccess for the 

students at the universities were founded 2006 and afterwards. 
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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 

Bu bölümde çalışmaya ilişkin problem durumu, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmanın 

sınırlılıkları ve tanımlamalara yer verilmiştir. 

1.1. Problem Durumu  

Teknolojik gelişmelere paralel olarak insanların ihtiyaçlarının değişmesi,  gelişmelerin 

hızla takip edilmesi döngüsünü oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmelerin kaynağında hiç 

şüphesiz ki “internet” yatmaktadır. İnternetin pek çok alanda olumlu etkisi üzerinde 

çalışmalar yapılırken bir yandan da olumsuz etkilerinin olduğuna yönelik çalışmaların 

yapılmaya başlaması dikkati çekmektedir.  

Örneğin; Erik Qualman’ın 2012 yılında çıkarmış olduğu “Socialnomics” adlı kitabında, 

teknolojik araçların günlük hayatta yaygınlaşmasına yönelik, kullanıcı sayısı ve bu sayıya 

ne kadar sürede eriştiği incelenmiştir. Bu sonuçlara göre radyo 38 yıl içerisinde elli milyon 

bireye, televizyon on üç yılda elli milyon bireye, internet dört yılda elli milyon bireye ve 

ipod üç yılda elli milyon bireye ulaşmıştır. Bu veriler toplumdaki bireylerin, yeni bir araca 

yönelik adaptasyonlarının gün geçtikçe daha kısa sürede sağlandığını gözler önüne 

sermektedir (Qualman, 2012).  Bu araçlar içerisinden, hemen hemen tüm uygulamaların 

temelini oluşturan “internet” teknolojisinin incelenmesinin, bu yeniliklerle birlikte 

toplumda, farkında olunmadan ortaya çıkan olumsuz etkilere yönelik tedbir alınmasına da 

imkân tanıyacağı düşünülmektedir.  

İnternet, ilk kez 1960' ların başında askeri ve bilimsel araştırma ve geliştirme alanında 

kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Daha sonraları iletişimi ve araştırma faaliyetlerini 

kolaylaştırmak için kullanılmaya başlanan internet, bireylere sağladığı birçok imkân 

sayesinde bireylerin yaşamını kolaylaştırarak, geliştirmektedirler. Fakat son yıllarda 

internet kullanımının önemli ölçüde artışı problemli kullanımının ortaya çıkarmıştır 

(Yellowlees ve Marks, 2007). 
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Kullanıcılara yönelik herhangi bir sınırlamanın olmaması internetin tüm bireyler tarafından 

kullanılmasına olanak tanımış ve kullanımına yönelik talebi yıldan yıla artırmıştır. Günden 

güne artan bu yaygınlaşmanın bilgiye kolay erişim, iletişimde kolaylık sağlama, günlük 

ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştırma, eğitim öğretim niteliklerindeki olumlu etkileri 

gibi sonuçları bulunsa da, bir takım olumsuz sonuçları da kendini göstermeye başlamıştır. 

Bir başka deyişle bilgisayar ve internet; bireylerin bilgi edinmelerini, yaratıcı düşünme, 

problem çözme, eleştirel ve kritik düşünmelerini geliştirdiği şeklinde değerlendirilirken; 

amaçsız ve bilinçli olmadan, kontrol edilmeden ve aşırı kullanılması durumu ile korku ve 

endişeye neden olmakta ve kişisel becerilerin gelişimini etkilediği de düşünülmektedir 

(Berson ve Berson, 2005; Colwell ve Kato, 2003; Cömert ve Kayıran, 2010 Kerberg, 

2005).  

Çalışmalar dünyada internet kullanan bireylerin %40’ına yakınının siber zorbalık, siber 

suç, etik dışı kullanım, okul ve sosyal ilişkilerinde olumsuzluk, akademik başarıda azalma 

gibi Problemli İnternet Kullanımına bağlı bir takım rahatsızlıklara sahip olduğu, interneti 

problemli kullanan bireylerde, önlem alınmadığında psikolojik ve bilişsel sorunlar 

oluşturduğunu, ayrıca günlük yaşamlarındaki ilişkilerinde klinik sorunlar yaşamaya 

başladıklarını göstermektedir (Corinne ve Hertz, 2007; Kowalski, Limber, Limber ve 

Agatston, 2012; Law, Jennifer, Domene ve Gagné, 2012; Law, Shapka, Hymel, Olson ve 

Waterhouse, 2012; Qing, 2005; Sengupta ve Chaudhuri, 2011; Wolak, Mitchell ve 

Finkelhor, 2007; Ybarra ve Kimberly, 2004).  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet kullanımına yönelik benzer sorunların 

varlığı dikkati çekmeye başlamıştır (Ceyhan ve Ceyhan, 2008; Döner, 2011; Öztürk, 

Odabaşıoğlu, Eraslan, Genç ve Kalyoncu, 2007). Tuik (2012) istatistikleri incelendiğinde 

yeni üretilen teknolojilerin ilk kullanıcılarının genç nüfus tarafından oluştuğu 

belirlenmiştir. Genç neslin bu yeni teknolojileri hızla kullanmaya başlaması ve yeni 

teknolojilere erişim kolaylığına sahip olmalarının onlara sağladığı yararın yanında 

problemli kullanım davranışlarının ortaya çıkmasına da neden olmaya başlamıştır.  

Bunun nedeni olarak, bazı bireylerin interneti ihtiyaç duydukları oranda kullanmaları, 

bazılarının ise bu dengeyi sağlayamamalarına bağlı olarak iş, okul ve sosyal yaşamlarında 

problem yaşamaları olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çalışmalar; bireylerde bu tür kontrol 

bozukluklarına neden olan aşırı kullanımın, alkol, kumar ya da ilaç kullanımı gibi olumsuz 

bağımlılıklara benzer davranışların da gözlemlenmeye başladığına ilişkin bulgular ortaya 
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koymaktadır (Chin-Chung ve Sunny, 2003; Döner, 2011; Niemz, Griffiths ve Banyard, 

2005; Öztürk, Odabaşıoğlu, Eraslan, Genç ve Kalyoncu, 2007).  

Belirtilen kontrol bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkan problemli kullanım davranışları; 

“Problemli İnternet Kullanımı” ya da “internet bağımlılığı” olarak isimlendirildiği 

görülmektedir (Ceyhan, 2011). Her iki kavramın da internetin aşırı kullanımına bağlı 

davranış bozukluklarını belirlemektedir. Bunların yanında aynı ifadenin adlandırılmasında; 

internet bağımlılığı bozukluğu, patolojik kullanım, patolojik internet kullanımı gibi farklı 

kavramların da kullanıldığı gözlenmektedir.  

Yapılan araştırmalarla; aşırı internet kullanımına bağlı olarak bireylerin ihtiyaçları, internet 

kullanım davranışları bu yeni ortaya atılan kavramlar çerçevesinde inceleniştir. Bunun 

nedeni olarak da bireylerin bu teknolojileri ihtiyaç duydukları doğrultuda mı kullandıkları 

yoksa kullanımına yönelik kontrol kaybı yaşadıkları için mi kendilerini kullanmak zorunda 

hissettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Kendilerini zorunlu olarak kullanmak zorunda 

hisseden kullanıcılarda da mesleki, sosyal ve akademik yaşantılarında sorunlar yaşadıkları 

belirlenmiştir (Gönül, 2002).  

Öztürk ve Kaymak Özmen (2011) yaptıkları araştırmada, aşırı internet kullanımının 

önlenmediği takdirde internet bağımlılığına dönüşebileceğini, internet bağımlığının da aile 

ve mesleki yaşantılarında mutsuzluk ve başarısızlığa neden olduğunu belirlemişlerdir. Öte 

yandan yapılan çalışmalar, Problemli İnternet Kullanımını etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi ve sınıflandırmasına yönelik çalışmaların azlığına dikkati çekmektedir 

(Fichter, 2006; Gremeaux, Coudeyre, Givron, Hérisson, Pélissier, Poiraudeau, ve  Bénaïm, 

2007; Gülnar, Balcı ve Çakır, 2010; Khalid ve Dix, 2007; Murero ve D'Ancona, 2006; 

Rafaeli, Raban ve Kalman, 2005; White ve Horvitz, 2009). İnternet kullanım yaşının git 

gide düşmesi, internet kullanımında kontrol mekanizmalarının bireylere daha küçük 

yaşlarda kazandırılması ihtiyacını da ortaya çıkardığı gözlenmektedir.  

Bu nedenle, internete yönelik sağlıklı olmayan kullanım büyük bir araştırma alanı olarak 

gündeme gelmektedir. Yaşamları olumsuz biçimde etkilenen bireylerin aşırı internet 

kullanım davranışlarını betimlemek için de “internet bağımlılığı”, “internet bağlılığı”, 

“Problemli İnternet Kullanımı”, “patolojik internet kullanımı”, “internet davranış 

bağımlılığı” ve “siber (cyber) bağımlılık” gibi pek çok kavramın kullanıldığı görülmekte 

ancak bu davranışları betimleyen bir model oluşturulmasına yönelik ihtiyacın varlığı 

gözlenmektedir (Goldberg, 1999; Young, 1996a, 1996b; Young ve Rodgers, 1998). 
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Bu bilgilerden hareketle, bireylerin olumsuz davranış kazanmamaları ve ileride internet 

kullanımı konusunda alınması gereken tedbirlerin belirlenebilmesi için, Problemli İnternet 

Kullanımı Davranışları ve bunu etkileyen değişkenlerin ne olduğunun bir model 

çerçevesinde belirlenmesi önemlidir. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; ülkemizde bulunan yükseköğretim kurumlarda öğrenim gören 

lisans öğrencilerinin problemli internet kullanım davranışlarını modellemektir. Bu 

kapsamda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

Örnekleme Alınan Lisans Öğrencilerinin: 

1. Demografik özellikleri nelerdir? 

a. Yaşları hangi aralıktadır? 

b. Cinsiyetleri nedir? 

c. Öğrenim gördükleri üniversite nedir? 

d. Yükseköğretime geçiş yaptıkları alan nedir? 

e. Öğrenim gördükleri fakülte ve bölüm nedir? 

f. Kaçıncı sınıfta öğrenim görmektedirler? 

2. İnternet kullanım durumları nedir? 

a. Günlük internet kullanım süreleri nedir? 

b. İnternet erişimini nereden sağlamaktadırlar? 

3. İnterneti kullanım amaçları nelerdir? 

4. Kendilerine ait bir sosyal ağ hesabı var mıdır? 

5. Problemli İnternet Kullanım durumları ile ilişkili olan; 

a. Sosyal doyum düzeyleri nedir? 

b. Duygusal tatmin düzeyleri nedir? 

c. Akademik başarısızlık düzeyleri nedir? 

d. İçselleştirme düzeyleri nedir? 

e. Prestij sağladıkları algısı düzeyleri nedir? 

f. Fiziksel olarak olumsuz etkilenme düzeyleri nedir? 

g. Aşırı kullanım düzeyleri nedir? 

h. İnternet kullanım konusunda kontrollerini kaybetme düzeyleri nedir? 

i. Kendilerini içsel olarak kandırma düzeyleri nedir? 
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Ayrıca araştırma kapsamında aşağıda belirtilen hipotezler test edilecektir. 

H1: Sosyal doyumun kontrol kaybı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Sosyal doyumun aşırı kullanım üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: Sosyal doyumun akademik başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: Sosyal doyumun fiziksel olumsuz etki üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H5: Duygusal tatminin kontrol kaybı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H6: Duygusal tatminin aşırı kullanım üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H7: Duygusal tatminin akademik başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H8: Duygusal Tatminin fiziksel olumsuz etki üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H9: İçselleştirmenin kontrol kaybı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H10: İçselleştirmenin aşırı kullanım üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H11: İçselleştirmenin akademik başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H12: İçselleştirmenin fiziksel olumsuz etki üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H13: Prestij algısının kontrol kaybı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H14: Prestij algısının aşırı kullanım üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H15: Prestij algısının akademik başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H16: Prestij algısının fiziksel olumsuz etki üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H17: İçsel kandırmanın kontrol kaybı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H18: İçsel kandırmanın aşırı kullanım üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H19: İçsel kandırmanın akademik başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H20: İçsel kandırmanın fiziksel olumsuz etki üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H21: Kontrol kaybının aşırı kullanım üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H22: Kontrol kaybının akademik başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H23: Kontrol kaybının fiziksel olumsuz etki üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H24: Aşırı kullanımın akademik başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H25: Aşırı kullanımın fiziksel olumsuz etki üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
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1.3. Araştırmanın Önemi 

İnternet kullanımı hayatın vazgeçilmez gerekliliklerinden biri olmasına bağlı olarak 

bireylerin aşırı internet kullanımı sonucu, iş/okul ve sosyal yaşamında problemler yaşadığı 

gözlenmektedir. Yapılan çalışmalara göre; sosyal etkileşimde internet ortamını tercih eden 

aşırı internet kullanımına sahip bireylerin, gerçek sosyal çevrelerinde yalnızlığa maruz 

kaldığı belirtilmektedir. Özellikle üniversitedeki öğrencilerin hem cins ve karşıt cinsleri ile 

sosyal etkileşiminde interneti tercih etmesi, kendi sosyal yeteneklerinin gelişimini olumsuz 

etkilemektedir. Doğal sosyal ortamda, bu yeteneklerinin gelişimini sağlayamayan genç 

bireylerin, iş hayatı ve aile ortamı gibi yaşamlarına ait diğer aşamalarda büyük sorunlar 

yaşaması, özellikle de öğretmenlik gibi sosyal etkileşim becerilerinin etkin bir şekilde 

kullanılması gereken meslek gruplarında, bu problemlerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğu 

belirtilmektedir. Aşırı internet kullanımının, sorumlu olunan işlerin aksatılması, 

zamanlama problemi, sosyal etkileşim becerilerinin azalması ve yalnızlık/izolasyon gibi 

olumsuz yansımaların, birçok meslek gruplarında, belki de ileride telafi edilemeyecek 

sorunlara yol açacağı, bireylerde kalıcı davranış bozukluklarına neden olduğu da 

belirtilmektedir (Fichter, 2006; Gremeaux, Coudeyre, Givron, Hérisson, Pélissier, 

Poiraudeau, ve  Bénaïm, 2007; Gülnar, Balcı ve Çakır, 2010; Khalid ve Dix, 2007; Murero 

ve D'Ancona, 2006; Rafaeli, Raban ve Kalman, 2005; White ve Horvitz, 2009).  

Her ne kadar Problemli İnternet Kullanımın neden olduğu ya da ilişkili olduğu bazı 

faktörlerden söz edilse de, bu konuda sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde faktörlerin etkisine 

yönelik net bir çerçevenin çizilmediği de dikkati çekmektedir. Bir başka deyişle, Problemli 

İnternet Kullanımının çerçevesinin çizilmesi ve alt değişkenlerinin ne olduğunun 

belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu gözlenmektedir.  

Çalışma bugüne kadar belirtilen tüm faktörleri bir model çerçevesinde tanımlayacağından, 

ortaya konulmak istenen model bundan sonraki modelleme çalışmaları için en kapsamlı 

faktör yapısını ortaya koyacağından; güncel, işlevsel ve sonraki çalışmalara yol gösterici 

ve yardımcı nitelik taşıyacağı düşünülmektedir. 

1.4. Sınırlılıklar 

 Araştırma 2014-2015 eğitim öğretim yılı ile sınırlandırılmıştır. 

 Ülkemizde öğrenim gören yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören lisans 

öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. 
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1.5. Tanımlar 

Sosyal Doyum: Bireylerin sosyal çevresi ile olan etkileşim ihtiyacının karşılanmasıdır. 

Duygusal Tatmin: Bireylerin duygusal açıdan doyuma ulaşmasıdır. 

İçselleştirme: Bireylerin karşılaştıkları durumu benimseyerek özümsemesidir. 

Prestij Algısı: Bireylerin sahip oldukları ya da olacakları özelliğin onlara toplum içinde 

saygınlık kazandıracağı inancıdır. 

Fiziksel Olumsuz Etki: Karşılaşılan bir durumun bireyleri fiziksel olarak olumsuz 

etkilemesidir. 

İçsel Kandırma: Bireylerin kendilerini, olumsuz bir davranışın doğru olduğuna 

inandırmasıdır 

Kontrol Kaybı: Bireylerin bir davranışı kontrol altına alamamasıdır. 

Akademik Başarısızlık: Bireylerin okul yaşamlarında başarı sağlayamamasıdır. 

Aşırı Kullanım: Bireylerin bir aracı uygun kullanımı süresi üzerinde kullanmasıdır. 
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BÖLÜM II 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde ilgili alan yazın incelenerek internet bağımlılığı, Problemli İnternet Kullanımı, 

Problemli İnternet Kullanımı ile ilişkili kuramsal yaklaşımlar, problemli internet kullanım 

modelleri ve konu ile ilgili yapılan araştırmalar incelenmiştir. 

 

2.1. İnternet Bağımlılığı, Patolojik İnternet Kullanımı ve Problemli İnternet 

Kullanımı 

 

İnternetin erişiminin ve kullanımının yaygınlaşması, bireylerin bu teknolojiyi aşırı 

kullanmasına, buna bağlı olarak da hayatlarını etkileyen olumsuzluklarla karşılaşmalarına 

neden olmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalara göre; bireylerin akademik, sosyal, ailesel ve 

mesleki hayatlarını olumsuz etkileyen aşırı internet kullanımının; internet bağımlılığı, aşırı 

internet kullanımı, patolojik internet kullanımı ya da Problemli İnternet Kullanımı olarak 

araştırmacının tercihine göre adlandırıldığı ve günümüzde bu problemin daha da 

yaygınlaştığı belirtilmektedir (Chou, Condron ve Belland 2005; Griffiths, 2000; Kandell, 

1998; Morahan-Martin, Schumacher, 2000;  Tsai ve Lin, 2003; Young 1996a;).   

Kavramın adlandırılmasına yönelik ortak bir görüş bulunmamakla birlikte kavram genel 

olarak interneti aşırı kullanma, internet erişimi olmadan verimli zaman geçirememe, sosyal 

yaşantı yerine sanal yaşantıları tercih etme, sosyal, akademik ve aile sorumluluklarında 

ihmal gibi davranışlarını tanımlamaktadır (Chou ve ark, 2005; Griffiths, 1995; 1998; 2000; 

Nalwa ve Anand, 2003).  

2.1.1. Bağımlılık 

Tüm kavramlar detaylı olarak incelendiğinde “bağımlılık” ile ilgili yapılan "araştırmalarda; 

kavramın daha çok kimyasal bir maddenin kullanımına olan düşkünlüğü, kimyasal 

maddenin kullanımını bırakamama ya da maddenin kullanımında kontrol kaybı olarak 

tanımlanan çalışmalar dikkat çekmektedir  (Cengizhan, 2005; Egger ve Rauterberg, 1996; 
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Kandell, 1998; Goldsmith vd., 2000; Odabasıoğlu, Young, 1996b; Öztürk, Genç ve Pektaş, 

2007; Shapira, Lessig, Goldsmith, Szabo, Lazoritz, Gold, ve Stein, 2003; Tsai ve Lin, 

2003; Young ve Rodgers, 1998).  

Bağımlılığın iki türü olduğu belirtilmektedir. Bunlardan ilki davranışsal bağımlılık, ikincisi 

ise fiziksel bağımlılıktır. Davranışsal bağımlılık; madde kullanımına bağlı aktiviteleri 

tanımlarken, fiziksel bağımlılık; bireyin daha önce keyif amaçlı kullandığı materyali, 

sonrasında zorunlu olarak kullanmasını tanımlamaktadır. Bağımlılık; DSM-IV’te (APA- 

Amerikan Psikoloji Derneği Zihinsel Bozukluklar Tanı ve İstatistik Klavuzu) tanımlanan 

ölçütler doğrultusunda belirlenmekte ve kabul görmektedir (Livesley, 1995). Kimyasal 

olmayan, alışkanlık gibi gözüken davranışsal bağımlılıklar halen DSM-IV de dürtü kontrol 

bozuklukları olarak değerlendirilmektedir (Sevindik, 2011). Başka bir deyişle davranışsal 

bağımlılıklar her ne kadar bir bağımlılık türü olarak tanımlansa da alan yazında bir 

davranış bozukluğu olarak belirtilmektedir.  

2.1.2.  İnternet Bağımlılığı 

İnternet bağımlılığı terimi 1996 yılında Goldberg’in, arkadaşlarına şaka yapmak için 

DSM’de tanımlanan Alkol ölçütlerden yola çıkarak yapmacık İnternet Bağımlılığı tanı 

ölçütleri geliştirmiş ve arkadaşlarıyla e-posta göndererek paylaşmıştır. Arkadaşlarının 

ölçütlere uygunluk göstermesi ve ciddi dönütleri üzerine Goldberg “İnternet Bağımlılığı” 

kavramını ortaya atmıştır (Goldberg, 1996).  

Young (1998) madde bağımlılığında gözlemlenen; sosyal izolasyon, sinirlilik, yalan 

söyleme, ajitasyon, aşırı kullanım, agresyon gibi semptomlarını İnternet Bağımlılığı ile 

bağdaştırmasıyla kavramın pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur.  

Birçok araştırmacı internet bağımlılığını tanımlanmıştır. Kandell’e göre (1998); çevirimiçi 

olmadığı zamanlarda kaygı hissine kapılma, internetteki yenilikleri takip etme konusunda 

takıntı, çevirim içi olduğu zamanlarda mutluluk hissetme davranışları İnternet bağımlılığını 

tanımlamaktadır. Widyanto ve Griffiths ise (2006); kimyasal maddeye benzer şekilde 

internet etkileşim davranışlarına olan bağımlılık olarak tanımlamışlardır.  

1994’den günümüze birçok araştırma yapılmasına ve görülme sıklığına dikkat çekilmesine 

rağmen APA (American Psychiatric Association, Amerikan Psikiyatri Birligi) tarafından 

yayınlanan DSM-IV’te Problemli İnternet Kullanımı halen bir hastalık olarak 

tanımlanmamaktadır (Livesley, 1995). Bu nedenle internet bağımlılığının bir bağımlılık 

türü olmasından çok bir davranış bozukluğu olarak tanımlanabildiği görülmektedir. Ancak 
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her ne kadar gerçek bir hastalık olup olmadığı güncel bir araştırma konusu olarak görülse 

de, teşhis ve tedavi edilmesinin gerekliliği hakkında ortak görüşler mevcuttur.  

Alan yazın incelendiğinde; internet bağımlısı olduğu belirtilen bireylerde, madde 

bağımlılığı gibi, internetin bağımlı olunan madde niteliği taşıdığı ve kontrolsüz aşırı 

kullanımının bireylerin; toplumsal, akademik, ailesel ve mesleki yaşantılarında olumsuzluk 

yaşamalarına neden olduğu belirtilmektedir (Cengizhan, 2005; Kandell, 1998; Odabaşıoğlu 

ve ark., 2007; Shapira, 2005; Tsai ve Lin, 2003; Young, 1996a; Young ve Rodgers, 1998;).  

2.1.3.  Patolojik İnternet Kullanımı  

Patolojik İnternet Kullanımı ilk olarak Morahan-Martin ve Schumacher 2000 yılında; aşırı 

ve kontrolsüz internet kullanımı, kullanıcının yaşamında problemler yaşaması ve kontrol 

almada kendine hâkim olmama olarak tanımlamışlardır (Morahan-Martin ve Schumacher, 

2000). 

Daha sonra kavram 2001 yılında Davis tarafından; internet kullanımını sınırlayamamak, 

internetle ilgili takıntılı düşünme, dürtü kontrol bozukluğu, yoksunluk ve internet 

kullanımında kontrol kaybı belirtilerini göstermek olarak tanımlamıştır.  

Davis’e (2001) göre; İnternet bağımlılığı kavramı, internetin doğru ve sağlıksız olarak 

kullanım tanımlamasını karşılamamaktadır. Bu nedenle internetin doğru kullanılmamasını 

“Patolojik İnternet Kullanımı” olarak adlandırmıştır (Davis, 2001). Bağımlılığın internete 

değil, onun aracılığı ile sunulan içeriğe karşı geliştiğini belirten Gönül (2002)’de İnternet 

Bağımlılığı yerine “Patolojik İnternet Kullanımı” teriminin kullanılmasının uygun olduğu 

belirtmiştir (Gönül, 2002). 

Patoloji (hastalık bilim) kelimesinin kökeni incelendiğinde; özellikle altta yatan hastalıkla 

ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin 

tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenen bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır 

(TDK, 2014). 

Kelimenin kökeni incelediğinde Patolojik İnternet Kullanım kavramının daha çok klinik 

araştırmalarda kullanılma nedeni de anlaşılmaktadır. Bu nedenle internetin sağlıksız 

biçimde kullanımını belirten kavram olarak “Problemli İnternet Kullanımı” Problemli 

İnternet Kullanımının kontrol edilemez ve klinik müdahale gerektiren seviyesi de 

“Patolojik İnternet Kullanımı”  olarak adlandırılması önerilmektedir (Alaçam, 2012; 

Ceyhan, 2011).  
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 2.1.4.  Problemli İnternet Kullanımı 

Problemli İnternet Kullanımı; sürekli interneti düşünme, internet dışında geçirilen vaktin 

anlamsız olduğunun düşünülmesi, mevcut kullanım süresinin sürekli artması, internette 

kullanım süresinin kontrol edilememesi, erişim sağlanamadığında olumsuz duygu hissi, 

mesleki ailesel ve sosyal yaşamında olumsuzluk yaşama davranışlarına neden olan aşırı 

internet kullanımı olarak tanımlanmaktadır (Arısoy, 2009; Kandell, 1998; Tsai ve Lin, 

2003; Young, 1998; Young, 2004). 

Yapılan çalışmalara göre Problemli İnternet Kullanımı kavramının; internetin aşırı 

kullanımına bağlı bilişsel ve davranışsal bozukluk olarak tanımlandığı görülmektedir 

(Caplan, 2002; Chou, 2001; Morahan-Martin ve Schumacher, 2000; Young, 2000). Sürekli 

interneti düşünme, internetin kullanılmadığı zamanlarda endişe duyma ve mutsuz olma, 

kendini kontrol edememe gibi davranışlar, Problemli İnternet Kullanımının bilişsel 

bozuklukları olarak tanımlanırken; internet kullanım süresini kontrol edememe, bir sorun 

yaşadığında internete sığınma, sosyal, akademik, ailesel ve mesleki ilişkilerde 

sorumlulukları yerine getirememe gibi davranışlar da davranışsal bozuklukları 

tanımlamaktadır (Caplan, 2002; Chou, 2001; Chou ve Hsiao, 2000; Keser- Özcan ve 

Buzlu, 2007; Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukophadhyay, ve Scherlis, 1998; 

Morahan-Martin ve Schumacher, 2000; Young, 2000).   

 

2.2. Kavram İsimlendirmesindeki Farklılıklar ve Nedenleri  

“İnternet kullanım alışkanlığı” ya da “internet kullanım davranışları” yeni bir kavram 

olarak karşımıza çıkmakta alan yazında İnternet Bağımlılığı ya da Problemli İnternet 

Kullanımı olarak adlandırılmaktadır (Arısoy, 2009; Beard ve Wolf, 2001; Caplan, 2002; 

Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007; Çağır ve Gürgan, 2010; Davis, 2001; Gönül, 2002; 

Kayri ve Gönüç, 2009; Khazaal, Billieux, Thorens, Khan, Louati, Scarlatti ve Zullino, 

2008; Kim ve ark., 2006; Leung ve Lee, 2012; Morahan-Martin ve Schumaher, 2000; 

Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla ve McElroy, 2000; Tsai ve Lin, 2003; Widyanto, 

Griffiths ve Brunsden, 2011; Yellowlees ve Marks, 2007; Yen, Ko, Yen, Wu ve Yang, 

2007; Young, 1996a).  

Adlandırmadaki farklılıkların temeli incelendiğinde kavramın açıklanmasında duyuşsal, 

davranışsal ve bilişsel süreçlerden birine odaklandığı görülmektedir (Davis, 2001). İnternet 

bağımlılığının tanımı incelendiğinde, bağımlılıkla örtüşen tek yönünün madde 
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bağımlılığında olduğu gibi internetin kullanımında aşırılığın olmasıdır. Daha önce de 

tanımlandığı ve kabul gördüğü üzere, ancak bir maddenin kullanılmasının biyolojik olarak 

zorunlu hale gelmesi bağımlılık olarak tanımlanmakta, davranışsal bağımlılıklar ise dürtü 

kontrol bozukluğu bir başka deyişle davranış bozukluğu olarak kabul görmektedir 

(Livesley, 1995).  

Griffiths (1998), internetin aşırı kullanımı ile internet bağımlılığının aynı anlamı 

taşımadığını belirtmiştir. İnternet bağımlılığını tanımlamada, doğrudan internete olan 

bağımlılığın söz konusu olduğunu, aşırı internet kullanımında ise, internet aracılığı ile 

sunulan içeriğe karşı bağımlılıktan söz edildiği belirtmiştir. Benzer biçimde internet 

bağımlılığı kavramının internetin patolojik boyutlarda kullanımı açıklamada yeterli 

olmadığını söyleyen Gönül (2002), bunun nedeni olarak da bağımlılığın internetin 

kendisine değil sunulan imkânlara ve içeriğe karşı bir bağımlılık olduğunu belirtmektedir. 

Grohol de (2005), Problemli İnternet Kullanımın bir bağımlılık türü olmadığını 

belirtmektedir. Bunun nedeni olarak da, Problemli İnternet Kullanımında kişinin kendi 

istediği ile sosyal izolasyona maruz kaldığını ancak bağımlılıkta ise bu olumsuz durumun 

bağımlılık sürecinin negatif bir çıktısı olduğunu belirtmiştir. Bunun yanında internetin 

sunduğu etkileşim imkânının, bireylerde ilgi uyandırdığını, bu ilginin zaman içinde denge 

içinde olması gerektiğini, ilginin giderek artmasının kişilerin problemli kullanım davranışı 

sergilemesine zemin oluşturduğunu belirtmiştir.  

Yellowlees ve Marks (2007), İnternet bağımlılığını, Problemli İnternet Kullanımının bir üst 

basamağı olarak nitelendirmiş ve Problemli İnternet Kullanımını; internet kullanıcılarının 

internet üzerinden çevirim içi etkileşimli uygulamaları (sohbet, oyun, kumar, vb) aşırı 

düzeyde kullanması olarak tanımlamıştır. Kontrolsüz aşırı kullanımın da giderek internet 

bağımlığına neden olduğunu belirtmiştir.  

Başka bir tanımla adlandırma farklılıkları incelendiğinde; kullanıcıların internet yerine, 

internet aracılığı ile sunulan sohbet, oyun, alışveriş gibi içeriğe karşı davranış bozukluğu 

gösterdiklerini dikkate alarak bağımlılık ifadesinin yerine patolojik kullanım ya da 

problemli kullanım kavramının kullanılmasının uygun olduğunu belirtmektedirler (Davis, 

2001; Gönül, 2002; Tsai ve Lin, 2001).  

Davis, Tsai ve Lin’in çalışmalarına benzer şekilde Gönül’ün (2002) çalışması da; internet 

bağımlılığın nedenleri incelendiğinde, bağımlılığın içeriğe ve internet aracılığı ile sunulan 

hizmete karşı geliştiğini belirtmektedir (Gönül, 2002).  
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Problemli İnternet Kullanımı kavramının, farklı saplantılı davranışlara ne düzeyde 

benzerlik gösterdiğine yönelik yeterli bir bulgunun bulunmamasına bağlı olarak ne tür bir 

bağımlılık olarak tanımlanacağı ve hangi bağımlılık kategorisinde değerlendirilmesi 

gerektiği güncel bir tartışma konusudur (Reisoğlu, Gedik ve Göktaş, 2013). 

İnternet bağımlılığının madde bağımlılığında görülen belirtileri göstermemesinden dolayı 

İnternet Bağımlılığı kavramı yerine Problemli İnternet Kullanımı kavramının 

kullanılmasının uygun olacağı belirtilmektedir (Beard ve Wolf, 2001, Reisoğlu, Gedik ve 

Göktaş, 2013). Ayrıca klinik dışı ortamlarda, betimleyici yöntemler aracılığı ile, 

popülasyon genellemesinin incelendiği çalışmalarda Problemli İnternet Kullanımı 

kavramının kullanılmasının daha uygun olacağı belirtilmiştir (Ceyhan ve Ceyhan, 2008). 

Sonuç olarak, bu çalışmada aşırı internet kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan durum ve 

sonuçların adlandırılmasında “Problemli İnternet Kullanımı” kavramı kullanılması uygun 

görülmüştür.  

 

2.3. Tam’in (2012) Dört Aşamalı Problemli İnternet Kullanım Seviyesi Modeli 

Tam (2012); her problemli internet kullanım davranışının patolojik seviyeye 

çıkmayacağını, her hastalıkta olduğu gibi Problemli İnternet Kullanımında da hastalık 

seviyesine çıkmaması için erken teşhisin çok önemli olduğu belirtmektedir. Ancak bu 

davranışların erken teşhisinde öncelikle aile ve öğretmenlerin etkisinin önemine dikkat 

çekmektedir. Çünkü ancak çok belirgin bir davranış bozukluğu ve farklı alanlardaki etkisi 

fark edildiğinde ancak psikolog/psikiyatrist desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum da 

bireylerin davranış bozukluğunu gidermek için müdahale edilmesinde geç kalınmasına yol 

açmaktadır. Tam (2012), aynı zamanda davranışların aynı düzeyde belirginlik 

göstermediğini,  patolojik seviyeye dört aşamada ulaşıldığını ve her aşama için kontrol 

mekanizmalarının ayrı olduğunu belirtmiştir.  
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Tablo 1 -Tam’in (2012) Dört Aşamalı PİK Seviye Modeli 

Düzey Etki Yetkili 

1-Başlangıç İçsel Etki Aile, Akran 

2-Orta Dışarıdan fark edilir düzeyde kaygı Öğretmen/Öğretim Elemanı 

3-Klinik İçe kapanma, Kontrol Kaybında, Dürtü Bozukluğu Psikolog 

4-Patolojik İşlev bozukluğu, bilinç kaybı Psikiyatrist 

 

Modele göre, 1. Seviye “başlangıç” düzey olarak adlandırılmakta ve bu düzeyde problemli 

internet kullanım davranışının belirlenmesinde ve kontrol altına alınmasında aile ve 

akranları önem taşımaktadır. 2. Seviye “orta” düzey olarak adlandırılmakta ve bu düzeyde 

problemli internet kullanım davranışının belirlenmesinde ve kontrol altına alınmasında 

öğretmenleri/öğretim elemanları önem taşımaktadır. 3. Seviye “klinik” düzey olarak 

adlandırılmakta ve bu düzeyde problemli internet kullanım davranışının belirlenmesinde ve 

kontrol altına alınmasında psikiyatristler aile önem taşımaktadır. 4. Seviye “patolojik”  

düzey olarak adlandırılmakta ve bu düzeyde problemli internet kullanım davranışının 

belirlenmesinde ve kontrol altına alınmasında ancak klinik tedaviler ve psikiyatristler önem 

taşımaktadır. Dördüncü seviyedeki kullanıcılarının tedavi edilmesinde yalnızca terapi ya da 

kullanım önlemleri değil aynı zamanda ilaç desteği de gerekebilmektedir (Tam, 2012).  

Bu durumda kullanıcıların problemli davranışlarının birinci ve ikinci düzeyde 

belirlenmesinin, onların sonraki sosyal, akademik mesleki ve aile yaşantılarında 

karşılaşmaları muhtemel sorunlardan korunmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Buna göre özellikle lisans düzeyinde öğrenim veren kurumlarda, öğretim elemanlarının bu 

konuda bilgi sahibi olması, gerekli hassasiyetin gösterilmesi adına oldukça önemlidir.  

2.4. Problemli İnternet Kullanım Davranışı Sergileyen En Yayın Grup 

İnternet kullanım istatistikleri incelendiğinde, kullanımın en yaygın olduğu grubun 16-24 

yaş arasındaki gençlerden oluştuğu görülmektedir (TUİK, 2012). Ülkemizde bu yaş 

aralığında bulunan gençler, ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde öğrenim 

görmektedirler. İki gurup arasındaki internet kullanım yaygınlık oranı incelendiğinde ise 

üniversite öğrencilerinin sahip olduğu kullanım oranının günümüzde giderek yükseldiği 

belirtilmektedir (Kendall, 2012). 

Üniversitede öğrenim gören gençlerin gelişim dönemleri Erikson (1968) tarafından Genç 

Yetişkinlik dönemi olarak adlandırılmıştır. Bu dönemdeki bireylerde dikkat çeken 
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davranışların; yakınlığa karşı uzaklık ve kimlik karmaşası olduğu belirtilmektedir. 

Yakınlığa karşı uzaklık, aynı ve karşı cinsteki bireylerle yakın ilişkiler kurabilmek, kimlik 

karmaşası ise, kendine ait bir kimlik oluşturma çabası olarak tanımlanmaktadır (Erikson, 

1968). Bir başka deyişle bu dönem içindeki gençler için, ikili ilişkiler kurabilme ve kendi 

kimliğini oluşturabilme iki stres faktörü olarak karşılarına çıktığı belirtilmektedir (Ceyhan, 

2011).  

Bu dönemde yer alan gençlerin belirtilen stres faktörleri ile başa çıkmada araç olarak 

interneti gördükleri belirtilmektedir (Guan ve Subrahmanyam, 2009). Kendilerini yoğun 

stres altında hisseden gençlerin, bu durumdan sığınma amaçlı kullandıkları interneti de, 

kontrolsüz olarak kullanabilmeleri ihtimalleri muhtemel olduğundan, problemli internet 

kullanım davranışlarını sergileme sıklıklarının da yüksek olması beklenmektedir (Hall ve 

Parsons, 2001).  

Bunun yanında; ailelerin kontrol mekanizmasının bu yaş grubu üzerinde etkisiz kalması, 

derslerde internet araştırmalarına yönlendirmelerin olması, sosyal ağlarda kimlik belirtme 

zorunluluğunun olmaması ve kendini olduğundan farklı tanıtma imkânı, hem okul hem de 

sosyal fiziki çevrelerin internete erişimlerinin kolay olması, gerçek sosyal yaşamda yalnız 

kalma, internete erişim maliyetinin düşüklüğü ve istenen her türlü içeriğe erişim 

imkânının, internetin üniversite öğrencileri tarafından problemli kullanılmasına zemin 

hazırlayan faktörler olduğu belirtilmektedir (Ceyhan, 2011; Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 

2007; Karaca, 2007; Kandell, 1998; Keser Özcan ve Buzlu, 2005; Turnalar Kurtaran, 

2008).  

Problemli İnternet Kullanımı, üniversite öğrencilerinin akademik, toplumsal, ailesel 

ilişkilerini ve sağlığını olumsuz etkileyerek, sorumlulukların yerine getirilmesinde içsel bir 

engel oluşturduğu belirtilmektedir (Esen, 2010). Bunun en önemli nedeni, internetin 

planlanandan uzun süre, bir başka deyişle aşırı kullanılmasıyla sorumlulukların ikinci 

plana atılmasıdır (Chou, Condron ve Belland, 2005). Bu sorumlulukların ikinci plana 

atılması öğrencilerin giderek akademik, sosyal ve mesleki yaşamlarında çok daha başarısız 

olmalarına neden olacaktır. Bu nedenle, çalışmanın üniversite öğrencileri üzerinde 

yürütülmesi, bu gençlerin gelecekteki muhtemel sorunlarının çözümlenmesine imkân 

tanıyacağı düşünülmektedir.  
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2.5. Problemli İnternet Kullanımını Açıklayan Kuramsal Yaklaşımlar 

Problemli İnternet Kullanımı açıklayan bazı kuramsal yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu 

yaklaşımlar şu şekilde açıklanmaktadır. 

2.5.1. Young’un Problemli İnternet Kullanım Kuramı (Dört Kategori 

Kuramı) 

Young (1996) ’ın beş ya da daha fazla soruya evet yanıtı veren kullanıcılarına internet 

bağımlısı teşhisi koyduğu kriterlerinin sebeplerini detaylı incelenmesine gereksinim 

duymuştur. Bu amaçla 1997 yılında bireylerin problemli internet kullanım nedenlerini 

incelemiş ve bunların Sosyal Destek İhtiyacı, Yaşam Koşulları, Cinsel Erişkinlik ve Yeni 

Karakter oluşturma olmak üzere dört kategori altında toplandığını görmüştür. 

a. Sosyal Destek İhtiyacı: Gerçek yaşamda sahip olmadığı sosyal çevreyi sanal 

dünyada; sohbet grupları, oyunlar çeşitli etkileşimli içerikler aracılığı ile 

oluşturması olarak tanımlanmaktadır. Çevirim içi ortamlar sayesinde birey 

duygularını, görüşlerini, inançlarını ve kendini ifade etmede herhangi bir kişisel 

engelle karşılaşmadığından iletişim kurmada kendini rahat hissettiği 

belirtilmektedir. Bu sayede günlük yaşamında kuramadığı sosyal ilişkileri sanal 

dünyada kurduğunu düşünerek, gerçek yaşam yerine sanal yaşam ilişkilerini tercih 

ettiği düşünülmektedir. 

b. Yaşam Koşulları: Günlük yaşamlarında toplumsal etkileşime çok fazla girmeyen, 

genellikle vaktini evde geçiren bir yaşam tarzına sahip olan bireylerde sosyal 

etkileşim içinde bulunacakları ve sosyal destek alabilecekleri tek ortam internet 

aracılığı ile sunulan sanal ortam olduğu belirtilmektedir. Bu yüzden bu bireylerin 

problemli internet kullanım davranışları sergilemeye daha yatkın oldukları 

belirtilmektedir.  

c. Cinsel Erişkinlik: İnternetin bireylerin gerçek kimliğini vermeden iletişim 

kurmasına imkân tanıması birçok iletişim kanalında olduğu gibi cinsel içerik 

kanallarında da kişinin cinsel dürtülerini özgürce yaşamasına imkân vermektedir. 

Gerçekte kendini çekici bulmayan ya da bu özelliklerinden dolayı cinsel 

yaşamlarında başarısız olan bireylerin cinsel davranışlar sergilemesi olarak 

tanımlanmaktadır.  

d. Yeni Bir Karakter Oluşturma: Diğer davranış türlerinde olduğu gibi yine internetin 

gizlilik imkânı ile bireyler kendilerini olduklarından farklı gösterme eğilimlerini 

davranışa dökebilmektedir. Bu sayede hayallerinde kurguladıkları ya da 
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olduklarından başka bir karaktere bürünme davranışları bu aşamada 

tanımlanmaktadır (Demir Peker, 2014). 

 

2.5.2. Griffiths Modeli 

Griffiths (1998), daha önce Goldberg tarafından DSM-IV ölçütlerinin internet bağımlığı 

uyarlamasına benzer şekilde ölçütlere uygun internet bağımlılığı kriterleri uyarlaması 

yapmıştır. Buna göre bir internet kullanıcısına bağımlılık teşhisi koymak için dikkat 

edilmeleri gereken yedi alandan söz etmiştir. Bu alanlar; internet kullanım düşkünlüğü, 

internet kullanım süresinde kontrol mekanizması, bireylerin daha çok çevirim içi katılım 

gerektiren uygulamalara zaman ayırması, bireyin sosyal, akademik ve mesleki 

sorumluluklarının internet yüzünden ihmal edilmesi, bireyin ailesel ve sosyal ilişkilerini 

olumsuz etkilemesine rağmen internet kullanımına devam edilmesi, bireyin internet 

kullanım davranışlarını kontrol altına alamaması, bireyin aşırı internet kullanımına bağlı 

yoksunluk yaşaması olarak tanımlanmıştır. Kişilerin davranışları bu yedi alan içinden en az 

üçüne uygunluk gösterirse, kişiye internet bağımlısı denebileceğini belirtmiştir (Beard ve 

Wolf, 2001). 

 

2.5.3. Grohol’ün Üç Aşamalı Problemli İnternet Kullanımı Modeli 

Grohol (1999) problemli internet kullanım davranışlarının temelinde sosyalleşme 

ihtiyacının olduğunu belirtmiştir. İnternetin bilinmeyen ve ilgi çekici bir ortam olduğunu, 

ancak kullanımın sıklaşması ile bu ilgilinin kaybolarak kullanım sıklığında ve 

davranışlarında normalleşmenin beklendiğini belirtmiştir. Ancak beklenen bu dengenin 

sağlanamaması ile bireylerde davranış bozukluklarının ortaya çıktığını ifade etmiştir. Bu 

ilgi ve normalleşme sürecini üç aşamalı bir şema ile tanımlanmıştır (Grohol, 1999).  
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İlk aşamada birey, internetten sunulan yeni bir içerikle karşılaşır. Yeniler bireylerde ilgi 

çekici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle ortaya çıkabilecek aşırı kullanımlar da internetin 

problemli kullanım davranışlarına zemin hazırlamaktadır. Bu aşırı kullanım durumunun 

ikinci aşamaya kadar devam etmesi beklenmektedir. İkinci aşamada aşırı kullanımın bir 

sonucu olarak yeni içeriğin kullanımında bireyin doyuma ulaşması beklenir. Böylece 

bireyin yeni içeriğin kullanımından vazgeçtiği belirtilmektedir. Bunun aksi olarak 

vazgeçme davranışı göstermeyen bireyler içerik ile etkileşime belirli bir düzeyde daha 

devam edebilmektedir. Üçüncü aşamada da birey internet kullanımında günlük yaşantısı ile 

bir denge kurarak, kullanım süresinde normalleşme eğilimi gösterdiği belirtilmektedir 

(Dinicola, 2004). 

Grohol (1999),  geliştirmiş olduğu modelde, bireylerin internet kullanım davranışlarında 

belirli bir aşamaya kadar aşırılıklar sergilenebileceği, bu aşırılıkların kendiliğinden son 

aşamada normalleşeceğini, ancak sürecin bireyden bireye farklılık gösterebileceğini 

belirtmektedir (Grohol, 1999).  

 

2.5.4. Suler’in İnternette Sosyalleşme Kuramı 

Suler (1999) Maslow’un ihtiyaçlar piramidinden esinlenerek kendi problemli internet 

kullanım kuramını geliştirmiştir. Suler’e göre çevirim içi etkinliklerin her biri ihtiyaçlar 

piramidinde her alanlara karşılık gelmektedir. Buna göre problemli internet kullanım 

davranışları; Fizyolojik İhtiyaçlar, Kişilerarası Etkileşim İhtiyacı, Öğrenme ve Saygınlık 

İhtiyacı ile Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı çerçevesinde tanımlanmıştır (Suler, 1999). 

Şekil 1 –Grohol (1999) Üç Aşamalı Problemli İnternet Kullanım Modeli 
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a. Fizyolojik İhtiyaçlar: Suler (1999) internette bireylerin cinsel etkileşime girmesini 

ya da gerçek hayatta cinsel etkileşim yaşayabilecekleri bireylerle tanışmanın 

Maslow hiyerarşisinin ilk aşamasında yer alan üreme ihtiyacına denk geldiğini 

savunmaktadır. İnternetin gizlilik ve gizlenme ihtiyacına zemin hazırlaması bu 

temel içgüdünün gerçekleşmesine yardım ettiğini belirtmektedir. 

b. Kişilerarası Temas İhtiyacı: İnternette edinilen sanal arkadaşlıkların ve arkadaşlık 

ortamlarının hiyerarşinin üçüncü kademesinde yer alan ait olma ya da sosyal tanıma 

ihtiyaçlarına karşılık geldiği belirtilmektedir. Suler’e (1999) göre çevirimiçi 

sosyalleşmeyi tercih eden bireylerin gerçek sosyal ilişkilerinde başarısız olduğu 

yargısı yanlıştır. Kuramcı aksine internetin, ortak özelliğe sahip bireylerin bir araya 

gelmesine imkân tanımaktadır. Ancak sosyalleşmede aşırılık, internetin aşırı 

kullanımına neden olduğundan problemli kullanım davranışlarının gelişmesine de 

imkân tanıdığını belirtmektedir.  

c. Benlik ve Saygınlık İhtiyacı: Suler (1999) bireylerin çevirim içi eş zamanlı 

oyunlarda, diğer bireylerle etkileşiminde edindiği deneyim onların hiyerarşinin 

toplumsal benliğin kabulü aşaması ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtmektedir. 

Etkileşimli oyunların; rol alma, sorumluluk edinme, sorumlulukların yerine 

getirilmesine bağlı statü kazanma gibi özelliklerinin sosyal prestij algısı ile 

doğrudan bağlantılı olduğu belirtilmektedir. 

d. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Suler’e (1999) göre, çevirim içi ortamlarda 

bireylerin kendi hayal güçleri ile oluşturdukları karakterler, gerçek hayatta olmak 

istedikleri karakterin ta kendisidir. Gerçek yaşamda, ifade edemediklerini, 

yaşamadıklarını sanal dünyada özgürce yansıtabildiklerinden, bu durumun 

hiyerarşinin son kademesi olan kendini gerçekleştirme ile doğrudan bağlantılı 

olduğunu belirtilmektedir (Suler,1999).  

Suler (1999)’in kuramı incelendiğinde; gerçek yaşamda karşılanamayan ihtiyaçların 

problemli internet kullanım davranışlarına zemin hazırladığı belirtilmektedir.  

2.5.5. Davis’in Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Patolojik İnternet 

Kullanımı Modeli; 

Problemli İnternet Kullanımın nasıl ortaya çıktığını ve takip eden sürecin nasıl işlediğini 

daha net açıklanması gerektiğini belirten Davis (2001), Bilişsel-Davraşımcı yaklaşım 

doğrultusunda Problemli İnternet Kullanımını bir model çerçevesinde tanımlamıştır. Daha 

önce açıklanan modellerin aksine Davis geliştirdiği modelde, problemli internet kullanım 
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davranışların temelinde duyuşsal ve davranışsal süreçler yerine bilişsel süreçlerin 

etkisinden söz etmiştir. Bilişsel süreçlerin ancak duyuşsal ve davranışsal davranış 

sergilenmesini sağladığını belirtmiştir. Bu yönü ile modelin geliştirilmesinden önceki tüm 

problemli internet kullanım davranışlarının temelinde davranış özellikleri dikkat çekerken, 

modelin geliştirilmesinden sonraki süreçte, bilişsel etki ve bozukluklardan da söz 

edilmektedir (Young, 1996; Davis, Smith, Rodrigue ve Pulvers, 1999; Davis, 2001). İlk 

aşamada modelinde tek boyuttan bahseden araştırmacı, modeli detaylandırarak spesifik ve 

genel olmak üzere iki tür problemli internet kullanım davranışları olduğu üzerinde 

yoğunlaşmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Davis modeline göre: 

Spesifik Patolojik İnternet Kullanımı: İnternetten sunulan; oyun, seks, alışveriş, sohbet, vb 

gibi içeriklerden özellikle herhangi birine yönelik geliştirilen davranış bozukluğu olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tür bozukların içerik merkezli oluşundan, internetin olmadığı 

ortamlar da etkili olabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle, internetin diğer işlevlerinden 

bağımsız olarak işlemektedir.  

Genel Patolojik İnternet Kullanımı: Spesifik bir içeriğe yönelmekten çok internet 

üzerinden erişilen her türlü etkileşim sonucunda gelişebildiği belirtilmektedir. Bu 

kategoride değerlendirilen bireylerin, herhangi bir amaç olmadan yalnızda zaman geçirmek 

amaçlı internet kullandıkları söylenebilmektedir. Ayrıca daha çok internetin sosyalleşme 

boyutuna uyum sağlayan alışkanlıkların belirgin olduğu da varsayılmaktadır (Davis, 2001). 

 

 

 

 

Şekil 2 - Davis’in (2001) Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Patolojik İnternet Kullanımı Modeli 
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2.5.6. Caplan Problemli İnternet Kullanım Yaklaşımı 

Caplan (2002), Davis’in geliştirdiği modeli dikkate alarak yeni bir yaklaşım geliştirmiştir. 

Daha önceki modellerinde “Patolojik İnternet Kullanımı” terimini kullanan Davis’in aksine 

“Problemli İnternet Kullanımı” kavramını kullanan Caplan internet kullanımında kendi iç 

kontrolünü sağlayabilen ve sağlayamayan bireyler olmak üzere iki gruptan söz etmiştir. 

Kontrol sağlayamayan bireylerin sosyal, ailesel ve mesleki yaşantılarında sorun 

yaşamasına bağlı olarak da, sergiledikleri davranışları “problemli” olarak adlandırmıştır 

(Caplan, 2002).   

Ayrıca bu yaklaşım diğerlerinden farklı olarak psikososyal faktörlerin de etkisinde 

kalmaktadır. Buna göre sosyal iletişim becerileri düşük ve sosyal kaygı düzeyi yüksek 

internet kullanıcılarının problemli internet kullanım davranışlarının daha belirgin olduğu 

belirtilmektedir (Caplan, 2002).   

Yaklaşıma göre; sosyal dışlanma, sorumluklarını yerine getirememeye bağlı başarısızlık, 

içe kapanıklık gibi sorunları olan bireylerin işlevsel olmayan iletişim yetenekleri 

bulunmaktadır. Buna bağlı olarak bu bireyler gerçek sosyal iletişim yerine, bireysel olarak 

daha rahat davranabilecekleri sanal iletişim ortamlarını tercih etmektedirler. Kendilerini 

internette daha rahat hisseden bireyler, giderek tüm etkinlikleri gerçekleştirmek için 

yalnızca interneti tercih etmekte ve aşırı kullanıma bağlı davranış bozuklukları meydana 

gelmektedir. Caplan geliştirmiş olduğu yaklaşımı sınamak için 18-57 yaş arasında bulunan 

395 birey üzerinde bir araştırma yapmıştır. Çalışma sonucunda, yalnızlık, dışlanma ve 

depresyon kaygısının bireylerde internet üzerinden etkileşimi tercih etmelerine zemin 

oluşturduğu görülmüştür (Caplan, 2002). 

Problemli İnternet Kullanımına neden olan faktörlerini incelediği başka bir çalışma 

sonucunda da çevirim içi sosyal etkileşimin, yalnızlık, sosyal kaygı en önemli faktör 

olduğu belirlemiştir (Caplan, 2003; Caplan 2005). 

Yaklaşımların tamamı incelendiğinde, Problemli İnternet Kullanım davranışlarını etkileyen 

faktörlerin; sosyal prestij algısı, sosyal yarar, yalnızlık/içselleştirme, duygusal tatmin, 

kontrol kaybı, aşırı kullanım, akademik ve sosyal yaşamda başarısızlık başlıkları altında 

toplandığı görülmektedir. Bu faktörlere ilişkin yapılan araştırmalara sonraki bölümde 

değinilmiş, içerik analizi çerçevesinde detaylı olarak incelenmiştir.  
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İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde ülkemizde yapılan yerel çalışmalar “Ülkemizde Yapılan Araştırmalar”, yurt 

dışında yapılan çalışmalar “Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar”, ayrıca ölçek geliştirme 

çalışmaları farklı bir başlık olmak üzere üç ayrı başlık altında incelenmiştir. Üçüncü 

başlıkta, sınıflama yöntemi ile incelenen çalışmalar doğrultusunda araştırmada kullanılacak 

olan faktörler belirlenmiş ve kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde isimlendirilmiştir. 

 

Ülkemizde Yapılan Araştırmalar 

Ülkemizde ve dünyada Problemli İnternet Kullanımı ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. 

Bu çalışmaların bazıları aşağıda sunulmaktadır. 

12-17 yaş aralığında bulunan 686 ilköğretim-ortaöğretim öğrencisi üzerinde Problemli 

İnternet Kullanımını cinsiyet; sosyo-ekonomik etkenler ve kullanım amaçlarının 

incelendiği araştırma bulgularına göre; daha çok erkek öğrencilerin problemli internet 

kullanım ortalamasının daha yüksek olduğu, sosyo-ekonomik durumu daha iyi olan 

öğrencilerin problemli internet kullanım ortalamasının daha yüksek olduğu ve interneti 

iletişim kurma ve eğlence amaçlı kullandıklarını belirlenmiştir (Bayraktar, 2001). 

499 lisans öğrencisi üzerinde yapılan bir başka araştırmada, lisans öğrencilerinin antisosyal 

davranış eğilimleri, sosyal normları ve denetim odakları ile problemli internet kullanım 

davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda antisosyal davranış 

eğilimleri ile denetim odağının problemli davranışları yordadığı ancak sosyal normların 

yordayıcı etkisini olmadığını belirlemişlerdir (Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007). 

Problemli internet kullanım davranışlarının psikolojik etkilerini incelendiği araştırmaya 

730 lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışma sonucunda problemli kullanım davranışları ile 

akademik başarısız, yalnızlık ve depresyon arasında pozitif yönlü anlamlı, algılanan sosyal 

yarar ile negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (Keser Özcan ve Buzlu, 2007). 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2008)’nün ülke genelinde aile ve internet 

kullanımı konusunda yaptıkları çalışmanın sonucunda; bireylerin internet kullanamadıkları 

zamanlarda yalnızlık ve huzursuzluk hissine kapıldıkları, hisler ile internet kullanım 

süresinde pozitif anlamlı ilişki olduğu ve bu hislerin annede en az, babada orta düzey, 

çocuk da en yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Problemli internet kullanım 

davranışlarının da aile bireylerinin ihmal edilmesi, eşlerin sanal aldatmaya yönelmesi, 
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çocukların sanal dünyada olduklarından farklı bireylere bürünme eğilimine neden olduğu 

da belirtilmektedir.  

Problemli İnternet Kullanımı düzeyi ile cinsiyet, kullanım amacı, psikolojik etkenler 

arasındaki ilişkinin incelendiği ve 437 lisans öğrencisi üzerinde yapılan bir başka çalışma 

sonucunda erkeklerin, interneti eğlence ve yakınları ile iletişim kurma amaçlı kullanan 

bireylerin diğer amaçlar için kullanan bireylere problemli internet kullanım davranış 

puanlarının yüksek olduğu, psikolojik problem düzeyi ile problemli davranış sergileme 

oranı arasında pozitif anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (Ceyhan, 2008). 

184 ortaöğretim öğrencisinin; problemli internet kullanım davranışlarının, internet erişimi, 

cinsiyet, internet kafe kullanım eğilimleri, sosyal yarar, olumsuz etkiler ve internete olan 

ilgileri ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda kız öğrencilerin problemli 

kullanım oranlarının anlamlı olarak yüksek olduğu, problemli davranış oranı yüksek 

öğrencilerin sosyal yarar ve olumsuz sonuçlara maruz kalma oranın da paralel şekilde 

yüksek olduğu, internete kafe gitme eğilimleri ile problemli kullanım arasında da anlamlı 

bir farkın çıkmadığı belirlenmiştir (Doğan, Işıklar ve Eroğlu, 2008). 

Bir başka boyut olarak problemli internet kullanım davranışları ile fiziksel etkileri 

incelendiği çalışmaya 254 önlisans öğrencisi örneklem alınmıştır. Çalışma sonucunda 

%39.8 oranında öğrencinin bilgisayar kullanımına bağlı fiziksel olumsuz etki gördükleri, 

%47.7 oranında da bedensel bir ağrı hissettikleri belirlenmiştir (Özmutaf, Özgür ve 

Gökmen, 2008).  

Diğer çalışmalardan farklı olarak; problemli internet kullanım davranışları ile cinsiyet, 

internet kullanım süresinin yanında, internete duyulan güven incelenmiştir. 953 lisans 

öğrencisi üzerinde yapılan araştırma sonucunda cinsiyetin anlamlı bir değişken olmadığı, 

internete duyulan güven ile kullanım süresinin ayırt edici değişkenler olduğu belirlenmiştir 

(Balcı ve Gülnar, 2009). 

Bayraktar (2001), Özmutaf, Özgür ve Gökmen’in (2008) çalışmalarına benzer yaş  grubu 

üzerinde yapılan araştırma 14-19 yaş aralığında 437 ergen üzerinde yapılmış ve ergenlerin 

problemli internet kullanım davranışları ile cinsiyet, arkadaş bağlılığı aile tutumu ve aile 

eğitim seviyesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda arkadaş bağlılığı oranı 

ve erkek öğrencilerin kullanım oranları ile problemli davranış sergileme arasında pozitif 

yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Aile tutumu ve aile eğitim durumu ile ilişki 

incelendiğinde de “ilgisiz” lik puanı yüksek ailelerin çocuklarının problemli davranış 
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puanlarının anlamlı oranda yükseklik belirlenirken, annenin eğitim durumu ile problemli 

kullanım davranışı arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (Büyükşahin Çevik ve 

Çelikkaleli, 2010). 

464 lisans öğrencisi üzerinde yapılan, problemli internet kullanım davranışları ile cinsiyet, 

internet kullanım amaçları bir başka değişken olarak kimlik statüleri arasındaki ilişki 

incelendiği çalışma sonucunda internet kullanım amaçları içinden problemli kullanım ile 

en yüksek anlamlı ilişki “yeni bireylerle tanışmak” iken; eğlence, yakınları ile iletişim 

kurma amaçlarının da anlamlı ilişkili olduğu belirlenmiştir (Ceyhan, 2010). 

Hem lisans hem ortaöğretim öğrencilerinin bir arada katılım sağladığı diğer bir çalışmada 

572 ortaöğretim ve lisans öğrencisinin problemli internet kullanım davranışları ile yalnızlık 

ve algılanan iyilik arasındaki ilişkileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda problemli 

kullanım davranışları ile yalnızlık arasında pozitif, algılanan iyilik arasında da negatif 

yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir (Çağır ve Gürgan, 2010). 

Ortaöğretim öğrencileri üzerinde yapılan bir diğer araştırmada 710 ortaöğretim 

öğrencisinin problemli internet kullanım davranışları ile cinsiyet, olumsuz sonuçlar, sosyal 

yarar ve aşırı kullanımları arasındaki ilişki incelemiştir. Araştırma sonucunda erkek 

öğrencilerin problemli kullanım davranış oranlarının, sosyal yarar algısının, olumsuz sonuç 

ve aşırı kullanım ortalamalarının anlamlı düzeyde yüksek olduğunu belirlemiştir (Gürcan, 

2010).  

Problemli internet kullanım davranışları ile yalnızlık, duygusal tatmin, internet kullanım 

süresi, cinsiyet, sanal ilişki kurma eğilimi arasındaki ilişkinin incelendiği 493 lisans 

öğrencisi katılmış ve çalışma sonucunda günlük internet kullanım süresi yüksek olan 

öğrencilerin, düşük olan öğrencilere göre,  yalnızlık ve duygusal tatmin beklentisi daha 

yüksek olan öğrencilerin düşük olan öğrencilere göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilere 

göre, sanal ilişki kurma eğilimi yüksek olan öğrencilerin düşük olan öğrencilere göre 

problemli davranış sergilemelerinin anlamlı oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir 

(Odacı ve Kalkan, 2010). 

Diğer çalışmalardan farklı olarak psikiyatrik problemli olan bireyler ile olmayan bireylerin 

problemli internet kullanım davranışları arasındaki ilişki ile cinsiyet, internet kullanım 

süreleri ve internet kullanım amaçları incelendiği çalışmaya yaşları 12-18 aralığında olan 

884 birey katılmıştır. Psikiyatrik problem olarak; dikkat eksikliği, duygu durum bozukluğu 

ve kaygı bozukluğu incelenen çalışma sonucunda; psikiyatrik bozukluğu olan bireylerin 
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problemli kullanım puanlarında, kızların internet kullanım sürelerinde anlamlı yükseklik 

belirlenmiştir (Tahiroğlu, Çelik, Fettahoğlu, Yıldırım, Toros, Avcı, Özatalay ve Uzel, 

2010). 

Benzer şekilde Durak Batıgün ve Kılıç (2011) tarafından yapılan başka bir çalışmada, 

Problemli İnternet Kullanımının psikolojik etkenler, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, 

sosyal yarar ve kişilik özellikleri ile ilişkisi incelenmiştir. 1198 lisans öğrencisi üzerinde 

yapılan araştırma sonucunda, erkek öğrencilerin ve sosyo-ekonomik düzeyi yüksek 

öğrencilerin problemli davranış sergileme ortalamaları anlamlı oranda yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Bunun yanında internetin günlük kullanım süresi ve sosyal yarar 

beklentisinin problemli kullanımla doğru orantılı bir ilişkisinin olduğu, özdenetim ile de 

ters orantılı bir ilişki içinde olduğu belirlenmiştir. 

Cinsiyet, kullanım amacı, benlik algısı ve benlik saygısı ile problemli internet kullanım 

davranışları arasındaki ilişki incelenen ve 556 lisans öğrencisi üzerinde yaptığı araştırma 

sonucunda erkek öğrencilerin problemli davranış sergileme oranlarında ve eğlence iletişim 

amaçlı internet kullanma oranlarında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Çalışma Bunun yanında problemli kullanım ile benlik saygısı arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı ancak kendilik algısı ile negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu de görülmüştür 

(Çelik ve Odacı, 2011). 

Ortaöğretim öğrencilerinin problemli internet kullanım davranışları ile, internet kullanım 

süresi ile cinsiyet ve öğrenim görülen okul türü ile ilişkisi incelenen başka bir çalışmaya 

307 öğrenci katılım sağlamış ve çalışma sonucunda; kullanım süresi ile problemli kullanım 

arasında pozitif yönlü anlamlı, ortaöğretimin daha alt kademelerinde öğrenim görme ile 

negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Bunun yanında öğrenim görülen okul 

türünde endüstri meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin problemli internet kullanım 

davranışı sergileme oranının yüksek olduğu belirlenmiştir (Ceyhan, 2011). 

Ortaöğretim öğrencileri üzerinde yapılan benzer bir araştırmada 700 ortaöğretim 

öğrencisinin problemli internet kullanım davranışları ile aileden sağlanan sosyal yarar, 

yalnızlık, yaşam doyum, duygusal tatmin, akademik başarı ve cinsiyetleri ile arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda yalnızlık ile problemli kullanım arasında pozitif, 

aileden sağlanan sosyal yarar ile arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkisi olduğu 

belirlenmiştir. Bunun yanında; yalnızlık, yaşam doyum, duygusal tatmin, akademik başarı 

ve cinsiyetin yordayıcı olduğu belirtilmiştir (Esen ve Müge Siyez, 2011). 
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Başka bir değişken olarak  bilgisayara sahip olma, kullanım sıklığı, akademik başarısızlık, 

beslenme tutumları ve öz-yeterlilik ile problemli internet kullanım davranışları arasındaki 

ilişkinin incelendiği diğer bir çalışma 661 lisans öğrencisinin katılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda kızların problemli kullanım davranış oranlarının 

daha yüksek olduğu, problemli davranış sergileme ile bilgisayar sahibi olma ve kullanım 

sıklığı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, özyeterlilik ve beslenme tutumlarının önemli 

yordayıcılar olduğu, problemli kullanım ile özyeterlilik arasında negatif yönlü anlamlı, 

beslenme tutumları ile pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (Çelik ve Odacı, 

2011).  

Benzer şekilde problemli internet kullanım davranışları ile cinsiyet, internet kullanım 

süresi, depresyon ve farklı değişkenler arasındaki ile ilişkisi incelendiği diğer bir çalışmaya 

211 öğrenci katılım sağlamıştır. Çalışma sonucunda, erkek öğrencilerin problemli internet 

davranışlarının daha yüksek olduğu, problemli kullanım davranışları ile depresyon ve 

kullanım süresi arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (Üneri ve 

Tanıdır, 2011).   

Lisans öğrencileri üzerinde yapılan 1235 lisans öğrencisinin katılım sağladığı başka bir 

çalışmada, problemli internet kullanım davranışlarının; cinsiyet, internet kullanım süresi, 

sosyal etkileşim kaygısı ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda erkek 

öğrencilerin problemli internet kullanım davranış puanlarının daha yüksek olduğu, internet 

kullanım süresi ve sosyal etkileşim, kaygı ile problemli kullanım davranışları arasında 

pozitif anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (Çuhadar, 2012). 

Diğer çalışmalardan farklı olarak 418 lisans öğrencisi üzerinde yaptıklan bir araştırmada, 

problemli internet kullanım davranışları ile yalnızlık, yaşam doyum ve bilişsel çarpıtma 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda erkek öğrencilerin problemli internet 

kullanım davranış puanlarının daha yüksek olduğu, problemli kullanımın yaşam doyumu 

ile negatif yönlü anlamlı, bilişsel çarpıtma ve yalnızlık ile pozitif yönlü anlamlı ilişkisi 

olduğu belirlenmiştir (Çelik ve Odacı, 2013). 

Önceki çalışmalara ek olarak farklı bir grup 556 lisans öğrencisi üzerinde yapılan bir 

araştırmada problemli internet kullanım davranışlarının cinsiyet, bilgisayar sahibi olma 

durumu, aile ile birlikte yaşama durumu, özyeterlilik ve risk alma davranışları ile ilişkisi 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda diğer çalışmalardan farklı olarak; erkeklerin ve 

bilgisayar sahibi olanların problemli internet kullanım davranış puanlarının yüksek olduğu, 
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problemli kullanım ile aile ile birlikte yaşama durumu arasında anlamlı fark olmadığı, 

özyeterlilik ile negatif yönlü anlamlı, risk alma davranışları ile pozitif yönde anlamlı 

ilişkisi bulunduğu belirlenmiştir (Odacı, 2013).  

Sargın (2013)’nın 300 lisans öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada problemli internet 

kullanım davranışları ile cinsiyet, sosyal destek algısı, dürtü kontrolü, dikkat dağıtma 

internet kullanım tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda erkek 

öğrencilerin problemli internet kullanım davranış puanlarının daha yüksek olduğu, 

problemli kullanım davranışlarının yalnızlık ve dürtü kontrolü ile pozitif yönlü anlamlı 

ilişkisi olduğu, sosyal destek algısı ve dikkat dağıtma ile anlamlı bir ilişkisi olmadığı 

belirlenmiştir. 

Problemli internet kullanım davranışlarının cinsiyet, bilgisayara sahip olma durumu, 

internet kullanım süresi ve ne zamandan beri internet kullanıcısı oldukları arasındaki 

ilişkinin incelendiği başka bir çalışmaya 226 lisans öğrencisi katılım sağlamıştır. Çalışma 

sonucuna göre erkek öğrencilerin problemli internet kullanım davranış puanlarının daha 

yüksek olduğu, günlük internet kullanım süresi problemli kullanım davranışları arasında 

pozitif anlamlı ilişki olduğu, ne zamandan beri internet kullanıcısı olduğu ile problemli 

kullanım davranışları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir (Sırakaya ve 

Seferoğlu, 2013).  

Benzer çalışmalardan farklı olarak öğrencilerin vücut kitle endeksleri ile problemli internet 

kullanım davranışları arasındaki ilişkinin incelendiği ve 525 lisans öğrencisi üzerinde 

yapılan araştırma sonucunda problemli kullanım davranış oranları ile vücut kitle endeksleri 

üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Sarı ve Aydın, 2014).  

463 lisans öğrencisi üzerinde yapılan başka bir araştırmada, problemli internet kullanım 

davranışları ile cinsiyet, internet kullanım süresi, sosyal destek algısı ve yalnızlık 

arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. Çalışma sonucunda tüm değişkenlerin problemli kullanım 

davranışlarını anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir (Oktan, 2014). 

Son olarak Siyez (2014)’in 458 ortaöğretim öğrencisi üzerinde yapmış olduğu araştırmada 

problemli internet kullanım davranışları ile cinsiyet ve heyecan arayışı dürtüsü arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda cinsiyet ve heyecan arayışı dürtüsünün problemli 

kullanım davranışlarını anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. 
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Ülkemizde Yapılan Araştırmaların Özeti 

Ülkemizdeki yapılan çalışmalar kısaca özetlenecek olursa; örneklem olarak ortaöğretim 

(ergen) ve lisans düzey öğrenciler olmak üzere iki grup altında genellendiği görülmektedir. 

Problemli İnternet Kullanımının bağımlı değişken olarak incelendiği gözlemlenen 

çalışmalarda bağımsız değişken olarak; cinsiyet, bilgisayara sahip olma durumu, internet 

kullanım süresi, sosyo-ekonomik etkenler, kullanım amaçları, antisosyal davranış 

eğilimleri, sosyal normları, denetim odakları, akademik başarısız, yalnızlık, depresyon, 

algılanan sosyal, psikolojik etkenler, internet kafe kullanım eğilimleri, sosyal yarar, 

olumsuz etkiler, internete olan ilgileri, fiziksel etkiler, internete duyulan güven, arkadaş 

bağlılığı, aile tutumu, aile eğitim seviyesi, kimlik statüleri, aşırı kullanımları, duygusal 

tatmin, kişilik özellikleri, benlik algısı, benlik saygısı, öğrenim görülen okul türü, aileden 

sağlanan sosyal yarar, yaşam doyum, beslenme tutumları, bilgisayar öz-yeterliliği, aile ile 

birlikte yaşama durumu, özyeterlilik ve risk alma davranışları, dürtü kontrolü, dikkat 

dağıtma, vücut kitle endeksi ve heyecan arayışı seçildiği ve problemli internet kullanım 

davranışları ile aralarındaki ilişkilerin incelendiği belirlenmiştir. İncelenen bu değişkenler 

kategorize edilecek olursa; kullanım süresi, kullanım amacı, cinsiyet, okul türü, akademik 

başarısızlık, sosyal doyum, prestij algısı, duygusal tatmin, fiziksel olumsuz etkiler, aşırı 

kullanım, kendini (içsel) kandırma, kontrol kaybı ve içselleştirme kategorileri altında 

toplandığı gözlenmektedir. Çalışma sonuçlarına göre problemli internet kullanım 

davranışlarının bu katergorik değişkenlerle anlamlı düzeyde ilişkili olduğu 

görülmekteyken, cinsiyete yönelik bir genellemenin yapılamayacağı, bazı çalışmalara göre 

kız öğrencilerin, bazı çalışmalara da göre ise erkek öğrencilerin anlamlı düzeyde problemli 

davranış sergilediğinin belirlendiği söylenebilmektedir.   
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Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

Yurt dışında yapılan çalışmaların bazıları aşağıda sunulmaktadır. 

Problemli internet kullanım davranışları, internet kullanım şekilleri ve haz dürtüleri 

incelendiği bir araştırma 910 lisans öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiş ve sonucunda 

problemli internet kullanım skorları yüksek olan öğrencilerin düşük olan öğrencilere göre 

daha fazla internet kullandıkları, interneti daha eğlenceli, ilgi çekici, tatmin edici 

buldukları, interneti günlük yaşam ve akademik çalışmalarına olumsuz etki gösteren bir 

ortam olarak tanımladıkları belirlenmiştir (Chou ve Hsiao, 2000).  

277 lisans öğrencisi üzerinde yapılan benzer bir çalışmada öğrencilerin patolojik internet 

kullanım düzeylerinin cinsiyete göre dağılımlarını incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, 

%27,2 oranında öğrencinin patolojik internet kullanım düzeyinin 0, %64,7 sinin orta 

düzey,%8,1’inin ise yüksek düzeyde ve erkeklerin bayanlara göre yüksek oranda patolojik 

kullanım durumuna sahip olduğu belirlenmiştir (Morahan-Martin ve Schumacher, 2000). 

Farklı bir örnek çalışma olarak 20 psikiyatrik geçmişi olan birey üzerinde yapılan bir 

araştırmada bu bireylerin problemli internet kullanım davranışları; davranış özellikleri, 

kendilerinin ve ailelerin psikiyatrik faktörleri çerçevesinde tanımlanmıştır. Çalışma 

sonucunda Problemli İnternet Kullanımı davranışları; kontrolsüz, rahatsız edici, zaman 

alan, akademik, mesleki sosyal ve ailevi sorunlara zemin hazırlayan olarak tanımlanmıştır 

(Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla ve McElroy, 2000).  

Lisans öğrencileri üzerinde yapılan başka bir çalışmada internet kullanım davranışlarının 

akademik ve sosyal yaşantılarına etkisi araştırılmıştır. 1302 lisans öğrencisi üzerinde 

yapılan araştırma sonucunda Problemli İnternet Kullanımı davranış skoru yüksek olan 

bireylerin akademik, sosyal ve ailevi yaşantılarında problem yaşadıkları belirlenmiştir 

(Anderson, 2001). 

İnternet kullanım amacı ve süresi ile akademik başarı ilişkisi değerlendirildiği başka bir 

çalışma da 572 lisans öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiş ve çalışma sonucunda interneti 

eğlence amaçlı kullanan öğrencilerin akademik başarı ilişkisi negatif yönlü anlamlı olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca interneti aşırı düzeyde kullanan öğrenciler, fiziksel yorgunluk, ders 

çalışmaya vakit ayıramama, yalnızlık ve okula yaşamını aksatma gibi sorunlar 

yaşadıklarını da belirtmişlerdir (Kubey, Lavin ve Barrows, 2001).  

Davis tarafından geliştirilmiş olan Genellenmiş Problemli İnternet Kullanımı modelinin 

kullanılabilirliğini sağlamak için 386 lisans öğrenci üzerinde Genellenmiş Problemli 
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İnternet Kullanımı Ölçeğini’nin uygulandığı başka bir çalışmada problemli internet 

kullanım davranışları ile yalnızlık, benlik saygısı ve depresyon gibi psikometrik değişkeler 

ile ilişkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda problemli kullanım davranışları ile 

psikometrik değişkenler arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir 

(Caplan, 2002).  

Örneklem grubu farklı olarak 202 ortaöğretim öğrencisi üzerinde yapılmış olan başka bir 

çalışmada, öğrencilerin problemli internet kullanım davranışları ile cinsiyet, sosyal destek 

algısı, akademik başarı, yalnızlık arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda sosyal 

destek algısı ile yalnızlığın problemli kullanım davranışları ile anlamlı ilişkili olduğu, 

akademik başarı ve cinsiyetin anlamlı ilişkisinin olmadığı belirlenmiştir (Pawlak, 2002).  

Farklı bir örnek olarak 277 yalnız ve yalnız olmayan birey üzerinde yaptılan diğer bir 

araştırmada, bu bireylerin internet kullanım alışkanlıkları ile sosyal etkileşimleri arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda yalnız olan bireylerde internet kullanım süresi ve 

etkileşimli uygulamaları (sohbet, oyun, e-posta gönderimi) kullanma oranının daha yüksek 

olduğu, gerçek hayatta iletişim yerine sanal iletişimi tercih ettikleri belirlemiştir (Morahan-

Martin ve Schumacher, 2003). 

16-18 yaş aralığında bulunan bireylerle yapılan başka bir çalışmada, bu bireylerin 

problemli internet kullanım davranışı gösterip göstermeme durumunu ve problemli internet 

kullanım davranışları ile internet kullanım süresi, günlük işleri aksatma, aşırı kullanım, 

fiziksel olumsuz etki ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda, problemli 

kullanım davranışları ile kullanım süresi, günlük işleri aksatma, fiziksel olumsuz etki ve 

aşırı kullanım arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Nalwa ve 

Anand, 2003). 

Örneklem sayısı oldukça yüksek olan bir araştırmada bireylerin problemli internet 

kullanım davranışı gösterip göstermeme durumunu ve problemli internet kullanım 

davranışları ile sosyal davranış bozukluğu, stres, depresyon ve yalnızlık ile arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 13588 internet kullanıcı üzerinde yapılan araştırma sonucunda %3,5 

oranındaki grup problemli internet kullanım davranış eğilimi gösterirken, %18,4 

oranındaki grupta eğilim gösterme seviyesine yakın olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

problemli kullanım davranışları ile sosyal davranış bozukluğu, stres, depresyon ve 

yalnızlık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu da belirlenmiştir (Whang, Lee, ve 

Chang, 2003). 
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Problemli internet kullanım davranışları ile internet kullanım deneyimi arasındaki ilişkinin 

incelendiği diğer bir araştırmaya 12-26 yaş arasındaki 722 kullanıcı katılım sağlamış ve 

araştırma sonucunda internet etkinliklerini kullanma sıklığı ile problemli davranış arasında 

pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Chak ve Leung, 2004). 

Betimsel araştırmalara ek olarak 41 kişilik lisans öğrenci grubu üzerinde yapılan bir durum 

çalışmasında internet kullanımının, kişisel değer, duygusal zekâ, kişilik yapısı ve yalnızlık 

ile arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda internet kullanımı ile değerler ve 

yalnızlık arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (Engelberg ve Sjöberg, 

2004).  

İnternet kullanım davranışları ile cinsiyet ile ilişkisini inceleyen çalışmalardan farklı 

olarak, cinsiyet ve iç/dışa dönüklük ile kullanım davranışları arasındaki ilişki incelenen 

diğer bir araştırma 240 lisans öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiş ve çalışma sonucunda, 

içedönük bireylerin isimsiz sosyal etkileşime girme arasında pozitif anlamlı bir ilişki 

olduğu, erkeklerin bayanlara göre daha fazla karşı cins odaklı etkinlikleri tercih ettikleri 

belirlenmiştir (Koch ve Pratarelli, 2004).  

Aynı yılda yapılan diğer bir araştırmada ise 16-24 yaş arası 699 bireyin, problemli internet 

kullanım davranışları ile sesli, görüntülü ve çoklu mesajlaşma arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda sesli, görüntülü ve çoklu mesajlaşma ile problemli 

kullanım arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Leung, 2004).  

Caplan (2005) daha önce yapmış olduğu benzer bir çalışmadan farklı olarak 251 lisans 

öğrencisinin, Problemli İnternet Kullanımı bilişsel davranışsal kuramı çerçevesinde sosyal 

beceri ve kendini gösterme davranışları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma sonucunda 

yüz yüze iletişim yerine çevirim içini tercih eden öğrencilerin sosyal becerinin düşük 

olduğu, buna bağlı olarak da internet kullanım süresinin bu bireylerde daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

İnternetin aşırı kullanımı ile akademik ve sosyal yaşamda başarısızlık arasındaki ilişkinin 

incelendiği çalışmada Problemli İnternet Kullanımı oranı da belirlenmeye çalışılmıştır. 

Likert tipi ölçek ile sorulan sorulardan elde edilen skor ortalamasının 3’den büyük olması 

durumunda bireyin problemli internet kullanıcı olarak belirlendiği araştırma 371 öğrenci 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Problemli İnternet Kullanımı oranını 

%18,3 olarak, internetin aşırı kullanımı ile akademik ve sosyal yaşamda başarısızlık 
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arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu da belirlenmiştir (Niemz, Griffiths ve 

Banyard, 2005).  

Lisans öğrencilerinden farklı olarak 1573 orta öğretim öğrencisi üzerinde yapılan başka bir 

araştırmada öğrencilerin Problemli İnternet Kullanımı ile depresyon ve intihar eğilimi 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda, problemli kullanım davranışı sergilime 

ile intihar eğilimi arasında oldukça yüksek pozitif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir (Kim 

ve Ryu, Chon, Yeun,  Choic ve Seod, 2006). 

Benzer şekilde 1708 orta öğretim öğrencisi üzerinde yapılan diğer bir araştırmada 

öğrencilerin Problemli İnternet Kullanımı ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda günlük ve haftalık kullanım süresi ile problemli 

kullanım davranışı arasında yüksek pozitif yönlü ilişki, günlük yaşantı etkinlikleri, 

akademik başarı, sosyal ilişkiler arasında negatif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir (Yang 

ve Tung, 2007). 

2114 orta öğretim öğrencisi üzerinde yapılan başka bir araştırmada öğrencilerin Problemli 

İnternet Kullanımı ile çeşitli psikometrik değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Çalışma sonucunda erkek öğrencilerin problemli internet kullanım davranış puanlarının 

daha yüksek olduğu, problemli kullanım davranışları ile sosyal korku, depresyon 

düşmanlık dürtüleri arasında pozitif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir (Yen, Ko, Yen, Wu 

ve Yang, 2007). 

Diğer ortaöğretim öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalardan farklı olarak öğrencilerin 

Problemli İnternet Kullanımı ile madde bağımlılığı ve çeşitli kişisel psikolojik sorun 

yaşama arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmaya 3662 orta öğretim öğrencisi katılım 

sağlamıştır. Çalışma sonucunda problemli kullanım davranışları ile psikolojik sorun 

yaşama ve madde bağımlılığı arasında pozitif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir (Yen, Ko, 

Yen, Chen, Chung ve Chen, 2008).  

Bir başka örnek çalışmada da 851 ortaöğretim öğrencisinin problemli internet kullanım 

davranışlarının çeşitli psikometrik değişkeler ile ilişkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda 

problemli kullanım davranışları ile psikometrik değişkeler arasında pozitif yönlü ilişki 

olduğu belirlenmiştir (Jang, Hwang ve Choi, 2008).  

Young’un bağımlılık ölçeği ile çeşitli psikometrik değişkenler ile çevirimiçi oyun, internet 

kullanım süresi arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmaya 246 lisans öğrencisi katılım 

sağlamıştır. Çalışma sonucunda problemli kullanım davranışları ile çevirim içi oyun 
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oynama ve günlük kullanım arasında pozitif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir (Khazaal, 

Billieux, Thorens, Khan, Louati, Scarlatti ve Zullino, 2008).  

Ülkemizdeki çalışmalara benzer şekilde Problemli İnternet Kullanımı ile internet kullanım 

süresi, dışa dönük olma, çevirim içi ortamlara üye olma ve cinsiyet arasındaki ilişkinin 

incelendiği bir araştırma 272 lisans öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiş ve çalışma 

sonucunda erkek öğrencilerin problemli internet kullanım davranış puanlarının daha 

yüksek olduğu, kullanım süresi ve çevirim içi ortamlara üye olmanın problemli kullanım 

davranışlarını yordamada önemli değişkenler olduğu belirlenmiştir (Mottram ve Fleming, 

2009).  

Bu çalışmalara ek olarak aynı yıl yapılan ve lisans öğrencilerinin Problemli İnternet 

Kullanımı ile cinsiyet ve kahvaltı yapma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelendiği bir 

çalışma sonunda problemli internet kullanım davranış ile kahvaltı yapma alışkanlıkları 

arasında negatif yönlü ilişki olduğu, erkeklerin problemli kullanım davranış sergileme 

oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Tsai, Cheng, Yeh, Shih, Chen, Yang ve Yang, 

2009).  

Young’un bağımlılık ölçeğinin kullanıldığı başka bir çalışmada, 1876 lisans öğrencisinin 

internet bağımlılık düzeyi ile cinsiyet, akademik başarı, internet kullanım süresi, arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda erkek öğrencilerin problemli internet kullanım 

davranış puanlarının daha yüksek olduğu, problemli kullanım davranışları ile kullanım 

süresi arasında pozitif yönlü ilişki olduğu, akademik başarı ile de negatif yönlü ilişki 

olduğu belirlenmiştir (Frangos, Frangos ve Kiohos, 2010). 

Frangos, Frangos ve Sotiropoulos (2011)’un yaptığı başka bir çalışmada 2358 lisans 

öğrencisinin problemli internet kullanım ile risk faktörleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Çalışma sonucunda Problemli İnternet Kullanımı ile diğer madde bağımlılıkları arasında 

pozitif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Örneklemin yaş aralığı olarak 9–19 yaşın seçildiği bir araştırmada 718 kişilik grup 

üzerinde yapılan nitel araştırmada bireylerin Problemli İnternet Kullanımı ile ailelerinin 

sosyoekonomik düzeyi, internet okuryazarlığı, internet aktiviteleri ve akademik başarı 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucuna göre; problemli kullanım davranışları ile 

sosyoekonomik düzeyi ve akademik başarı arasında negatif yönlü ilişki, internetin oyun, 

eğlence ve sosyal etkileşim amaçlı kullanımı ile arasında da pozitif yönlü ilişki olduğu 

belirlenmiştir (Leung ve Lee, 2012).  
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Problemli İnternet Kullanımı ile ilişkili olduğu düşünülen riskler arasındaki ilişki 

incelendiği bir diğer çalışma sonucunda ise; 2108 lisans öğrencisinin problemli kullanım 

davranışları ile akademik başarısızlık, düşük bedensel aktivite, depresyon, algılanan stres 

arasında pozitif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. 

 

Yurt Dışında Yapılan Araştırmaların Özeti 

Yurt dışında yapılan çalışmalar kısaca özetlenecek olursa; ülkemizde yapılan çalışmalara 

benzer olarak örneklem seçiminde ortaöğretim (ergen) ve lisans düzey öğrencilerinin 

katılımı dikkati çekmektedir. Problemli İnternet Kullanımının ve internet bağımlılığının 

bağımlı değişken olarak incelendiği gözlemlenen çalışmalarda bağımsız değişken olarak; 

internet kullanım şekilleri, haz dürtüleri, cinsiyete, psikiyatrik değişkenler (yalnızlık, 

benlik saygısı, depresyon, intihar eğilimi vb) akademik başarısızlık, sosyal doyum, internet 

kullanım amacı, günlük işleri aksatma, aşırı kullanım, fiziksel olumsuz etki, sosyal 

davranış bozukluğu, stres, internet kullanım süresi, kişilik yapısı, sosyal beceri ve kendini 

gösterme, madde bağımlılığı, çevirimiçi oyun, beslenme alışkanlıkları, ailelerinin 

sosyoekonomik düzeyi, internet okuryazarlığı ve düşük bedensel aktivite, seçildiği ve 

problemli internet kullanım davranışları ile aralarındaki ilişkilerin incelendiği 

belirlenmiştir. İncelenen bu değişkenler kategorize edilecek olursa; daha önce yapılan 

kullanım süresi, kullanım amacı, cinsiyet, okul türü, akademik başarısızlık, sosyal doyum, 

prestij algısı, duygusal tatmin, fiziksel olumsuz etkiler, aşırı kullanım, kendini (içsel) 

kandırma, kontrol kaybı ve içselleştirme kategorileri ile uyum gösterdiği gözlenmektedir. 

Bunun yanında psikometrik değişkenler ve madde bağımlılığına yönelik çalışmalara da 

önem verildiği belirlenmektedir. Çalışma sonuçlarına göre problemli internet kullanım 

davranışlarının bu katergorik değişkenlerle anlamlı düzeyde ilişkili olduğu 

görülmekteyken, yine cinsiyete yönelik bir genellemenin yapılamayacağı, ülkemizdeki 

çalışmalardan farklı olarak, ağırlıklı olarak seçilen bağımsız değişkenin cinsiyet yerine 

kullanım süresi, psikometrik kişilik özellikleri ve sosyal doyum olarak belirlenebileceği 

söylenebilmektedir.   
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Ölçek Geliştirme Araştırmaları ve Belirlenen Faktörler 

Ölçek geliştirilmesi sürecinde EBSCO, ERIC, Science Direct, JSTOR Springer, Elsevier e-

Reference, SAGE, Taylor&Francis ve Ulakbim YOK veritabanlarından Problemli İnternet 

Kullanım Ölçeği Geliştirme verilerindeki makalelere erişilmiştir. Bu veritabanlarının 

seçilme nedeni, alanda geçerli olan saygın dergileri yayınlamaları ve makalelerin tam 

metinlerin  erişim imkânının bulunmasıdır. Makaleler konu ile ilgili ilk ölçek geliştirme 

çalışmalarından günümüze bir başka deyişle 1996-2013 yıllarında yapılan çalışmalardan 

seçilmiş ve tarama yapılırken “Problemli İnternet Kullanımı”, “Ölçek Geliştirme”, 

“Problemli İnternet Kullanım Ölçeği” ve “İnternet Kullanım” ve “Problemli Kullanım” 

anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Toplamda 123 makale elde edilmiş ancak İnternet 

Bağımlılığı ile ilgili olanların çalışmaya dâhil edilmemesinden ve içlerinden toplamda 10 

tanesinin Problemli İnternet Kullanım ölçeği geliştirme çalışması olmasından dolayı, bu 10 

çalışma içerik analizine tabi tutulmuştur. Geriye kalan makalelerde kullanılan ölçekler 

Davis(2002), Caplan (2002-2010), Lin ve Tsai (2002) ve Ceyhan(2007) tarafından 

geliştirilen ölçekler ve bu ölçeklerin uyarlaması çalışmalarıdır.  

Çalışma kapsamında yapılan içerik analizi için Jia ve Jia (2009) (Atıf:293) tarafından 

geliştirilen sınıflama formu esas alınmıştır. Oluşturulan bu formun kapsam geçerliliği üç 

konu alan uzmanı tarafından yapılan incelemelerle sağlanmıştır. Bu kriterlere ek olarak 

makale künye başlıkları da eklenmiş ve toplamda 9 ana başlık oluşturulmuştur. Başlıklar; 

Makale Adı, Yazarlar, Yayın Yılı, Ölçek, Örneklem Büyüklüğü, Ölçek Soru Sayısı, 

Faktörleri, Geçerlilik Tekniği, Faktör Yükü. Makalelerin incelenmesi sırasında yapılan 

içerik analizinde birbirine benzeyen veriler, belirli başlıklar ve temalar altında toplanır ve 

okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenir (Şimşek ve Yıldırım, 2011). Makale 

incelemesinde elde edilen verilerin analizinde güvenirliğin sağlanması için makaleler üç 

araştırmacı tarafından bağımsız olarak incelenmiş ve analizler arasında karşılaştırma 

yapılmıştır. Yapılan karşılaştırma neticesinde bulguların birbirine çok yakın olduğu 

görülmüş böylece, kategori ve alt kategorilerin oluşturulmasında fikir birliği sağlanmıştır. 

İncelenen makaleler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  
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Tablo 2- Makale İnceleme Tablosu 

No Makale Adı Yazarlar 
Yayın 

Yılı 
Ölçek Örneklem 

Ölçek 

Soru 

Sayısı 

Faktörleri/Değişkenler 

1 

Problematic Internet use 
and  psychosocial well-

being: development of a 

theory-based cognitive-
behavioral 

measurement 

instrument 

Caplan 2002 

Genellenmiş 

Problemli İnternet 
Kullanım Ölçeği 

Lisans 

Öğrencileri 
29 

1. Prestij Algısı 

2. Duygusal Tatmin 
3. Sosyal Doyum 

4. Fiziksel Olumsuz Etki 

5. İçsel Kandırma 
6. Aşırı kullanım 

2 

Validation of a  new 

scale for measuring 

problematic internet 
use; implications for 

pre-employment 

screening 

Davis, Flett 
ve Beser 

2002 
Online Biliş 
Ölçeği 

Lisans 
Öğrencileri 

36 

1. Kontrol Kaybı 

2. Duygusal Tatmin 
3. Sosyal Doyum 

4. İçselleştirme 

3 

Internet Use and 

Misuse: Preliminary 

Findings from a New 

Assessment Instrument 

Rotunda, 

Kass, 

Sutton ve 

Leon 

2003 
İnternet Kullanım 

Ölçeği 

Lisans 

Öğrencileri 
32 

1. Aşırı Kullanım 

2. Sosyal Doyum 

3. İçsel Kandırma  

 

4 

Problemli İnternet 

Kullanımı Ölçeği’nin 

Geçerlilik ve 
Güvenilirlik Çalışmaları  

Ceyhan, 
Ceyhan ve 

Gürcan 

2007 
Problemli İnternet 

Kullanımı Ölçeği 

Lisans 

Öğrencileri 
33 

1. Fiziksel Olumsuz Etki 
2. Sosyal Doyum 

3. Aşırı Kullanım 

5 

Problemli İnternet 

Kullanımını 
belirlemede 

Yardımcı bir araç: 

“internette bilişsel 
Durum ölçeği”nin 

üniversite 
öğrencilerinde 

Geçerlik ve güvenirliği 

Keser 

Özcan ve 
Buzlu 

2007 
İnternette Bilişsel 

Durum Ölçeği 

Lisans 

Öğrencileri 
 

1. Duygusal Tatmin 

2. Sosyal Doyum 
3. Dikkat Dağıtma 

6 

The three-factor model 
of Internet addiction:  

The development of the 

Problematic  
Internet Use 

Questionnaire 

Demetrovi
cs, Szeredi 

ve Rozsa 

2008 
Problemli İnternet 

Kullanım Ölçeği 
Yetişkinler 30 

1. Duygusal Tatmin 
2. Aşırı Kullanım 

3. Akademik Başarısızlık 

7 

Theory and 
measurement of 

generalized problematic 

Internet use: A two-step 
approach 

Caplan  2010 

Genellenmiş 

Problemli İnternet 

Kullanım Ölçeği-2 

Lisans 
Öğrencileri 

29 

1. Duygusal Tatmin 

2. Sosyal Doyum 
3. Fiziksel Olumsuz Etki 

4. Aşırı kullanım 

8 

Are teacher candidates 

problematic internet 
users? 

Ozdamli 2011 Bilgi yok 
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Tablo 2’de sunulan çalışmalar örneklem açısından incelendiğinde; üniversite öğrencileri 

üzerinde yapılan ölçek geliştirme çalışmalarının frekansı %70 iken, yetişkinler, öğretmen 

adayları ve ergenler üzerinde yapılan çalışmaların frekansları da %10dur. Bu bilgiler ışığında 

genellikle üniversite öğrencileri üzerinde yapıldığı söylenebilmektedir. Bunun en önemli 

nedeninin, Problemli İnternet Kullanım davranışlarının en rahat ve sık gözlemlenebilen yaş 

grubu olduğu belirtilmektedir (Corinne ve Hertz, 2007; Law, Shapka, Domene ve Gagné, 

2012; Law, Shapka, Hymel, Olson ve Waterhouse, 2012; Qing, 2005; Sengupta ve Chaudhuri, 

2011; Wolak, Mitchell ve Finkelhor, 2007; Ybarra ve Kimberly, 2004). Verilerden yola 

hareketle bu çalışmanın evren ve örnekleminde de lisans düzeyindeki üniversite öğrencileri 

seçilmiştir.  

Ölçek madde sayıları incelendiğinde; ölçek başına ortalama 21 sorunun düştüğü 

görülmektedir. Ölçekleri oluşturan faktörler frekansları incelendiğinde başlıkların 9 faktör 

altında toplandığı görülmektedir; 

 

Tablo 3- Belirlenen Faktörler 

 n % 

Duygusal Tatmin  6 %19,3 

Sosyal Doyum 6 %19,3 

Aşırı Kullanım 6 %19,3 

Fiziksel Olumsuz Etki 3 %9,67 

İçselleştirme 2 %6,45 

Kontrol Kaybı 2 %6,45 

İçsel Kandırma 2 %6,45 

Akademik Başarısızlık 2 %6,45 

Prestij Algısı 2 %6,45 

Toplam  31 %100 

 

Hem kuramsal modeller, hem de yapılan çalışmalara incelendiğinde, Problemli İnternet 

Kullanım davranışları ile ilişkili olduğu düşünülen davranışların Duygusal Tatmin, Sosyal 

Doyum, Aşırı Kullanım, Fiziksel Olumsuz Etki, İçselleştirme, Kontrol Kaybı, İçsel Kandırma, 

Akademik Başarısızlık ve Prestij Algısı olduğu belirlenmiştir.  Faktörlere ilişkin detaylı bilgi 

alt başlıkta yer almaktadır. 
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Problemli İnternet Kullanımı Etkileyen Faktörler 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde, problemli internet kullanım davranışlarını etkileyen 

faktörler incelendiğinde, sebep-sonuç ilişkisini açıkça ortaya koyan çalışmaların azlığı dikkati 

çekmektedir. Bir başka deyişle, internetin mi problemli davranışlar için zemin hazırladığı 

yoksa problemli davranışlar sonucunda internetin bir sığınma amacı olarak mı kullanıldığı 

tartışma konusudur. Bu çalışmada, davranışların faktörlerle arasındaki ilişkiler detaylı olarak 

incelenmesi ve bir model çerçevesinde açıklanması amaçlanmaktadır. Bir önceki bölümde 

belirtilen faktörler detaylı olarak aşağıda incelemiştir.  

1. Sosyal Doyum 

Sosyal doyum kelime anlamı olarak; toplum içinde kendini ifade edemeyen bireylerin, 

utanma, olumsuz eleştirilme, dışlanma yanlış, anlaşılma korkusu, korkulan durumlardan 

kaçınma olarak tanımlanmaktadır (Livesley,1995). Bir başka tanımlama da Gümüş (2002) 

tarafından bireylerin farklı sosyal ortamlarda kabul görmeyen davranışları sergileme, gülünç 

duruma düşme korkusunun neden olduğu rahatsızlık hissi olarak yapılmıştır. Bu duygu 

durumunun oluşmasında hem genetik hem de toplumsal faktörlerin etkisinden söz 

edilmektedir (Yüksel, 2000).  

Yapılan araştırmalarda problemli internet kullanım davranışlarını etkileyen bir değişken 

olarak karşımıza çıkan sosyal doyum faktörü; bireylerin ihtiyaç duydukları sosyal etkileşimi, 

gerçek sosyal ortamlarından elde edememeleri sonucunda, bu ihtiyacı karşılamak için sanal 

ortamı tercih ettikleri belirtilmektedir (Chak ve Leung, 2004; Çağır ve Gürgan, 2010; Keser-

Özcan ve Buzlu, 2007). Young (1996a) tarafından geliştirilen Dört Kategori Kuramı detaylı 

incelendiğinde, kuramın dört kategorisinden birini sosyal destek ihtiyacı oluşturmaktadır. Bu 

yaklaşım çerçevesinde, bireylerin sahip olmadıkları gerçek sosyal ortamlara alternatif olarak, 

herhangi bir sınırlamanın olmadığı sanal ortamı tercih ettikleri belirtilmektedir. Bu temel 

ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak kullanılmaya başlanan internetin kullanımına yönelik 

bir kontrol sağlanamaması, sonraki aşamalarda bir kontrol bozukluğu olarak tehdit 

oluşturabilmektedir. Bu kapsamda sosyal doyum ihtiyacının Problemli İnternet Kullanımı ile 

bir ilişkisinin olup olmadığının incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  
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2. Prestij Algısı 

Prestij algısı, toplumsal statü ve saygınlık olarak da tanımlanmaktadır. Saygınlık ihtiyacı 

Maslow (1970) tarafından ihtiyaçlar hiyerarşisinde dördüncü aşamada tanımlanmıştır. 

Kavramın temelinde “benlik saygısı” yatmaktadır (Suler, 1999).  Akran ilişkilerinde arkadaş 

desteğinin yüksek benlik saygısıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir. Bununla tutarlı olarak düşük 

benlik saygısının sosyal ortamlara az katılan ergenlerde görüldüğü ortaya çıkmıştır 

(Büyükşahin Çevik, 2007). Benlik ve saygınlık ihtiyacı kavramında duygu boyutu ve sosyo-

kültürel boyutun öne çıktığı belirtilmektedir (Özen ve Gülaçtı, 2010). Bireylerin sosyal 

ortamlarında diğer bireylerle etkileşimleri sonucu edindiği deneyimler, onları toplumsal 

hiyerarşide konumlandırmaktadır.  

Aynı durum sanal ortam için de geçerlidir. Bireyler gerçek dünyada ihtiyaç duydukları 

saygınlık ihtiyaçlarının karşılanamamasına bağlı olarak, bu ihtiyaçlarını gidermek için sanal 

ortama başvurabilmektedirler. Gerçek sosyal çevrede olduğu gibi, bireyler toplumsal 

hiyerarşide benliklerinin kabul görmesi için sanal ortamda çevirim içi eş zamanlı oyunları 

tercih etmektedirler. Bu tür ortamların, diğer bireylerle etkileşim imkânı sağlaması ve oyunlar 

aracılığı ile edindiği deneyimlerle, onlara toplumsal hiyerarşide saygınlık kazandırdığı inancı 

kazandırmaktadır. Bu noktada etkileşimli oyunların; rol alma, sorumluluk edinme, 

sorumlulukların yerine getirilmesine bağlı statü kazanma gibi özelliklerinin sosyal prestij 

algısı ile doğrudan bağlantılı olduğu belirtilmektedir (Suler, 1999). 

Bu temel ihtiyacın da giderilmesine yönelik olarak kullanılmaya başlanan internetin 

kullanımına yönelik bir kontrol sağlanamaması, sonraki aşamalarda bir kontrol bozukluğu 

olarak tehdit oluşturabilmektedir. Bu kapsamda prestij sağlama ihtiyacının Problemli İnternet 

Kullanımı ile bir ilişkisinin olup olmadığının incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

3. Duygusal Tatmin 

Bireyler için duygusal ihtiyaçların önemi Maslow’un (1943) ihtiyaçlar hiyerarşisinde üçüncü 

basamakta açıklanmaktadır. Bireylerin temel ihtiyaçları ve güvenlik ihtiyaçlarının 

giderilmesinden sonra sevme, beğenilme, sevilme ve ait olma ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumdaki bireylerin, söz konusu ihtiyaçlarını gidermek için uygun bir başka bireyle 

etkileşime geçmek için yoğun çaba sarf edeceği düşünülmektedir (Maslow, 1970). Bu 

durumun gerçek sosyal çevrede gerçekleşmemesi durumunda birey sanal sosyal ortamı tercih 

etmektedir.  
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Bunun yanında sosyal dışlanma, sorumluklarını yerine getirememeye bağlı başarısızlık, içe 

kapanıklık gibi sorunları olan bireylerin işlevsel olmayan iletişim ihtiyaçlarını bireysel olarak 

daha rahat davranabilecekleri sanal iletişim ortamlar aracılığı ile gidermektedirler. Caplan’a 

(2002) göre kendilerini internette daha rahat hisseden bireyler, giderek tüm etkinlikleri 

gerçekleştirmek için yalnızca interneti tercih etmekte ve aşırı kullanıma bağlı davranış 

bozuklukları meydana gelmektedir.  

Maslow’a (1943) göre birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst 

düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemeyeceği 

düşünülürse, duygusal tatmin ihtiyacının karşılanması her ne kadar önemli olsa da, bunun 

sanal ortamdan kontrolsüz olarak sağlanması da davranış bozukluklarına ortam hazırladığı 

düşünülmektedir. Bu kapsamda duygusal tatmin ihtiyacının Problemli İnternet Kullanımı ile 

bir ilişkisinin olup olmadığının incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

4. İçselleştirme 

İçselleştirme; bir kanı ya da tutumun kişilik özelliği olacak ölçüde benimsenerek 

özümlenmesi olarak tanımlanmaktadır (BSTS, 1981). Bireyler içinde bulundukları ya da 

karşılaştıkları durumlara yönelik yoğun bir benimseme davranışı sergileyebilmektedirler. Bu 

durum uygun seviyede tutulduğunda, karşılaşılan durumun hayatın bir parçası olarak ve 

kontrollü devam etmesine imkân tanırken, kontrolsüz seviyeye çıkması, karşılaşılan durumun 

takındı haline dönüşmesine neden olabilmektedir. Bu durum yanlış olduğu bilindiği halde 

zihinden çıkarılamayan, mantık ve muhakeme ile uzaklaştırılamayan, arzu edilmeyen saplantı 

halindeki fikirler olması durumunda bireyler için başa çıkılmaz bir problem haline 

dönüşebilmektedir (Favazza, 1998).  

Problemli İnternet Kullanımının gelişmesini ve devam etmesini açıklamaya çalışan bilişsel 

davranışçı yaklaşımın bakış açısına göre, kişinin hem kendisi ile ilgili uyumsuz bilişleri 

(düşünceli takıntılı bilişsel tarz, gereksiz bilişsel yorgunluk) hem de gerçek dünya ile ilgili 

uyumsuz ilişkileri (belirli olayları genelleştirme, ya hep ya hiç tarzında düşünme) Problemli 

İnternet Kullanımının gelişmesi ve sürmesine yol açar (Davis, 2001). 

İnternet kullanımı konusunda da yapılan çalışmalarda, kontrolsüz kullanımlar sonucunda 

bireylerde; internete erişim sağlayamadıkları zamanlarda yoğun düzeyde stres, endişe 

duygularına kapılabildikleri ve çevirim dışı oldukları süre boyunca sürekli olarak internet 

etkinliklerini düşündükleri belirtilmektedir.  Gerçek yaşamdaki duygu yoğunluklarını ya da 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mant%C4%B1k
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karşılaştıkları sorunları sözde çözmek için internet kullanmayı tercih etmeleriyle de dikkat 

çeken bir başka sonuç olarak karşılaşılmaktadır (Davis, Flett ve Beser, 2002; Wartberg, 

Petersen, Kammerl, Rosenkranz ve Thomasius, 2013). Bu yönü ile içselleştirmenin Problemli 

İnternet Kullanımını etkileyen bir faktör olduğu ve aralarında bir ilişkinin olup olmadığının 

belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

5. Aşırı Kullanım 

Aşırı kullanım, özellikle internetin planlanandan ve diğer tüm işleri aksatacak kadar uzun süre 

kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Problemli İnternet Kullanımının en önemli 

belirtilerinden birinin, internetin planlanandan uzun kullanılmasıdır. Ve yapılan çalışmalara 

göre madde bağımlığında olduğu gibi diğer problemli davranış türlerinde de kullanım süresi 

bağımlılığın belirlenmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir (Günüç, 2009). 

İnternetin olumsuz etkileri konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde; internetin aşırı 

kullanımının, istenmeyen bir tür davranış bozukluğuna dönüşebildiği, buna bağlı olarak 

sosyal ilişkilerin zarar gördüğü belirlenmiştir. Ayrıca bu davranış bozukluğuna sahip 

bireylerin sosyal çevresiyle olan etkileşiminin giderek azaldığı, sanal ortamda kurulan 

etkileşimlere daha fazla önem verdiği ve buna bağlı olarak da akademik, mesleki 

yaşantılarında başarısız ve mutsuz oldukları belirlenmiştir (Brenner, 1997; Parks ve Roberts, 

1998; Young, 2004).  

Çalışmalar aşırı kullanımın önemli bir faktör olmasındaki en önemli etkenin, problemli 

internet kullanıcılarının haftalık ya da günlük internet kullanım sürelerinin, problemli 

olmayan internet kullanıcılardan yüksek düzeyde fazla olduğunu göstermektedir (Cao ve Su, 

2007; Hardie ve Tee, 2007; Sookeun, Celestino, Juline, Alecia, Mamadou, Svetlana, Seul, 

Jihad, Jung-Kook, Mikhail ve Marina, 2009; Tsai ve Lin, 2002; Nalwa ve Anand, 2003; 

Young, 1998). Bir başka deyişle, bireylerin internette harcadıkları zaman artıkça Problemli 

İnternet Kullanımının oluşması daha mümkün olabileceği söylenebilmektedir.  

 

6. Kontrol Kaybı 

Kontrol kaybı, alan yazında öz-kontrol bozukluğu ya da dürtü kontrol bozukluğu ile de ifade 

edilebilmektedir. Genel olarak isteğe karşı koyamama, zararlı olduğunu bildiği halde eylemi 

gerçekleştirmeye devam etme olarak tanımlanmaktadır (Annagür ve Tamam, 2011). İnternet 

bağımlılığı tanımını ilk ortaya atan ve ilk tanı ölçütlerini oluşturan Young’a (1996a) göre 
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internet, kumarda olduğu gibi bir tür bağımlılık yaratmakta ve internet bağımlıları çeşitli dürtü 

kontrol bozukluğu belirtileri göstermektedir.  

Griffiths (1998) tarafından tanımlanan problemli internet kullanım modeline göre, problemli 

kullanımı tanımlayan yedi alandan söz edilmişti. Bir bireyin bu yedi alandan üç alana uygun 

davranış sergilemesi onun problemli internet kullanıcısı olarak belirlenebileceğinden söz 

edilmişti. Bu alanlardan biri de internet kullanım süresinde kontrol mekanizmasına sahip olma 

durumudur. İnternet kullanımı konusunda kontrol kaybı yaşayan bireylerde, aşırı kullanıma 

benzer şekilde günlük işlerini aksatma davranışı görülmektedir. Ancak farkı, internetin yoğun 

kullanılmasına karşı koyma eğilimi olmasıdır. Kontrol kaybı yaşayan bireyler gün içinde 

yapmak zorunda oldukları bir işi yapmayı planlarken kendini internet başında bulma, interneti 

planladığından daha uzun süre kullanma, internette harcadığı zamanı azaltamama gibi 

sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Yapılan araştırmalarda, kontrol kaybının problemli internet 

kullanım davranışlarını yordayan bir değişken olduğu belirtilmektedir (Davis, Flett ve Beser, 

2002; Wartberg, Petersen, Kammerl, Rosenkranz ve Thomasius, 2013). Bireylerin internete 

yönelik yanlış kullanımlarını kontrol altına alamamalarının Problemli İnternet Kullanımını 

etkileyen bir faktör olduğu ve aralarında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesinin önemli 

olduğu düşünülmektedir. 

 

7. İçsel/Kendini Kandırma 

Bireylerin yaşantılarında tercih ettikleri konusunda çevrelerini inandırmak için öncelikle ona 

kendilerine inandırması olarak tanımlanmaktadır. Antisosyal kişilik bozukluğuna zemin 

oluşturan en önemli ve tehlikeli davranış bozuklarından biridir. Antisosyal kişilik bozukluğu, 

aklî bir bozukluk (düzensizlik) olup, temel özellikleri, hilekârlık ve manipülasyondur 

(Livesley, 1995). 

Problemli internet kullanım süresince bireyler, internet kullanım süreleri konusunda 

çevrelerindekilere sürekli yalan söyleyebilmektedirler. Bir süre sonra bu duruma kendilerini 

de inandırmakta ve davranışı ortadan kaldırmaya yönelik bir çaba sarf etmemekte, çevreden 

gelen yardımları da kabul etmemektedirler.  

Yapılan araştırmalar problemli internet kullanım davranışı sergileyen bireylerde, içsel/kendini 

kandırma davranışlarının belirgin olarak görüldüğünü ve içsel/kendini kandırmanın problemli 

internet kullanım davranışı yordamada önemli bir değişken olduğunu belirtmektedir (Caplan, 

2002; Rotunda, Kass, Sutton ve Leon, 2003; Jang, Hwang ve Choi, 2008). Bireylerin internet 
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kullanımları konusunda kendilerini kandırmalarının Problemli İnternet Kullanımını etkileyen 

bir faktör olduğu ve aralarında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

8. Akademik Başarısızlık 

Bireylerin akademik ortamlarında başarısız olma durumlarını belirtmektedir. Griffiths (1998) 

tarafından tanımlanan problemli internet kullanım modeline göre, problemli kullanımı 

tanımlayan yedi alandan söz edilmişti. Bir bireyin bu yedi alandan üç alana uygun davranış 

sergilemesi onun problemli internet kullanıcısı olarak belirlenebileceğinden söz edilmişti. Bu 

alanlardan biri de bireylerin akademik ve aile yaşantısını olumsuz etkilemesine rağmen 

interneti kullanmaya devam etmesidir. Bu yönü ile bireylerin akademik başarısızlıkları 

Problemli İnternet Kullanımını tanımlamada önemli faktörlerden biri olarak dikkati 

çekmektedir.  

Yapılan araştırmalar incelendiğinde, problemli internet kullanıcısı olduğu belirlenen 

bireylerin akademik başarılarının düşük olduğu belirlenmiştir (Kubey, Lavin ve Barrows, 

2001; Morahan Martin ve Schumacher, 2003; Büyükşahin Çevik ve Çelikkaleli, 2010; Leung 

ve Lee, 2012). Bunun yanında Problemli İnternet Kullanımını etkileyen faktörleri belirlemeye 

yönelik yapılan çalışmalarda da akademik başarısızlığın, problemli internet kullanım 

davranışı yordamada önemli bir değişken olduğunu belirtmektedir (Demetrovics, Szeredi ve 

Rozsa, 2008; Özdamlı, 2011). Bireylerin internet kullanımları konusunda akademik 

başarısızlığın Problemli İnternet Kullanımını etkileyen bir faktör olduğu ve aralarında bir 

ilişkinin olup olmadığının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

9. Fiziksel Olumsuz Etki 

Bu kavram, bireylerin internet kullanım davranışlarına bağlı olarak herhangi bir fiziksel 

problem yaşama durumlarını ifade etmektedir. Araştırmalara göre, uzun süre sabit bir 

pozisyonda ekran karşısında oturmak, göz rahatsızlıklarının yanında, bedensel rahatsızlıkları 

da tetiklemektedir. Ayrıca beslenme gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında oluşan ihmal de 

metabolik etkilere sahip olabileceği, bağışıklık sistemini etkileyerek hastalıkların oluşmasına 

zemin oluşturabileceği belirtilmektedir. Yaşanması muhtemel fiziksel sorunlar dört başlık 

altına listelenmiştir. Bunlar: 

 Görme problemleri, 

 Duruş ve iskelet problemleri, 

 Hareket kısıtlılığına bağlı ağrı problemleri 
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 Radyasyona bağlı problemler (Tuncer, 2000).  

Yapılan araştırmalar incelendiğinde, problemli internet kullanıcısı olduğu belirlenen 

bireylerin fiziksel olarak olumsuz etkilendikleri, sırt ve bel ağrısı hissettikleri, yeme içme 

alışkanlıklarında oluşan bozukluğa bağlı halsizlik şikâyeti yaşadıkları, vücut kitle 

endekslerinde olumsuz değişimler olduğu belirlenmiştir (Doğan, Işıklar ve Eroğlu, 2008; Tsai, 

Cheng, Yeh, Shih, Chen, Yang ve Yang, 2009; Odacı ve Çelik, 2011; Sarı ve Aydın, 2014). 

Bunun yanında Problemli İnternet Kullanımını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik 

yapılan çalışmalarda da fiziksel olumsuz etkinin, problemli internet kullanım davranışı 

yordamada önemli bir değişken olduğunu belirtmektedir (Caplan, 2002, Ceyhan, Ceyhan ve 

Gürcan, 2007; Caplan, 2010). Bireylerin internet kullanımları konusunda fiziksel olumsuz 

etkinin Problemli İnternet Kullanımını etkileyen bir faktör olduğu ve aralarında bir ilişkinin 

olup olmadığının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu araştırma kapsamında ilgili davranışlar ve bu davranışları etkileyen faktörlerin 

belirlenmesinde Yapısal Eşitlik Modellemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem aşağıda 

detaylı olarak incelenmiştir.  
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Yapısal Eşitlik Modellemesi  

Tüfekçi ve Tüfekçi (2006) Yapısal eşitlik modellemesini; 

“Gözlenen değişkenler (observed variable) ve örtük değişkenler (latent variable) arasındaki nedensel 

ilişkilerin ve korelasyon ilişkilerinin bir arada bulunduğu modellerin test edilmesi için kullanılan istatistiksel 

bir teknik olup bağımlılık ilişkilerini tahmin etmek için, varyans, kovaryans analizleri, faktör analizi ve çoklu 

regresyon gibi analizlerin birleşmesiyle meydana gelen çok değişkenli bir yöntem” olarak 

tanımlamaktadır. 

Yapısal Eşitlik Modellemesi; birden fazla bağımlı ve bağımsız değişkenin aralarındaki ilişkiyi bir 

model çerçevesinde tek seferde birden fazla karmaşık analiz yöntemi yaparak gerçekleştirme 

olarak tanımlanmaktadır (Gerbing ve Anderson, 1988). Özellikle birçok kuramsal yapının test 

edilebilmesi ve yeni model geliştirme imkânı sunması, karmaşık kuramsal modellerin test 

edilmesinde oldukça başarılı olması, ölçüm hatalarının da dikkate alınması ve hesaplanması 

yöntemin diğer yöntemlere göre güçlü yönünü göstermektedir (Dursun ve Kocagöz, 2010).  Bu 

yöntemde; geliştirilen bir model elde edilen verilerle sınanır. Veriler oluşturulan modeli 

açıklamıyorsa model üzerinde bazı düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyuluyor demektir. Aynı 

zamanda bu yöntemde bir modelin oluşturulmasında regresyon analizi, yol (path) analizi ve 

doğrulayıcı analiz türleri bir arada kullanıldığından, diğer yöntemlere göre daha güçlü sonuçlar 

vermektedir. Yapısal eşitlik modellemesinin yol (path) analizinden en büyük farkı ise; ölçüm 

sürecine gözlenebilen ve gözlenemeyen değişkenlerin de hesaplamaya dâhil edilmesidir. Bu 

durum Şekil-4’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Sonuç olarak Yapısal Eşitlik Modellemesi: Açıklayıcı Faktör Analizi, Yol (path) Analizi ve 

Doğrulayıcı faktör analizinin bir sentezi olarak ortaya konulmuştur. Yapısal Eşitlik 

Modellemesinde kullanılan analiz teknikleri ve açıklamaları şu şekildedir: 

Şekil 3 – Yapısal Eşitlik Modellemesi İlişkiler Diyagramı 
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Doğrulayıcı Faktör Modelleri  

Kuramsal bir yapı doğrultusunda ortaya atılan hipotezin test edilmesinde kullanılmaktadır. İlk 

kez 1900’lerin başında Spearman tarafından “faktör” kavramı ortaya atılmış ve birbiri ile ilişkili 

olan ölçek maddelerinin bir faktörü oluşturduğu belirtilmiştir. Anderson ve Rubin (1956) ve 

Jöreskog (1979)’un çalışmalarında faktör yapısı geliştirilmiş ve DFA yapısının temeli 

oluşturulmuştur. DFA’yı bir kavram olarak Jöreskog (1979) ortaya koymuştur. DFA 

modellerinin gizli yapıları arasındaki ilişkilerinin açıklanması amacıyla kullanılabileceğini 

belirtmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir ölçeğin geliştirilmesi sürecinde, toplanan verilere ilk adımda uygulanan açıklayıcı faktör 

analizinin ikinci adımda doğrulayıcı faktör analizi ile desteklenmesinin istatistiksel olarak daha 

uygun olacağı belirtilmektedir (Şahin, 2009). Bu nedenle bu çalışma kapsamında geliştirilen 

ölçek de Doğrulayıcı Faktör Analizi ile yeniden incelenmiş ve gerekli açıklamalara ilgili 

bölümde yer verilmiştir.  

 

Yol (Path) Modelleri 

İlk kez 1921 yılında Wright tarafından iki değişken arasında sebep-sonuç ilişkisini belirlemek 

amacı ile kullanılmıştır (Pek, 1999). Sonraki yıllarda değişkenler arası sebep-sonuç ilişkisinin 

yanında ortaya çıkan sonucu etkileyen değişkenlerin de doğrudan ya da dolaylı etkileri de bir 

arada incelenebilmektedir. Yol analizlerinde, değişkenler arasındaki ilişkilerin gösterimi için 

Şekil 4- Örnek bir Doğrulayıcı Faktör Modeli Gösterimi (Geyik ve Gökçen, 2014) 
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şekiller kullanılır. İlişkilerin şekilsel çizimlerinden oluşan bütününe ise “Yol Modeli” 

denmektedir. Yol modelleri araştırmacıya, değişkenler arası ilişkiyi bir model üzerinde 

yorumlama imkânı tanır (Şehribanoğlu, 2005). Bu analizde değişkenler arası ilişkiler niteliksel 

olarak gösterilebildiğinden, sonuçların ortaya konulmasında mantıksal akış görsel olarak 

sunulabilmektedir (Waltner-Toews, Martin and Meek, 1986). Yol modellerinin gösterimi şu 

şekildedir: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil-7’de de görüldüğü gibi birden çok değişkenden oluşan model üzerinde doğrudan ya da 

dolaylı ilişkiler gözlemlenebilmektedir. Şekillerin anlamları ise şu şekilde yorumlanabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yol modellerinin gösteriminde kullanılan tek yönlü oklar, değişkenler üzerindeki etkiyi ve bu 

etkinin yönünü belirtirken, dikdörtgen ya da kare gösterimler değişkenleri belirtmektedir.  

Şekil 5- Örnek bir Yol (Path) Modeli Gösterimi (Çelik, 2009) 

Şekil 6 - Model İçindeki Şekilsel Gösterimlerin Anlamı 
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Çoklu Regresyon Modelleri  

Regresyon analizi, bağımsız değişkeni, bağımlı değişken ile açıklama temeline dayanmaktadır. 

Değişkenlerin sayısına göre de tekli regresyon analizi ya da çoklu regresyon analizi olarak 

tanımlanabilmektedirler. Regresyon analizinin gösterilmesi için kullanılan model de regresyon 

modelleri olarak tanımlanmaktadır. Regresyon modelleri; genel olarak araştırma verilerinin 

analizinde doğrusal modelleme yaklaşımlarından, çoklu regresyon yöntemi kullanılmasından 

sonra, hipotezlerin test edilmesinde varyans analizi ve korelasyonun bir arada yorumlanmasını 

sağlayan bir analiz türü olarak kullanılmaya başlanmıştır (Bashaw and Findley, 1968). 

 

 

 

 

 

 

Değişkenler arasındaki ilişkiler korelasyon ve kovaryans katsayıları ile belirlenmektedir. 

Korelasyon katsayısı değişkenler arasındaki ilişki derecesinin ölçüsünü belirtmektedir.  

Korelasyon katsayısının alabileceği en küçük değer 1, en büyük değer ise +1 dir. Değer 1’e ne 

kadar yakın ise mevcut olan ilişki o kadar uygundur(anlamlıdır). Değer 0’a yaklaştıkça ilişkini 

zayıf olduğu çıkarımı yapılır. Kovaryans katsayısı ise; iki değişkenin bir arada ne kadar değişim 

gösterdiğini ifade etmektedir. Kovaryans katsayısının alabileceği en küçük değer -∞, en büyük 

değer ise +∞’dir. Regresyon modellerinin yorumlanmasında bu her iki katsayının da değeri önem 

taşımaktadır.  

 

Yapısal Eşitlik Modelleri   

Tüm modellerin birleşik bir gösterimi olan Yapısal Eşitleme Modelleri, temelinde, 

doğrulayıcı faktör modelleri, yol modelleri ve çoklu regresyon modelleri yöntemlerinin 

birbirini takip eden bir yapıda kullanılarak oluşturulmaktadır. Bu sayede Yapısal 

Eşitleme Modellerinde, gözlenebilen değişkenler, gözlenemeyen/hata değişkenler, 

ilişkilerin kuvveti ve yönü bir arada analiz edilebilmektedir. Bir başka deyişle yapılsal 

eşitlik modelleri; ölçülebilen ve ölçülemeyen değişkenleri nedensel (kovaryans) ve 

ilişkisel (korelasyonel) olarak tanımlanmasına imkân tanımaktadır (Tezcan, 2008). 

Şekil 7 - Regresyon İlişki Örneği 
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Yapısal eşitlik modeli örnek gösterimi şu şekildedir: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelde kullanılan şekiller ve anlamları şu şekildedir: 

 

Gösterim Şekli  Anlamı 

                               ya da 
Gözlenebilen Değişken 

 Gözlenebilen Değişkendeki Hata 

                               ya da Gizil Değişken 

 Gizil Değişkendeki Hata 

 Gözlenebilen Değişken ile Gizil Değişken Arasındaki İlişki 

 Gizil Değişkenler Arasındaki İlişki 

 

Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

 

 

 

Modelde kare ya da dikdörtgen ile gösterilen değişkenler gözlenebilen değişkenler olarak 

belirtilmekte ve modelin ilk oluşturulma aşamasından beri tanımlanan faktörü belirtmektedir. 

Elips ya da daire ile gösterilen değişkenler ise gizil olarak adlandırılmakta ve model içinde 

Şekil 9 - Yapısal Eşitlik Modelinde Kullanılan Şekiller ve Anlamları 

Şekil 8-Örnek Yapısal Eşitlik Modeli Gösterimi (Tezcan, 2008) 
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gözlenemeyen ya da ölçülemeyen hata değişkenleri olarak tanımlanmaktadır. Tek yönlü ok 

gösterimi, değişkenler arasındaki etkinin yönünü belirtirken, çift yönlü ok gösterimi ise 

değişkenler arasındaki korelasyonel ya da kovaryans ilişkileri belirtmektedir (Yılmaz ve Çelik, 

2009). 

Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarında karşılaşılan, araştırma sorularının 

tanımlanamaması ve karmaşıklaşmaya başlaması araştırma sürecinde kolaylık sağlayacak 

alternatiflerin üretilmesine zemin oluşturmuştur (Hoyle, 2000). Bu sayede araştırma sürecinde 

kullanılabilecek kullanıcı dostu yazılımlar üretilmeye başlanmış ve bu sayede araştırma içinde 

ortaya atılan hipotezlerin test edilmesinde mantıksal bir sentez olan Yapısal Eşitlik 

Modellemesine ilgi artışı gözlemlenmiştir (Bentler, 1992; Jöreskog ve Sörbom, 1993). 

Bu araştırmada Yapısal Eşitlik Modellemesi yönteminin kullanılma nedenleri ise; yöntemin 

kullanımının yaygınlaşma nedeni ile bir arada incelenecek olursa şu şekilde 

sıralanabilmektedir: 

 Yapısal Eşitlik Modellemesinde; çok sayıda gözlenebilen ve gözlenemeyen 

değişkenin bir arada sürece dâhil edilmesi ve kendi içlerindeki ilişkilerin detaylı 

olarak incelebilmesi imkânını sunması, 

 Temel istatistik tekniklerinin aksine gizil değişkenlerin de model üzerinde 

sunulabilmesi, 

 Diğer istatistik yöntemlerinde karşılaşılan ölçüm hatalarına bağlı problemler, 

 Yine diğer istatistik yöntemlerinde ölçüm hatası ve analiz sonucu hesaplanan 

hataların bir arada incelenememesi, 

 Yapısal Eşitlik Modelleme yazılımlarının kullanımlarının giderek rahat olmasıdır 

(Schumacker and Lomax, 2004). 

 

Yapısal Eşitlik Modeli Aşamaları  

Yapısal eşitlik modeli oluşturulmasında izlenen aşamalar bir şema çerçevesinde açıklanacak 

olursa: 
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1. Modelin Belirlenmesi 

2. Modelin Tanımlanması 

3. Verilerin Toplanması 

4. Model Parametrelerinin 
Tahmini 

5. Modelin Uygunluğunun Test 
Edilmesi 

6. Modelin 
Değerlendirilmesi/Düzeltilmesi 

7. Modelin Kesinleştirilmesi ve 
Raporlama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10 incelendiğinde, bu aşamalar şu şekilde detaylandırılmaktadır.  

1. Modelin belirlenmesi: Modelleme çalışmasının ilk aşamasıdır. Bu aşamada 

oluşturulmak istenen model içinde bulunan değişkenler ve değişkenler arası ilişkiler 

kuramsal temellere ve önceki ölçümlere göre tanımlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında 

test edilmek istenen model, ikinci pilot uygulama aşamasında Doğrulayıcı Faktör 

Analizi sonucunda oluşturulmuştur.  

2. Model Tanımlanması: İkinci aşamada model içinde yer alan parametrelerin tahmin 

edilmesi aşamasıdır. Parametrelerin tahmin edilememesi, elde edilen verilerle modelin 

kuramsal olarak test edilmesinde istenen sonucun elde edilememesine neden 

olabilmektedir. Bu nedenle kaç parametrenin modele dâhil edileceği, kaç parametrenin 

sınırlanacağının belirlenmesi modelin oluşturulması için gerekmektedir.  

3. Verilerin Toplanması: Üçüncü aşama da gösterilse de kesin bir sırası 

bulunmamaktadır. Araştırmacının tercihine göre ilk aşamada da 

gerçekleştirilebilmektedir. Oluşturulmak istenen modelin test edilmesi için uygun 

örneklem üzerinden verilerin toplanması ve düzenlenmesi işlerinin yapıldığı basamaktır. 

4. Model Parametrelerin Tahmini: Bu aşamada model parametreleri ortaya atılan 

hipotezler çerçevesinde tahmin edilmektedir. Bu amaçla parametrelerin kuramsal 

modele uygun şekilde tahmin edilmesini sağlayacak en doğru tahmin yöntemi belirlenir. 

5. Modelin Uygunluğunun Test Edilmesi: Bu aşamada kurgulanan model, elde edilen 

veri seti ile test edilir. Bir başka deyişle, modelin istatistiksel olarak veriye uygunluğu 

Şekil 10- Yapısal Eşitlik Modeli Aşamaları 



53 

 

değerlendirilir. Model uyumunun yorumlanmasına uyum iyiliği değerlerinden 

yararlanılmaktadır (Bakınız: 2. Pilot Uygulama). 

6. Model Değerlendirilmesi/Düzeltilmesi: Modelin test edilmesinden sonra gerek 

modelin kuramsal olarak uyumluluğu gerekse istatistiksel olarak uyumluluğu 

değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda ihtiyaç duyulan düzeltmeler de bu 

aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu aşamanın en önemli amacı, geliştirilen model ile 

veri seti arasındaki tutarlılığın sağlanması için gerekli duyulan düzeltmelerin model 

üzerinde yapılmasına imkân tanımasıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli 

nokta ise en az düzeltme ile en yakın sonuca ulaşabilmektir.  

7. Modelin Kesinleştirilmesi ve Raporlama: Modelin kesinleştirilebilmesi için modelin 

geçerlilik ve güvenilirlik istatistiklerinden söz etmek gerekmektedir. Bu aşamaya kadar 

yapılan tüm düzeltmelerin de aşama aşama raporlanması, modelin oluşturulmasında 

izlenen aşamalara yönelik detaylı bilgi vermesi adına önemlidir (Tezcan, 2008; Ursavaş, 

2014). 

 

Modelin Test Edilmesinde Kullanılacak Moderatör Değişkenler  

Bulgulardan elde edilen ölçüm modeli farklı gruplar açısından test edilmiştir. Problemli İnternet 

Kullanımı çalışmalarının hemen hemen tamamında kullanılan ve yordayıcı değişken olarak 

tanımlanan cinsiyet ve okul gelişmişlik düzeyleri moderatör değişkenler olarak belirlenmiş ve 

her bir değişken açısından model çoklu grup analizi ile değerlendirilmiştir. 

Cinsiyet 

Problemli İnternet Kullanımı çalışmaları incelendiğinde, cinsiyet farklılıklarının önemli 

yordayıcı özelliğe sahip olduğu belirtilmektedir. Ancak PİK’e yönelik modelleme çalışmalarının 

az olması bu önemli yordayıcı değişken açısından modelin nasıl tutarlılık göstereceğinin 

belirlenmesi hususunda ihtiyaç doğurmaktadır. Bazı çalışmalara göre PİK davranışlarını 

sergileyen cinsiyet grubunun erkekler olduğu belirlenirken, bazılarına göre ise kız öğrenciler 

olduğu da belirlenmiştir (Morahan-Martin ve Schumacher 2000; Kubey, Lavin ve Barrows, 

2001; DiNicola, 2004; Doğan, Işıklar ve Eroğlu, 2008; Frangos, Frangos ve Kiohos, 2010; 

Odacı ve Kalkan, 2010; Leung ve Lee, 2012; Büyükşahin Çevik ve Çelikkaleli, 2010; Çelik ve 

Odacı, 2011; Durak Batıgün ve Kılıç, 2011; Çelik ve Odacı, 2013). Bu bilgilerden hareketle 

elde edilen yapısal modelin cinsiyete göre test edilmesi ve aralarında tutarlılığının çoklu 

analizlerle değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Kuruluş Yılına Göre Yükseköğretim Kurumlarının Gelişmişlik Düzeyleri 

Yükseköğretim raporuna göre, Yükseköğretim kurumların gelişmişlik düzeyine göre; 2006 

öncesinde kurulan üniversiteler ile 2006 ve sonrasında kurulan üniversiteler olmak üzere iki 

grupta toplanmaktadır (YÖK, 2013). Yükseköğretim kurumlarının gelişmişlik düzeyleri; 

öğrencilere ve öğretim elemanlarına sunulan akademik ve sosyal imkânları etkilemektedir. Bu 

imkânlar bireyler açısından çeşitli boyutlarda avantaj sağlamaktadır. Örneğin imkânlardan 

yararlanan öğrencilerin yaşam doyumunun bu imkânlardan etkilenmesi beklenmektedir. 

Yaşam doyumu ile problemli internet kullanım davranışları arası ilişkinin incelendiği araştırma 

bulgularına göre; yaşam doyumu arttıkça Problemli İnternet Kullanımının azaldığı 

gözlenmektedir. Bunun yanında üniversite öğrencilerine okul ortamlarında sunulan sosyal 

imkânlar; fiziksel olarak aktivite sergileyebilecek imkânlardan, psikolojik destek 

mekanizmalarına kadar sıralanabilmektedir. Bu imkânlar, bireylerin boş vakitlerini internet 

dışındaki etkinlikler ile de geçirebilmelerini sağlamakta ya da internetin neden olduğu 

olumsuzluklarla başa çıkmak için çeşitli destek mekanizmalarını ulaşmalarını da 

sağlamaktadır. Bunun yanında kütüphanelerdeki veri tabanı erişim üyelikleri onların, internette 

araştırma yaparken doğru kaynaklara erişimlerini sağlayarak, internette kaybolmalarına çözüm 

sağlayabileceği düşünülmektedir (Çelik ve Odacı, 2013; Durak-Batıgün ve Kılıç, 2011; 

Morahan-Martin, 2008; Whang ve ark., 2008; Yen ve ark., 2007). Bu durumda yükseköğretim 

kurumlarının gelişmişlik düzeylerinin, öğrenim gören öğrencilerin yaşam doyum, sosyal 

imkânlardan yararlanma, psikolojik destek mekanizmalarından yararlanma, doğru kaynaklara 

internet erişimi sağlama durumlarını etkilediği ve buna bağlı olarak da problemli davranış 

sergileme oranlarının değiştiği söylenebilmektedir.  

PİK’e yönelik modelleme çalışmalarının az olması bu önemli yordayıcı değişken açısından 

modelin nasıl tutarlılık göstereceğinin belirlenmesi hususunda ihtiyaç doğurmaktadır. Bu 

bilgilerden hareketle elde edilen yapısal modelin yükseköğretim kurumlarının gelişmişlik 

düzeyine göre test edilmesi ve aralarında tutarlılığının çoklu analizlerle değerlendirilmesinin 

önemli olduğu düşünülmektedir. 
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, araştırmada kullanılan veri toplama 

araçlarının geliştirilmesi ve ulaşılan verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında kullanılan 

yöntemlerle ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmanın deseninde tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri; geçmiş ya da 

günümüzdeki bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır. Araştırılan 

durumları düzenleme, değiştirme ya da etkileme amacı güdülmez. Araştırılmak istenen olay 

olduğu gibi gözlemlenir (Kalaycı, 2006).  

Tarama modelleri kendi içinde farklılık göstermektedir. Bu çalışma kapsamında lisans 

öğrencilerinin problemli internet kullanım davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek için 

tekil araştırma tarama modeli kullanılırken, faktörler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde 

ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tekil tarama modellerinde; değişkenlerin oluşumları 

tek tek belirlenirken, ilişkisel tarama modelinde; iki ya da fazla değişkenin aralarındaki 

değişim incelenmektedir (Karasar, 2006). Verilerin analizinde Yapısal Eşitlik Modellemesi 

kullanılmıştır. YEM için IBM® SPSS® Amos™ 21 yazılımı tercih edilmiştir.  

Araştırma 4 aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk üç aşama veri toplama aracının 

gelişitirilmesi sürecini kapsamaktadır. İlk aşamada veri toplama aracının oluşturulması için 

alanyazında tanımlanan faktörler doğrultusunda soru havuzu oluşturulmuş ve oluşturulan 

soru havuzu uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşlerinden elde edilen veriler Kapsam 

Geçerlilik İndeksi hesaplanarak düzenlenmiş ve taslak bir ölçek elde edilmiştir. 

İkinci aşamada, asıl uygulamanın yapılmayacağı bir örneklem üzerinde ölçek uygulaması 

yapılmış ve elde edilen sonuçlar açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Üçüncü 

aşamada ise ilk uygulama ve asıl uygulamaya katılmayan başka bir örneklem üzerinde ölçek 

uygulaması yenilenmiştir. Elde edilen veriler doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuş ve 

asıl ölçek elde edilmiştir. Son aşamada ise asıl ölçek uygulaması yapılmış ve elde edilen 
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veriler yapısal eşitlik modellemesi çerçevesinde incelenmiş ve moderatör değişkenlerle test 

edilmiştir.  

Araştırma şu aşamalar doğrultusunda yürütülmüştür. 

1. İlgili alanyazının taranması 

2. Kuramsal kaynakların ve geliştirilmiş ölçeklerin içerik analizi çerçevesinde 

incelenmesi 

3. Faktörlerin belirlenmesi, 

4. Soru havuzunun oluşturulması, 

5. İlgili maddelerinin dil geçerliliğinin sağlanması, 

6. Maddelere ilişkin uzman görüşünün alınması, 

7. Kapsam geçerliliğinin sağlanması, 

8. 1. Pilot uygulama için örneklem seçimi, 

9. 1. Pilot uygulamanın yapılması, 

10. Verilere açımlayıcı faktör analizinin uygulanması, 

11. Sonuca göre yeni ölçeğin düzenlenmesi, 

12. 2. Pilot uygulama için örneklem seçimi, 

13. 2. Pilot uygulamanın yapılması, 

14. Verilere doğrulayıcı faktör analizinin uygulanması, 

15. Sonuca göre asıl ölçeğin düzenlenmesi, 

16. Ölçme modelinin belirlenmesi, 

17. Asıl ölçek uygulaması, 

18. Ölçüm modelinin elde edilen verilerle test edilmesi, 

19. Ölçüm modeli geçerliliğinin değerlendirilmesi, 

20. Yapısal modelin belirlenmesi ve test edilmesi 

21. Yapısal modelin moderatör değişkenlere göre test edilmesi, 

22. Sonuçların raporlanması 

Aşamalara ilişkin detaylı açıklamalar sonraki ilgili bölümde sunulmuştur. 

 

3.2. Evren ve Örneklem  

Çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında ülkemizdeki yükseköğretim 

kurumlarında öğrenim gören lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini  ise, 

gelişmişlik düzeyine göre 2006 öncesinde kurulan yükseköğretim kurumları ve 2006 ve 

sonrasında kurulan yükseköğretim kurumları arasından rastgele yöntemle seçilenlerde 
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öğrenim gören öğrencilerden orantılı tabakalama ile seçilen öğrenciler oluşturmaktadır. Bir 

başka deyişle, kurumların seçiminde rastgele seçim yolu kullanılırken, bu kurumlarda 

öğrenim gören öğrencilerin seçiminde orantılı tabakalama ile seçilen öğrenciler 

oluşturmaktadır. Ayrıca kurumların ülkemizdeki yedi bölgeyi temsil etme durumuna da 

dikkat edilmiştir. 

Bu doğrultuda seçilen kurumlar ve ulaşılmak istenen öğrenciler sayıları aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur. 

Tablo 4- Örnekleme Alınan Yükseköğretim Kurumları ve Öğrenci Sayıları 

Öğrenim Görülen Yükseköğretim 

Kurumu 

Hedeflenen 

Öğrenci 

Sayısı  

Ulaşılan 

Öğrenci 

Sayısı  

2006 Öncesinde Kurulan Üniversiteler 

1. Gazi Üniversitesi 200 232 

2. Gaziantep Üniversitesi 200 99 

3. Sakarya Üniversitesi 200 268 

4. Süleyman Demirel Üniversitesi 200 370 

5. Van 100. Yıl Üniversitesi 200 123 

Toplam 1000 1092 

2006 ve Sonrasında Kurulan Üniversiteler 

1. Bozok Üniversitesi 250 180 

2. Kastamonu Üniversitesi 250 324 

3. Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi 250 214 

4. Uşak Üniversitesi 250 216 

Toplam 1000 934 

Genel Toplam 2000 2026 

 

Tablo 4 incelendiğinde yükseköğretim kurumları incelendiğinde de, her bölgeyi temsil eden 

bir üniversite bulunmaktadır. Ancak incelemeler kurumların bu özelliğinden ziyade 

gelişmişlik durumuna göre iki grubun moderatör değişkenliği analiz ve rapor edilmiştir. 

Ölçek uygulaması internet üzerinden çevirimiçi olarak öğrencilerin kullanımına 

sunulmuştur. Eksik veri elde etme ihtimaline karşın, hedeflenen sayıdan daha fazla 

öğrenciye ölçek uygulanmış buna bağlı olarak da toplam 2026 öğrenciden eksiksiz dönüt 

elde edilmiştir. 

 

 

 

3.3. Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması 
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Bu bölümde ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında izlenen aşamalar yer 

almaktadır. Ölçme aracı geliştirilirken 5 aşama izlenmiştir. Bu aşamaları aşağıdaki gibidir:  

1. Faktörlere ilişkin madde havuzunun oluşturulması, 

2. Ölçek maddelerinin dil geçerliliğinin sağlanması, 

3. Ölçek maddelerinin kapsam geçerliliğinin sağlanması, 

4. Birinci pilot uygulama ve açıklayıcı faktör analizinin uygulanması, 

5. İkinci pilot uygulama ve doğrulayıcı faktör analizinin uygulanması. 

Bu aşamaların tamamlanmasından sonra elde edilen ölçek, asıl örnekleme uygulanmış ve 

elde edilen veriler analiz edilmiştir. Aşamalara ilişkin detaylı açıklamalar şu şekildedir.  

 

3.3.1. Aşamalar 

 

3.3.1.1. Faktörlere İlişkin Madde Havuzu Oluşturulması  

Faktörlere ilişkin veri toplama aracı geliştirilirken araştırma modeline uygun olarak yazılan 

hipotezler ilgili yazında tespit edilmiş ve bu hipotezlerin temel alındığı araştırmalardaki ölçme 

maddeleri kayda alınmıştır.  

 

3.3.1.2. Ölçme Maddelerinin Dil Geçerliği  

Araştırma kapsamında kullanılacak olan ölçek maddelerini oluşturmak için ilgili alan yazın 

incelenmiştir. Bazı maddelerin İngilizce’den dilimize çevrilmesi gerekmiştir. Anlamsal çevirinin 

yapıldığı maddelerin dil geçerliliğinin sağlanması için Yabancı Dil eğitimi alanında görev yapan 

öğretim elemanları Uzman Açık Oturum (Participatory Expert Panel) yöntemi ile çeviri 

yapmışlardır. Bu yöntem özellikle ölçek çevirilerinde sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak 

belirtilmektedir (Harckness, 2007). Bu uygulamada çevirilerin yapılacağı dillere hâkim iki ya da 

daha fazla sayıda uzmana ek olarak, ölçeğin uygulanacağı alan uzmanı bir araya gelerek, 

çevirinin dil geçerliliğine, kültürel uyumluluğu ve alan terminolojisine uygunluğuna tartışarak 

karar vermektedir. Bu doğrultuda 2 İngilizce Eğitimi alanı Doktora yeterlilik sınavını geçmiş 

öğretim alanı 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı yeterlilik sınavını geçmiş 

öğretim elemanından oluşan çeviri grubu, Uzman Açık Oturum yöntemi ile çeviri yaparak ölçek 

maddelerine karar vermişlerdir. 
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3.3.1.3. Ölçek Maddelerinin Kapsam (İçerik) Geçerliği  

Balcı (2005), ölçek maddelerinin ölçülmek istenen özelliği belirtip belirtmediğinin 

belirlenmesinin önemini vurgulamış ve kapsam geçerliliğinin sağlanması için uzman 

görüşüne başvurulmasının uygun olacağını belirtmiştir. Bu amaçla oluşturulan 48 maddelik 

taslak ölçek sekiz kişiden oluşan (4 BÖTE alanı öğretim üyesi, 2 Ölçme ve Değerlendirme 

alanı öğretim üyesi, 2 BÖTE alanı tez yeterliliği geçmiş doktora öğrencisine) uzman grubu 

görüşüne sunulmuştur. Taslak ölçek her bir soruya 3 üzerinden (1- Hiç Uygun Değil, 2- 

Orta Derecede Uygun, 3- Tamamen Uygun) puanlama yapılacak ve görüş belirtilecek 

şekilde bir formda sunulmuştur. Uzman görüşlerinde;  Madde ölçülecek özelliği temsil 

edebiliyor mu? Madde hedef kitle tarafından kolayca anlaşılabilir mi? Madde yeteri kadar açık 

ifade edilmiş mi? Madde önceden belirlenmiş faktörde yer alabilir mi? sorularıma cevap 

aranmıştır (Yurdugül, 2005). Değerlendirme formlarından elde edilen Kapsam Geçerlilik Oranları 

Lawshe (1975) tekniği ile değerlendirilmiştir.   

 Yurdugül (2005) bu tekniği; 

“Alan uzmanları grubunun oluşturulması, Aday ölçek formlarının hazırlanması, Uzman 

görüşlerinin elde edilmesi, Maddelere ilişkin kapsam geçerlik oranlarının elde edilmesi, 

Ölçeğe ilişkin kapsam geçerlik indekslerinin elde edilmesi, Kapsam geçerlik oranları/indeksi 

ölçütlerine göre nihai formun oluşturulması olarak altı aşamadan oluşan bu teknikte kapsam 

geçerliliği, herhangi bir maddeye ilişkin “Gerekli” görüşünü belirten uzman sayılarının, 

maddeye ilişkin görüş belirten toplam uzman sayısına oranının 1 eksiği ile elde edildiği” 

bir teknik olarak açıklamaktadır. 

Uzman görüşleri doğrultusuna elde edilen kapsam geçerlilik indeksleri Tablo 5’de 

sunulamaktadır.  
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Tablo 5- Ölçek Maddelerine İlişkin Kapsam Geçerlik İndeksleri 
Maddeler 1 2 3 KGİ 

İnternetteyken kendimi çok mutlu hissederim. 5 2 0  
İnternette vakit geçirmenin insanlarla vakit geçirmekten daha eğlenceli olduğunu düşünürüm. 0 0 7 1 

İnterneti, gerçek hayatta karşılaştığım zorluklardan uzaklaşmak için kullanırım. 0 0 7 1 

İnternette gezinirken zamanın nasıl geçtiğini anlamam. 0 0 7 1 
İnternet ortamında gerçek hayatta olduğumdan daha sosyalimdir. 0 0 7 1 

İnternet üzerinden tanıştığım biriyle cinsel deneyim yaşarım. 6 1 0  

İnternete erişemediğimde strese girerim. 0 0 7 1 
İnternete uzun süre girmediğimde, internette neler olduğunu çok merak ederim. 0 1 6 0,71 

İnternete giremediğimde kendimi boşlukta hissederim. 0 0 7 1 

İnternette çok vakit geçirmekten yorulurum. 1 0 6 0,71 
İnternetten çıktıktan sonra internette yaptığım şeyleri düşünmeye devam ederim. 0 0 7 1 

İnternet gerçek hayattan daha gerçektir. 5 1 1  

İnternet gerçek dünyadan daha heyecan vericidir. 0 0 7 1 
Gün içinde internete girene kadar kendimi mutsuz hissederim. 0 0 7 1 

Kendimi dışlanmış hissettiğimde internetten arkadaş ararım. 0 0 7 1 

Moralim bozuk olduğunda internet kullanırım. 0 0 7 1 
Kendimi en iyi hissettiğim zamanlar, internet kullandığım zamanlardır. 0 0 7 1 

İnternetteyken kendimi güvende hissederim. 0 0 7 1 

İnternetteyken kendimi huzurlu hissederim. 0 0 7 1 

İnternetteyken kaygılarımdan uzaklaşırım. 0 0 7 1 

Yüz yüze ilişkiden çok internet üzerinden kurduklarımı tercih ederim. 0 0 7 1 

Bireylerle internetten görüşmenin yüz yüze görüşmekten daha güvenli olduğunu düşünürüm. 0 0 7 1 

İnternetten kurulan sosyal ilişkiler daha güçlüdür. 0 0 7 1 

İnternet ortamında, gerçek hayattakinden daha çok saygı görürüm. 0 0 7 1 

İnternette tanıştığım insanlar beni olduğum gibi kabul ederler. 0 0 7 1 

Ailem ve arkadaşlarımın internette ne kadar saygın olduğumu bilmelerini isterim. 0 0 7 1 

İnternet ortamında gerçek hayattakine göre daha kolay ilişki kurarım. 0 0 7 1 

İnternetten tanıştığım insanlara kendimi daha iyi ifade ederim. 0 0 7 1 

Çok fazla internet kullanmaktan kendime zaman ayıramam. 0 0 7 1 

Bütün gece internet kullanmaktan kendimi yorgun hissederim. 0 2 5 0,42 

İnternet sosyal ilişkilerimi bozar. 0 0 7 1 

İnternette çok zaman geçirmekten arkadaşlarıma vakit ayıramam. 0 0 7 1 

İnternette çok zaman geçirmekten sırtım ağrır. 0 1 6 0,71 

İnternette çok zaman geçirmekten sınavlarıma çalışamam. 0 2 5 0,42 

İnternette çok zaman geçirmekten dersimden kaldım. 0 0 7 1 

İnternette çok zaman geçirmekten gerçek yaşamdaki sosyal etkinlikleri kaçırırım. 0 1 6 0,71 

İnterneti kullanma sürem konusunda çevremdekilere yalan söylerim. 0 2 5 0,42 

İnternet başındayken evden biri beni rahatsız ettiğinde sinirlenirim.  0 0 7 1 

Çevremdeki insanlar interneti çok kullandığımdan şikâyet ederler. 0 0 7 1 

İnterneti, ne zaman girdiğimi unutacak kadar çok kullanırım. 0 0 7 1 

İnterneti planladığımdan uzun süre kullanırım. 0 0 7 1 

İnterneti uyumayı unutacak kadar çok kullanırım. 0 2 5 0,42 

İnterneti yemek yemeyi unutacak kadar çok kullanırım. 0 1 6 0,71 

İnterneti günlük işlerimi unutacak kadar çok kullanırım. 0 2 5 0,42 

İnternet kullanım süremi kontrol altına alamam. 0 0 7 1 

İnternetten çıkmayı düşündüğümde “birkaç dakika daha” diyerek kullanmaya devam ederi 0 0 7 1 

İnternette harcadığım zamanı azaltamam. 0 0 7 1 

Kendimi interneti düşünmekten alıkoyamam. 0 0 7 1 

Lawshe (1975) Kapsam Geçelilik İndeks Tablosu 

 

Uzman görüşleri doğrultusuna düzenlenen ölçek maddelerine uygun yönerge açıklamaları 

eklenmiştir. Sonucunda ölçek katılımcılarının özelliklerini belirlemek için kullanılacak 16 

demografik soru ve 45 düzenlenen ölçek sorusundan oluşan ölçek oluşturulmuştur.  
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3.3.1.1. Pilot Uygulamalar 

Pilot uygulamalar iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk pilot uygulamada, uzman görüşleri 

sonucu düzenlenmiş olan ölçek, asıl uygulamaya katılmayacak olan Ankara Üniversitesi 

Lisans Öğrencileri üzerinde uygulanmış, sonucunda da Açımlayıcı Faktör ve Güvenilirlik 

analizine tabi tutulmuştur. İkinci aşamada ise, ilk aşamaya katılmamış olan yine Ankara 

Üniversitesi Lisans öğrencileri üzerinde sınanmış ve sonucunda Doğrulayıcı Faktör 

Analizine tabi tutulmuştur. İki uygulama sonucunda; Lisans Öğrencilerinin Problemli 

İnternet Kullanım Davranışları Ölçeği elde edilmiştir.  

 

3.3.1.1.1. Birinci Pilot Uygulama  

Lisans öğrencilerinin problemli internet kullanım davranışlarını belirlemek amacıyla 

geliştirilmeye çalışılan taslak ölçek, maddelerin dile uyarlanması, maddelere yönelik uzman 

görüşü alınması, kapsam geçerlilik analizi aşamalarından sonra, asıl ölçeğin uygulamaya 

alınmayacağı bir kitle üzerinden basit rastgele seçilen bir gruba uygulanmıştır. Elde edilen veriler 

çeşitli istatiksel analiz süreçlerinden geçirilmiş. Aşama sonunda “Lisans Öğrencilerin Problemli 

İnternet Kullanım Davranışları Ölçeği” elde edilmiştir. İlk pilot uygulama sonunda geçerli ve 

güvenilir kabul edilebilecek 9 faktör altında 35 maddeden oluşan ölçek oluşturulmuştur.  

Ölçekte; cinsiyet, yaş, öğrenim görülen fakülte-bölüm, günlük internet kullanım süresi, internet 

kullanım amacı gibi kişisel bilgilerle 48 ölçek maddesi yer almaktadır. Ölçek maddelerinde 

verilen ifadelere 5’li Likert tipinde (1=kesinlikle katılıyorum, 5=kesinlikle katılmıyorum) uygun 

dereceleme yapılması istenmiştir. Açımlayıcı Faktör ve güvenilirlik analizi sonuçları şu 

şekildedir. 

 

3.3.1.1.2. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)  

Açımlayıcı faktör analizi, değişkenler arasındaki ilişkileri temele alarak faktör bulmada ve teori 

üretmede kullanılan yaklaşımdır (Büyüköztürk, 2002). Belirlenen hipotez değişkenler arasındaki 

ilişkiye göre test edilmektedir. Maddelerin varyans değerlerinin (hata, spesifik ve  ortak 

varyansları) Açımlayıcı Faktör Analizinde önemli olması nedeni ile bu yaklaşım kullanılmıştır.  
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Açıklayıcı Faktör Analizinin geçerli bir şekilde gerçekleşebilmesi için şu adım ve özelliklerine 

dikkat edilmiştir.  

a. Örneklem Büyüklüğü 

b. Örneklem Yeterliliği 

c. Ortak Varyans 

d. Madde Eleme 

e. Faktör Döndürme 

f. Faktör Yükleri 

 

3.3.1.1.2.1. Örneklem Büyüklüğü  

Açımlayıcı faktör analizinde örneklem sayısı büyük önem taşımaktadır. Ölçek küçük 

örneklemle uygulanmış ve faktörler arasındaki ilişkiler, bu küçük örneklem üzerinden 

yordanmışsa güvenilirliği düşük olabilmektedir (Bademci, 2005). Bu nedenle ölçeğin ve faktör 

ilişkilerinin güvenilir olması yeterlik örneklem büyüklüğüne bağlıdır. Sağlıklı bir faktör 

analizinin gerçekleştirilebilmesi için Comrey ve Lee (2013) katılımcı sayılarının; 

50- Çok Düşük 

100-Düşük 

200- Uygun 

300-İyi 

500- Çok İyi 

1000+-Mükemmel seviyede olduğu belirtmişlerdir.  

 

Büyüköztürk (2002); 

“Literatürde, özellikle faktörler güçlü ve belirgin olduğunda ve değişken sayısı fazla 

büyük olmadığında, 100 ile 200 arasındaki örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu” nu 

belirtilmektedir. 

Bu oranlarda bir genelleme yapılacak olursa, faktör analizine dâhil edilen madde sayısının en az 

5 katı katılımcının uygunluğu belirtilmektedir. Çalışmaya dâhil olan katılımcıların cinsiyete 

göre sayı dağılımları Tablo 6’da sunulmaktadır.  
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Tablo 6- Pilot uygulama Katılımcı Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet n f (%) 

Kız 107 55,7 

Erkek 

Toplam 

85 

192 

44,3 

100 

 

Ölçek Ankara Üniversitesi Lisans Öğrencileri içinden basit seçkisiz yolla rastgele seçilen bir 

gruba, erişimlerini kolaylaştırmak ve kendilerine uygun vakitte doldurma imkân sağlamak için 

dijital ortamda sunulmuştur. Yukarıda verilen örneklem büyüklüğü hesabına göre 48 maddelik 

bir ölçek için 240 öğrenciye erişim sağlanması önerilmiştir. Ancak oluşabilecek veri kayıp 

ihtimali de göz önüne alınarak 280 öğrenciye form gönderilmiştir. Ancak 192 öğrenciden 

cevap alınmıştır. Elde edilen verilere göre ölçeği yanıtlayan katılımcıların 107 (%55,7) si 

kadın, 85 (%44,3) ü erkektir (Tablo 6).   

 

3.3.1.1.2.2. Örneklem Yeterliği  

Ölçek uygulamasına katılan katılımcı sayısının Faktör Analizi için yeterli olup olmadığı Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett test of Sphericity (madde/değişkenlerin tutarlılığı (Pett, Lackey 

ve Sullivan, 2003))  katsayısı ile belirlenir. Field (2000) KMO için alt sınırın 0,50 olması 

gerektiğini, KMO<0,50 olduğu durumlarda örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygun 

olmadığını belirtmiştir. Kaiser (1974) ise KMO değerinin uygunluğunu;  

KMO> 0.80  mükemmel 

KMO> 0.70 iyi  

KMO> 0.60  orta 

KMO> 0.50  düşük olduğunu belirtmiştir. 

Çalışmada, belirtilen örneklem için yapılan analiz sonucunda hem Bartlett test of Sphericity 

(2237.620, p=0.000) ve Kaiser-Meyer-Olkin değerinin (KMO=0.828) mükemmel düzeyde 

olduğu belirlenmiştir.  

 

3.3.1.1.2.3. Ortak Faktör Varyansı 

Ortak Faktör Varyansı; testin güvenilirliğini belirlemede kullanılmaktadır. Ortak varyans, 

faktör yük değerlerinin karelerinin toplamı ile elde edilmektedir. Ortak faktör varyansının 

yüksekliği, model toplam varyansını artıracağı belirtilmektedir (Büyüköztürk, 2002). Ortak 

faktör varyansının 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. Bu değerin 1’e yakın olması  ya da 

,60’nın üzerinde olması o maddenin varyansa ne kadar daha iyi katkı sağladığını 

göstermektedir. Bir başka deyişle varyans değerinin 1 yaklaşması o maddenin varyansa 
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katkısının yüksek olduğunu, 0’a yaklaşması da katkının düşük olduğunu belirtir (Akdağ, 

2011). Çalışmada, ortak varyans değeri en düşük ,614 en yüksek de ,820 olarak 

belirlenmiştir. Bu durumda açıklamalara göre çalışma ortak varyans değerleri uygun değerler 

aralığında belirtilebilmektedir.  

Tablo 7 - Faktör Yükleri 

Maddeler Açıklanan 

Varyans 

Madde 21 ,761 

Madde 22 ,768 

Madde 23 ,739 

Madde 24 ,779 

Madde 26 ,694 

Madde 4 ,665 

Madde 8 ,730 

Madde 9 ,815 

Madde 15 ,756 

Madde 5 ,712 

Madde 6 ,801 

Madde 12 ,634 

Madde 13 ,732 

Madde 16 ,633 

Madde 31 ,730 

Madde 39 ,805 

Madde 40 ,698 

Madde 41 ,822 

Madde 17 ,679 

Madde 18 ,680 

Madde 19 ,761 

Madde 20 ,732 

Madde 35 ,708 

Madde 29 ,703 

Madde 33 ,820 

Madde 34 ,765 

Madde 3 ,656 

Madde 32 ,738 

Madde 36 ,699 

Madde 25 ,819 

Madde 42 ,786 

Madde 44 ,778 

Madde 27 ,762 

Madde 28 ,820 

Madde 30 ,614 

 

3.3.1.1.2.4. Madde Eleme 

Madde eleme ve faktör sayısı belirlemede faktör yük değerinin dikkate alındığı belirtilmektedir. 

Analiz sonucunda elde edilen değer, 0.60 ve üstü ise yük değeri yüksek olarak tanımlanır ve 

değişken korunurken; 0.30-0.59 arasında ise yük değeri orta düzeyde olarak tanımlanır ve 

madde elenir. Her bir madde eleme sonucunda mevcut işlem tekrarlanarak ölçümler yenilenir 

(Kline, 1999).  

Cattell 1966 yılında Çizgi Grafik (Scree Pilot) yöntemini ortaya koymuştur. Bu yöntemde 

faktörlerin öz değerleri dikkate alınarak çizgi grafiği oluşturulur. Grafiğin dikey ekseni faktörlerin 
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özdeğerlerini, yatay ekseni ise faktörleri belirtmektedir. Grafiklerde yüksek ivmeden sonraki hızlı 

iniş yapan faktör, dikkat edilecek faktör sayısını verir. Bir başka deyişle grafikte, ilk nokta ile 

bir sonraki arasında hızlı düşüş yaşanması ve bunun sonrasında grafiğin yatay devam etmesi 

beklenmektedir. Bu durumda yatay seyre geçen grafik üzerinde kalan noktalar faktör 

sayısını belirtmektedir (Akdağ, 2011). Çalışmaya ilişkin grafik şu şekildedir. 

       

 

 

 

 

 

 

 

G 

 

 

 

Grafikten belirlenen faktör sayısını ortaya çıkarmak için yatay bir çizgi çizildiğinde, faktör 

analizi sonucunda belirlenen faktör sayısı 9’dur.  

 

3.3.1.1.2.5. Faktör Döndürme  

Faktör döndürme işlemi, daha önce belirlenmiş olan maddeleri daha anlaşılır ve 

yorumlanabilir hale dönüştürme işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bu işlem faktör yüklerini 

kullanarak eksen etrafında döndürülerek gerçekleşmektedir. Döndürme işlemi sonucunda 

maddelere ilişkin faktör yükleri, niteledikleri faktör altında daha yüksek bir değer gösterirken, 

ilişkisi zayıf olan faktörler altında da düşük değer göstermektedir. Döndürme işlemi iki 

türdür. İlki dik döndürmede faktörler aynı eksen üzerinde döndürülürken ikinci eğik 

döndürmede, faktörler değişik açılarda döndürülmektedir. Her iki yöntemde de toplam 

varyans değişiklik göstermezken, açıklanan faktör varyansı değişiklik göstermektedir. Dik 

döndürme işleminde; temel bileşenlerin birbirleri ile istatistiksel olarak bir ilişkisi yokken 

Eğik döndürme işleminde faktör yükleri birbirleri ile ilişkilidir. Dik döndürme işleminde 

Şekil 11 - Çizgi Grafiği 



66 

 

işlem öncesi ve işlem sonrası faktör ortak varyansı aynı iken Eğik döndürme işleminde 

varyanslar farklıdır  (Özdamar, 2004; Bademci, 2005; Süzülmüş, 2005).  

Her iki döndürme işlemi dikkate alındığında sosyal bilimlerde ölçek geliştirme 

çalışmalarında, faktörlerin daha kolay yorumlanabilir olması sebebiyle dik döndürme tercih 

edilir (Büyüköztürk, 2002).  

Dik döndürmede kullanılan yöntemler; Quartimax, Varimax, Promax ve Equimax’dır. 

Değişkenlerin az sayıda faktörle ilişkisi olduğu durumlarda quartimax yöntemi kullanılır. Bu 

yöntemin zayıf yönü ise değişkenlerin birçoğunun bir tek faktörle açıklanma ihtimali 

olmasıdır. İki faktörlü araştırmalarda en iyi sonucu verdiği belirtilmektedir (Hair, Anderson, 

Tatham ve Black, 2005; Neuhaus ve Wrigley, 1954). Varimax yönteminde ise; faktör 

yüklerine ait matrisin dikey değerleri dikkate alınır. Bu yöntemle de diğerlerine benzer şekilde 

daha iyi yorumlanabilmesi için döndürme, faktörlerin varyanslarını en yüksek değere 

ulaştıracak şekilde yapılır (Saraçlı, 2011).  

Varimax ve quartimax sıklıkla tercih görmektedir. Equamax (Çift Ölçüde Maksimize Etme): 

Varimax ve Quartimax yöntemlerinin bir sonucu olarak elde edilen bir yöntemdir. Bu 

yöntemde hem maddeler hem de faktörleri basitleştirmek ve kolay yorumlanmasını sağlamak 

için eşzamanlı çalışır (Hair ve ark., 2005). 

Araştırmada kullanılacak olan ölçek toplam bir puana göre yorumlanmayacak ancak faktör 

bazında değerlendirmeden geçecektir. Faktörler; kendi aralarında belirli bir ilişki bulunmaksızın 

dikkate alınmıştır. Bu nedenle faktörleri belirlemek için dik döndürme yöntemlerinden Equamax 

yöntemi tercih edilmiştir. 

 

3.3.1.1.2.6. Faktör Yükleri  

Faktör yük değeri, bir maddenin belirlenen faktörle olan ilişki düzeyinin rakamsal olarak 

gösterimidir. Bir faktöre ilişkin faktör yük değerinin azami ,30 olması gerektiği belirtilmektedir 

(Kline, 1999). Bu durumda bu değerin altında faktör yük değerine sahip maddeler ölçekten 

çıkarılmaktadır. Ancak bu eşik değer örneklem büyüklüğüne göre de değişiklik 

gösterebilmektedir. Örneklem büyüklüğünün en az 350 olduğu ölçekler için faktör yükünün 

azami ,30 olması beklenirken, en az 200 olduğu durumlarda ,40, en az 120 olduğu durumlarda 

,50, en az 85 olduğu durumlarda ,60 en az 60 olduğu durumlarda da ,70 olması beklenmektedir 

(Hair ve ark., 2005).  

Bu bilgilerden hareketle araştırmada, azami faktör yük değeri ,45 olarak belirlenmiş bu değerin 
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altındaki maddeler ile birden çok maddede çok yakın faktör yük değeri belirlenen maddeler 

ölçekten çıkarılmıştır. Her bir maddenin çıkarılmasından sonra döndürme işlemi yeniden 

yapılmıştır.  

Tablo 8- Açımlayıcı Faktör Analizi Faktör Yükleri 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Madde 21  ,598         

Madde 22 ,600         

Madde 23 ,763         

Madde 24 ,641         

Madde 26  ,587         

Madde 4  ,702        

Madde 8  ,753        

Madde 9  ,772        

Madde 15  ,620        

Madde 5   ,778       

Madde 6   ,797       

Madde 12   ,562       

Madde 13   ,656       

Madde 16   ,643       

Madde 31    ,571      

Madde 39    ,837      

Madde 40    ,774      

Madde 41    ,773      

Madde 17     ,566     

Madde 18     ,517     

Madde 19     ,633     

Madde 20     ,805     

Madde 35     ,578     

Madde 29      ,760    

Madde 33      ,618    

Madde 34      ,669    

Madde 3       ,700   

Madde 32       ,701   

Madde 36       ,568   

Madde 25        ,826  

Madde 42        ,598  

Madde 44        ,673  

Madde 27         ,847 

Madde 28         ,850 

Madde 30         ,507 

 

Tablo-8’de verilen bilgilere göre, 1. Faktör; Prestij Algısı 5 maddeden, 2. Faktör; 

Sosyal Yarar 4 maddeden, 3. Faktör; İçselleştirme 5 maddeden, 4. Faktör; Kontrol 

Kaybı 4 maddeden, 5. Faktör; Duygusal Tatmin 5 maddeden, 6. Faktör; İhmal Etme 3 

maddeden, 7. Faktör; Aşırı Kullanım 3 maddeden, 8. Faktör; Akademik Başarısızlık 3 

maddeden, 9. Faktör; Fiziksel Olumsuz Etki 3 maddeden oluşmaktadır. Böylece 

başlangıçta oluşturulan 45 soruluk taslak ölçek ilk pilot uygulama sonucunda 9 faktör 

altında toplanan 35 soruya indirgenmiştir.  

Alan yazına uygun geliştirilen ölçek maddelerinin altında kümelendiği faktör 

isimlendirmeleri ise şu şekildedir: 
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Faktör 1- Prestij Algısı 

Faktör 2- Sosyal Doyum 

Faktör 3- İçselleştirme 

Faktör 4- Kontrol Kaybı 

Faktör 5- Duygusal Tatmin 

Faktör 6- İçsel Kandırma 

Faktör 7- Aşırı Kullanım 

Faktör 8- Akademik Başarısızlık 

Faktör 9- Fiziksel Olumsuz Etki 

 

3.3.1.1.3. Ölçek Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik; geliştirilen bir ölçeğin ortaya çıkarılmak istenen sonuca ne kadar ulaştığını 

gösteren bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Çakmur, 2012). Bir başka tanımda da 

güvenilirlik; ölçekte yer alan maddelerin kendi içlerine tutarlılığını, belirlenmek istenen 

davranışı ne kadar ölçtüğünü ve bu ölçümde yeterli olup olmadığını gösteren bir kavram 

olarak tanımlanmaktadır (Şencan, 2005). 

Güvenilirlik hesaplaması birden çok yöntemle gerçekleştirilebilir. Bu değişkenlik kullanılan 

ölçeğin türüne göre ortaya çıkmaktadır. Araştırmada eşit aralıklı derecelendirme tipi (Likert) 

kullanıldığından Cronbach’ın alfa (α) katsayısı kullanılmıştır. Bu katsayıya iç tutarlık katsayısı 

da denmektedir ve ölçekte yer alan her bir sorunun birbiri ile bağlantılı olarak aynı özelliği 

ölçtüğü anlamına gelmektedir (Hair ve ark, 2005). Bir başka tanımda da Cronbach Alpha, 

ölçekte yer alan her bir sorunun birbirleri ile ne kadar tutarlı olduğunu, ölçülmek istenen 

hipotezi ne kadar temsil ettiğini göstermektedir (Şencan, 2005). Alfa katsayısı 0-0.39 

arasında ise ölçek güvenilir değil, 0.40-0.59 arasında ise ölçek düşük güvenilirlikte, 0.60-

0.79 arasında ise ölçek oldukça güvenilir, 0.80-1.00 arasında ise arasında ise ölçek yüksek 

derece güvenilir olduğu belirtilmektedir (Bademci, 2005). Araştırmadan elde edilen verilere 

göre ile uygulama sonucundaki güvenilirlik analiz sonuçları Tablo 9’da sunulmaktadır. 
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Tablo 9 - Ölçek Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Faktör Madde 
Cronbach Alfa  

Katsayısı 

PA 5 0,887 

KK 4 0,850 

İK 3 0,849 

SD 4 0,838 

İ 5 0,825 

AK 3 0,822 

DT 5 0,803 

AB 3 0,753 

FOE 3 0,749 

Genel Ölçek Değeri  0,828 

Not: PA: Prestij Algısı, KK: Kontrol Kaybı, İK: İçsel Kandırma, SD: Sosyal Doyum, İ: İçselleştirme, AK: Aşırı Kullanım, 

DT: Duygusal Tatmin, AB: Akademik Başarısızlık, FOE: Fiziksel Olumsuz Etki 

 

Bu veriler ışığında; faktörlere ilişkin ala katsayısı en düşük ,749 olarak Fiziksel Olumsuz Etki 

faktöründe hesaplanırken en yüksek değer de ,887 olarak Prestij Algısı faktöründe 

hesaplanmıştır. Daha önce tanımlanan katsayı sınırları dikkate alındığında katsayılar, oldukça 

güvenilir ile yüksek derecede güvenilir aralığında seyir izlemektedir. Bir başka deyişle ölçek 

faktörlerinin sahip olduğu katsayılara göre ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilmektedir.  

 

3.3.1.1.3.1 Ölçek Maddelerinin Korelasyon, Frekans ve Standart Sapma 

Değerleri Açısından İncelenmesi 

Uygulama sonucunda ölçek faktörlerinin standart sapma, frekans ve madde sayıları Tablo 

10’da sunulmaktadır. 

 

    Tablo 10- Faktör Madde Sayıları, Standart Sapma ve Ortalama Değerleri 

 

 

 

 

 

 

Faktör Madde Sayısı Standart Sapma Ortalama 

İ 5 0,990 2,775 

FOE 3 0,111 2,532 

AK 3 0,833 2,102 

AB 3 0,996 1,864 

SY 4 0,931 1,792 

DT 5 0,761 1,761 

KK 4 0,925 1,739 

İE 3 0,793 1,663 

PA 5 0,666 1,357 
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Ölçekte yer alan faktörler en 2, en fazla 5 madde ile ölçülmektedir. Ortalamalar incelendiğinde en 

yüksek ortalama İçselleştirme, Fiziksel Olumsuz Etki ve Aşırı Kullanım davranışlarında, en düşük 

ortalama ise Prestij Algısında belirlenmiştir. Bu durum ölçeğin çoğunlukla istenmeyen 

davranışları belirleme yönelik olmasından kaynaklanıp ölçüm için sınırlılık arz etmemektedir. 

Standart Sapma puanları, ortalama değerleri ile karşılaştırıldığında da ölçümlerin ortalama 

puanlarına yakın olduğu görülmektedir. Faktörler arasındaki ilişkiler de korelasyon tablosunda 

Tablo 11’de görülmektedir.  

 

Tablo 11- Faktörler Arası İlişki Tablosu 

 PA SY İ KK DT İK AK AB FOE 

PA  1         

SY  ,614** 1        

İ  ,349** ,484** 1       

KK  ,262** ,281** ,280** 1      

DT  ,652** ,532** ,529** ,333** 1     

İK  ,494** ,329** ,111 ,363** ,415** 1    

AK  ,356** ,337** ,316** ,573** ,416** ,335** 1   

AB  ,396** ,430** ,491** ,414** ,440** ,222* ,462** 1  

FOE  ,216* ,265** ,243* ,446** ,222* ,352** ,358** ,185 1 

p<,001 

Tablo 11’de belirtildiği gibi, Pearson Korelasyon katsayıları ,001 anlam düzeyinde 

hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda faktörler arasındaki tüm ilişkilerin anlamlı olduğu 

görülmüştür. Tüm ilişkiler incelendiğinde de anlam düzeyi en yüksek ilişki, Prestij Algısı (PA) 

ile Duygusal Tatmin (DT) arasında r=,652 olarak belirlenmiştir. Anlam düzeyi en düşük ilişki 

ise; Sosyal Doyum (SD) ile Fiziksel Olumsuz Etki (FOE) arasında r=,111 olarak hesaplanmıştır. 

3.3.1.4.2. Birinci Pilot Uygulama Özet 

Lisans öğrencilerinin problemli internet kullanım davranışlarını belirlemek amacıyla 

geliştirilmeye çalışılan taslak ölçek, maddelerin dile uyarlanması, maddelere yönelik uzman 

görüşü alınması, kapsam geçerlilik analizi aşamalarından sonra, asıl ölçeğin uygulamaya 

alınmayacağı bir kitle üzerinden basit rastgele seçilen bir gruba uygulanmıştır. Elde edilen veriler 

çeşitli istatiksel analiz süreçlerinden geçirilmiş. Aşama sonunda “Lisans Öğrencilerin Problemli 

İnternet Kullanım Davranışları Ölçeği” elde edilmiştir. İlk pilot uygulama sonunda geçerli ve 

güvenilir kabul edilebilecek 9 faktör altında 35 maddeden oluşan ölçek oluşturulmuştur. İkinci 

aşamada, ilk aşamaya ve asıl ölçek uygulamasına katılmayacak olan diğer bir başka grup 

üzerinde ikinci bir uygulama yapılmış, faktör yapısının değişmezliği denenmiştir.  
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3.3.1.4.3. İkinci Pilot Uygulama 

2. pilot uygulama, ilk aşamada gerçekleştirilen uygulama sonucunda elde edilen ölçek 

maddelerinin ve faktörlerin doğrulanması, geçerlilik ve güvenilirliğinin artırılması amacı ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, ölçek ilk aşamaya katılmayan bir hedef kitle üzerinde 

uygulanmıştır. Ölçek daha önce de bahsedildiği gibi iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, 

cinsiyet, yaş, öğrenim görülen fakülte-bölüm, günlük internet kullanım süresi, internet kullanım 

amacı gibi kişisel bilgiler yer alırken ikinci bölümde, Problemli İnternet Kullanım Davranışları 

Belirmek amacıyla 35 soru yer almaktadır. Ölçek maddelerinde verilen ifadelere 5’li Likert 

tipinde (1=kesinlikle katılıyorum, 5=kesinlikle katılmıyorum) uygun dereceleme yapılması 

istenmiştir.  Ölçek katılımcılarından elde edilen veriler de ilk aşamada oluşturulan bilgilerin 

doğruluğunu sınamak amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi’ne tabi tutulmuştur.  

3.3.1.4.3.1. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)  

Doğrulayıcı Faktör Analizi; ölçek geliştirme ve geçerlilik analizlerinin sağlanması ya da daha 

önce oluşturulmuş bir modelin doğrulanması amacıyla kullanılan bir yöntem olarak 

tanımlanmaktadır (Bayram, 2010). Doğrulayıcı Faktör analizi de diğer faktör analizi yöntemi 

olan Açımlayıcı Faktör analizinde olduğu gibi Ortak Faktör analizine dayandığından her iki 

yöntemin çalışma prensibi ortaktır. 2. Pilot uygulamada, ilk aşamaya katılmayan bir hedef 

kitleden elde edilen veriler, ilk aşama sonuçlarının geçerlik ve güvenirliğini sağlamak amacıyla 

Doğrulayıcı Faktör Analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir.  

3.3.1.4.3.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Aşamaları  

Açımlayıcı faktör analizinde olduğu gibi, Doğrulayıcı Faktör analizinde de izlenen adımlar 

mevcuttur. Faktör Analizinin geçerli bir şekilde gerçekleşebilmesi için şu adım ve özelliklerine 

dikkat edilmiştir.  

a. Örneklem Büyüklüğü ve Yeterliliği 

b. Ölçek Modelinin Tanımlanması 

c. Modelin Test Edilmesi 

d. Modelin Yapı Geçerliliğinin Test Edilmesi 

3.3.1.4.3.2.1. Örneklem Büyüklüğü ve Yeterliliği 

Alan yazın incelendiğinde Doğrulayıcı Faktör Analizi için Açımlayıcı Faktör Analizi için gerekli 

Örneklem büyüklüğünden farklı bir görüş belirtilmemektedir (Büyüköztürk, 2002;  Hair ve Ark, 

2005). Bu nedenle daha önce de olduğu gibi analizin gerçekleştirilebilmesi için, soru sayısının 

asgari 5 katı kadar katılımcının yeterli olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu aşamada ilk pilot 
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uygulamaya dâhil edilmeyen lisans öğrencilerinden rastgele seçilen başka bir gruba ölçek 

uygulaması yapılmıştır. Toplamda 223 öğrenciye ulaşılmış ancak 207 tanesinden dönüş alınarak 

işleme dâhil edilmiştir. Bu oran incelendiğinde 35 soruluk ölçek için 175 öğrencinin yeterli 

olacağı varsayımı dikkate alındığında, yeterli bir orana ulaşıldığı görülmektedir.  

3.3.1.4.3.2.2. Modelin Tanımlanması  

İlk pilot uygulama sonucunda yapılan değerlendirmelerin belirlediği faktör yapısı bu uygulama 

aşamasında da kullanılmıştır. Doğrulayıcı Faktör analizi modelinde kullanılacak olan 

değişkenler de şu şekildedir; 

a. 9 faktör  

b. 35 gözlenebilen değişken 

c. 44 ölçüm hatasıdır.  

Tüm bu değişkenlerin model üzerinde gösterimi Şekil 4’ te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12- Ölçüm Modelinin Oluşturulması 
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Modelde; dikdörtgenler ölçeğin maddelerini, dik çizgiler faktör yüklerini, elips şekil faktörleri, 

iki yönlü oklar kovaryans ilişkilerini, küçük daireler de ölçme hatalarını belirtmektedir. 

3.3.1.4.3.2.3 Modelin Test Edilmesi  

Doğrulayıcı Faktör Analizinin ilk aşamasını oluşturacak olan bu işlemde, ölçeğin belirlenmek 

istenen modeli ne kadar temsil ettiği ve bir önceki aşamada yapılan ölçümlerin ne kadar tutarlı 

olduğu belirlenecektir. Açımlayıcı Faktör Analizi işlemi için kullanılan IBM® SPSS® Statistics 

21 eklentisi olarak da kullanılabilen IBM® SPSS® Amos™ 21 programı kullanılmıştır. Program 

SPSS içerisinde sayısal niceliklerle belirtilen tüm ilişkileri bir model üzerinde görme imkânı 

sunmaktadır.  Modele ilişkin faktör Tablo 12’ de verilmiştir. 

 

Tablo 12- Doğrulayıcı Faktör Analizi Faktör Yükleri 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

PA1  ,770         

PA2  ,779         

PA3  ,788         

PA4  ,860         

PA5  ,731         

SD1   ,744        

SD2   ,731        

SD3   ,800        

SD4   ,757        

İ1    ,743       

İ2   ,854       

İ3    ,489       

İ4    ,724       

İ5    ,643       

KK1     ,740      

KK2     ,806      

KK3     ,750      

KK4     ,816      

DT1     ,760     

DT2      ,751     

DT3      ,840     

DT4      ,659     

DT5      ,360     

İK1       ,301    

İK2       ,900    

İK3       ,828    

AK1        ,383   

AK2        ,670   

AK3        ,898   

AB1         ,470  

AB2         ,837  

AB3         ,823  

FOE1          ,700 

FOE2          ,964 

FOE3          ,523 

 

Model çalıştırıldığında Tablo 12 de verilen değerler elde edilmiş ve bazı maddelerin çıkarılması 

gerekmiştir. Sorun oluşturan maddeler, faktör yükleri düşük olan maddelerdir. Bu maddelerin 
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her birinin çıkarılmasından sonra hesaplamalar yenilenmiştir. Her bir hesaplama sonucunda 

modelin iyilik değerlerinde biraz daha artış görülmüştür. İşlem sonucunda; Aşırı Kullanım 

faktöründen 1 madde, İçsel Kandırma’dan bir madde,  Duygusal Tatmin Faktöründen 1 madde, 

toplamda 3 maddenin çıkarılmasının uygun olduğu belirlenmiştir. 

Yeni elde edilen faktör yükleri Tablo 13’te şu şekildedir: 

 

Tablo 13- Doğrulayıcı Faktör Analizi Düzenlenmiş Faktör Yükleri 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

PA1  ,821         

PA2  ,838         

PA3  ,836         

PA4  ,893         

PA5  ,854         

SD1   ,779        

SD   ,765        

SD3   ,834        

SD4   ,790        

İ1    ,747       

İ2   ,859       

İ3    ,614       

İ4    ,736       

İ5    ,699       

KK1     ,744      

KK2     ,813      

KK3     ,759      

KK4     ,824      

DT1     ,796     

DT2      ,806     

DT3      ,872     

DT4      ,700     

İK1       ,902    

İK2       ,860    

AK2        ,683   

AK3        ,931   

AB1         ,484  

AB2         ,845  

AB3         ,834  

FOE1          ,701 

FOE2          ,970 

FOE3          ,524 

 

Tablo 13 incelendiğinde maddelerin, Prestij Algısı (5), Sosyal Yarar (4), İçselleştirme (5), 

Kontrol Kaybı (4), Duygusal Tatmin (4), İçsel Kandırma (2), Aşırı Kullanım (2), Akademik 

Başarısızlık (3), Fiziksel Olumsuz Etki (3) faktörleri altında toplandığı gözlemlenmiştir. Bu 

analiz sonucunda da toplamda 9 faktörlü ve 32 maddeli bir ölçek elde edilmiştir. 
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3.3.1.4.3.2.4. Modelin Yapı Geçerliliğinin Test Edilmesi 

Analizler sırasında aynı zamanda ölçeğe ilişkin modelin, uyum indeksi skorları incelenerek 

modelin uygunluğu değerlendirilmiştir. Alan yazında uyum indekslerinin genel olarak 0 ile 1 

arasında bir değer almasının uygun olduğu, değerin 1 e yaklaşmasının uyumu yükselttiği görüşü 

belirtilmektedir (Totan, İkiz ve Karaca, 2010). Uyum indeksi incelenirken, χ2, RMSEA, GFI, 

AGFI ve CFI değerleri incelenmiştir. 

CMIN (Kikare): Modelin uygunluğunun sınanmasında kullanılan en yaygın istatistik Ki-Kare 

test istatistiğidir. DFA’da, H0 hipotezi verilerin modele mükemmel uyumu varsayımıdır. 

Mümkün olduğunca düşük olması beklenir. Ancak yüksek olduğunda modelin yetersiz olduğu 

düşünülmez diğer uyum indeksleri incelenir. Bu indeksin yanında CMIN/df (χ2/df) oranına da 

bakılır. Bu oranın 3 den küçük olması modelin mükemmel uyumunu, 3-5 arasında bir değere 

sahip olduğunda uyumlu olarak yorumlanabileceği belirtilmektedir.  

Ki-kare testi örneklem hacmi yeterince büyükse ve veri çok değişkenli istatistiğin temel 

varsayımlarını;  Gözlenen değişkenlerin normal dağıldığı, Analizlerin örnek korelasyon 

matrisinden ziyade örnek kovaryans matrisi tabanlı olduğu, Örnek büyüklüğünün χ2 testinin 

asimptotik özelliklerini saptamaya yeterli olması gibi, karşılıyorsa doğru bir ölçüm verir (Avşar, 

2007).  χ2’nin örneklem hacmi büyüklüğünden etkilenmesi nedeniyle, model veri uyumuna karar 

vermede χ2/sd oranı da kullanılmakta ve bu oranında 5 ve daha küçük olması durumunda model-

veri uyumunun yeterli olduğu kabul edilmektedir (Sümer, 2000). Ki-kare test istatistiği örneklem 

hacmi büyüdükçe anlamlı sonuçlar verdiğinden dolayı modelin uyum sürecinde diğer uyum 

indekslerine de bakmak gerekmektedir (Bentler ve Bonett, 1990). 

RMSEA: Ortalama hata karekök yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. RMSEA evrendeki 

yaklaşık uyumun bir ölçümüdür. RMSEA değerinin 0.05’ten küçük veya eşit olması iyi bir 

uyumu, 0.05 ile 0.08 arasında olması yeterli bir uyumu, 0.08 ile 1 arasında olması ise kabul edilir 

bir uyumu göstermektedir. Değerin 0.10’dan büyük olması ise modelin kabul edilemeyeceğini 

göstermektedir. RMSEA’da amaç, hatayı minimize etmektir (Avşar, 2007; Yılmaz ve Çelik, 

2009).  

GFI: Uyum iyiliği indeksi (GFI), varsayılan modelce hesaplanan gözlenen değişkenler 

arasındaki genel kovaryans miktarını gösterir. GFI temelde uygunluğun örneklem hacmi 

büyüklüğünden bağımsız olarak değerlendirilebilmesi için geliştirilmiştir. Buna rağmen, 

örneklem hacminin büyük olması GFI değerini yükselterek doğru sonuç alınmasını önleyebilir. 

GFI, gözlenen değişken varyans-kovaryans matrisi S’nin $S ile açıklanan bağıl varyans 
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kovaryans büyüklüğünü göstermektedir. Regresyondaki belirginlik katsayılarına benzemektedir. 

Uyum İyilik İndeksi; değeri 0 ile 1 arasında olması beklenmektedir. 1 e yaklaşması 

uyumluluğunu artırmaktadır (Avşar, 2007). 

AGFI (Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi): AGFI, örneklem hacmi dikkate alınarak düzeltilmiş 

olan bir GFI değeridir. Örneklem hacminin büyük olduğu durumlarda AGFI daha temsili bir 

uyum indeksidir. AGFI değeri 0-1 arasındadır. Bu değer 1’e ne kadar yaklaşırsa model uyumu o 

kadar iyi olur (Tezcan, 2008). Küçük örneklem hacminde kullanmak doğru değildir.  

Düzenlemiş Uyum İyilik İndeksi, değeri 0 ile 1 arasında olması beklenmektedir ancak 0,90’ün 

üzerinde değer alması uyumluluk derecesini artırmaktadır.  

CFI: Bağımsızlık modelinin, gizli değişkenler arasında ilişkinin olmadığını öngören modelin, 

ürettiği kovaryans matrisi ile önerilen modelin ürettiği kovaryans matrisini karşılaştırır ve ikisi 

arasındaki oranı yansıtan “0” ile “1” arasında bir değer verir. Değerler 1’e yaklaştıkça modelin 

daha iyi bir uyum verdiği kabul edilir (Haşlaman, 2005). 

Mevcut modelin uyumu ile gizil değişkenler arası korelasyonu ve kovaryansı yok sayan sıfır 

hipotez modelinin uyumunu karşılaştırır. Değeri 0 ile 1 arasındadır. 1 e yaklaşması beklenir 

(Ayyıldız ve Cengiz, 2006). 

Bu araştırmada Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda; χ2 değeri; 919,735; χ2/df değeri 1,755; 

RMSEA değeri 0.088; GFI değeri 0,885; AGFI değeri 0,854 ve son olarak da CFI değeri 0,824 

olarak hesaplanmıştır. Bu değerler Tablo 14’te incelenecek olursa: 

 

Tablo 14- Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyiliği İndeksleri 

Modelin Uyum 

İyiliği İndeksleri  
İyi Uyum  

Kabul Edilebilir 

Uyum  
Model  

    

χ2/df 0< χ2/df<3 3 ≤ χ2/df ≤ 5 1,755 

RMSEA  0<RMSEA<0,05  0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,10  0,088  

GFI  0 < GFI ≤1  0,80 ≤ GFI ≤ 0,95  0,885 

AGFI  0,90 ≤ AGFI ≤1  0,85 ≤ AGFI ≤ 0,9  0,854  

CFI  0  ≤ CFI ≤1  0,70 ≤ CFI ≤ 0,97  0,805 

                             (Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003) 

 

Bu indeks değerleri incelendiğinde Ölçeğin Doğrulayıcı Faktör analizleri sonuçlarına göre 

modelin yüksek derecede uyumlu olduğu söylenebilmektedir.  
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3.3.1.4.3.3.1 Faktörlerin Diğer Çalışmalar İle Karşılaştırılması 

Ölçek maddelerinin faktör yüklerine göre dağılımı incelendiğinde Prestij Algısı, İçselleştirme ve 

Aşırı Kullanım faktörlerinin öne çıktığı belirlenmiştir. Faktörler altında toplanan ölçek 

maddeleri, daha önce geliştirilmiş olan ölçeklerle karşılaştırılmış ve sonuçlar aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur. 

 

Maddeler 

PİK 

Ölçeği 

Faktörü 

Diğer 

Ölçek 

Faktörü 

1. İnternet ortamında gerçek hayatta olduğumdan daha sosyalimdir. PA PA 

2. İnternete erişemediğimde strese girerim. İ İ 

3. İnternete uzun süre girmediğimde, internette neler olduğunu çok merak ederim. İ İ 

4. İnternette edindiğim arkadaşlıklar gerçek hayattakinden daha kalıcıdır. SD SD 

5. İnternette edindiğim arkadaşlarımı gerçek hayattakinden daha çok severim. SD SD 

6. Kendimi dışlanmış hissettiğimde internetten arkadaş ararım. DT DT 

7. Moralim bozuk olduğunda internet kullanırım. İ İ 

8. İnternetteyken kendimi güvende hissederim. İ İ 

9. İnternetteyken kendimi huzurlu hissederim. İ İ 

10. İnternette kurulan ilişkiler daha romantiktir. DT DT 

11. Yüz yüze ilişkiden çok internet üzerinden kurduklarımı tercih ederim. SD SD 

12. Bireylerle internetten görüşmenin yüz yüze görüşmekten daha güvenli olduğunu 

düşünürüm. 

SD SD 

13. İnternetten kurduğum ilişkiler beni mutlu eder. DT DT 

14. İnternet ortamında, gerçek hayattakinden daha çok saygı görürüm. PA PA 

15. İnternette tanıştığım insanlar beni olduğum gibi kabul ederler. PA PA 

16. Ailem ve arkadaşlarımın internette ne kadar saygın olduğumu bilmelerini isterim. PA PA 

17. İnternet ortamında gerçek hayattakine göre daha kolay ilişki kurarım. DT SD 

18. İnternette çok vakit geçirmekten derslerime geç kalırım. AB AB 

19. İnternette tanıştığım kişiler bana çok saygı gösterir. PA PA 

20. Bütün gece internet kullanmaktan kendimi yorgun hissederim. FOE FOE 

21. İnternet kullanmaktan gözlerim bozuldu. FOE FOE 

22. İnternette çok zaman geçirmekten sırtım ağrır. FOE FOE 

23. Sınavlara çalışmak isterken, kendimi internet kullanırken bulurum. KK KK 

24. İnternette gezinmekten acıktığımı hissetmem. İK İK 

25. İnterneti kullanma sürem konusunda çevremdekilere yalan söylerim. İK İK 

26. İnterneti yemek yemeyi unutacak kadar çok kullanırım. AK AK 

27. İnternette harcadığım zamanı azaltamam. KK KK 

28. İnterneti uyumayı unutacak kadar çok kullanırım. AK AK 

29. İnternetten çıkmayı düşündüğümde “birkaç dakika daha” diyerek kullanmaya devam 

ederim. 

KK KK 

30. İnternet kullanım süremi kontrol altına alamam. KK KK 

31. İnternette çok zaman geçirmekten dersimden kaldım. AB AB 

32. Okula gitmektense internette gezinmeyi tercih ederim. AB AB 
(Caplan, 2002; Davis, Flett ve Beser, 2002; Rotunda, Kass, Sutton ve Leon, 2003; Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007; Keser Özcan ve Buzlu, 

2007; Demetrovics, Szeredi ve Rozsa, 2008; Caplan, 2010; Özdamlı, 2011; Tutgun Ünal, 2012; Wartberg, Petersen, Kammerl, Rosenkranz 

ve Thomasius, 2013) 

Ölçek maddeleri, daha önce geliştirilen ölçeklerle karşılaştırıldığında, 17. Soru dışındaki tüm 

soruların daha önce geliştirilen ölçek maddeleri ile aynı faktör altında toplantığı görülmektedir. 

Geliştirilen ölçekte duygusal tatmin faktörü altında kümenen 17. Soru ise daha önceki benzer 

ölçek geliştirilme çalışmalarında sosyal doyum faktörü altında kümelendiği belirlenmiştir. 

Faktör yükü açısından incelendiğinde, bu ölçek maddesine ilişkin faktör yük değeri ,700 olarak 

belirlenmiştir. Bu değer maddenin, ilgili faktör altında kümelenmesi için yeterli oranda kabul 

edilmektedir. 
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3.3.1.4.3.3.2 İkinci Pilot Uygulama Özet 

İlk uygulama aşamada gerçekleştirilen ilk Pilot Uygulama sonrasında ölçeğin faktör yapısının, 

ölçek geçerlilik ve güvenilirliğinin sınanması için ikinci bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. 

Uygulama sonunda yapılan analizlerle ölçek toplamda 32 madde ve 8 faktör olarak 

oluşturulmuştur. Ölçekte 5 li likert tipine uygun cevaplanabilecek yönergelere yönelik 

“katılmıyorum” cevabına 1, “kısmen katılıyorum” cevabına 2, “orta derecede katılıyorum” 

cevabına 3, “katılıyorum” cevabına 4, “tamamen katılıyorum” cevabına 5 puan verilmiştir. 

Verilerin analizine bağlı olarak elde edilen bulguların yorumlanmasında faktör bazlı aritmetik 

ortama puanı üzerinden yapılan hesaplamalar temel alınmıştır. İkinci pilot uygulama sonunda 

oluşan faktörler; Prestij Algısı (PA) 5 maddeden, Sosyal Yarar (SY) 4 maddeden, İçselleştirme 

(İ) 5 maddeden, Kontrol Kaybı (KK) 4 maddeden, Duygusal Tatmin (DT) 4 maddeden, İçsel 

Kandırma (İK) 2 maddeden, Aşırı Kullanım (AK) 2 maddeden, Akademik Başarısızlık (AB) 3 

maddeden, Fiziksel Olumsuz Etki (FOE) 3 maddeden oluşmuştur. 

3.3.3. Verilerin Toplanması 

Önceki aşamalarda yapılan analizler sonucunda, örnekleme uygulanacak olan ölçek 

geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek 2006 öncesinde kurulan üniversiteler içinden rastgele seçilen 

5 tanesinde öğrenim gören ve orantılı tabakalama ile belirlenen 200’er, 2006 ve sonrasında 

kurulan üniversiteler içinden rastgele seçilen 4 tanesinde öğrenim gören ve orantılı tabakalama 

ile belirlenen 250’şer tane öğrenciye, internet ortamı aracılığı ile ulaştırılması hedeflenmiştir. 

Uygulama sonucunda, bir üniversite dışındaki tüm üniversitelerde hedeflenen sayıya 

ulaşılmıştır. Belirtilen üniversitede hedeflenen sayıya ulaşılmamasının nedeni ise, merkezi bir 

öğrenci bilgi sisteminin bulunmaması dolayısı ile ölçek bağlantı adresinin kişisel çabalarla 

öğrencilere ulaştırılabilmesidir. 

3.3.3.1. Verilerin çözümlenmesi  

Ölçek verileri çevirim içi ortamda oluşturulan elektronik anket aracılığı ile toplanmıştır. Veriler 

IBM® SPSS® Statistics 21 hem de IBM® SPSS® Amos™ 21 programları aracılığı ile analiz 

edilmiştir. Örneklemin sahip olduğu yaş, cinsiyet, öğrenim görülen sınıf, öğrenim görülen alan, 

günlük ve aylık internet kullanım süresi, internet kullanım amacın analizinde frekans ve yüzde 

hesaplaması, ölçek maddelerinin uygunluk seviyesini belirlemek için ortalama,  standart 

sapma,  basıklık ve çarpıklık değerleri hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin 

hesaplanması için de Ki-Kare analizinden yararlanılmıştır. Modelin oluşturulması ve 

geçerliliğinin belirlenmesi için de yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır.  
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BÖLÜM IV 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Çalışmanın bulgular bölümünde; istatistiksel analizler gerçekleştirilmiş ve konu ile ilgili 

bulgulara yer verilmiştir. Hipotezler dikkate alınarak, gerekli görülen ve önceki bölümlerde 

aşama aşama belirtilen analizler yapılmış ve analizlere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Ölçek 

uygulamasına katılan lisans öğrencilerinin demografik bilgilerini tanımlamak için ortalama, 

yüzde ve frekans değerleri kullanılırken, ölçek geliştirme sürecinde ölçek maddelerinin 

analizinde yine bu değerlerin yanında çarpıklık ve basıklık değerleri de incelenmiştir. Model 

oluşturma aşamasında ise Doğrulayıcı Faktör Analizi, regresyon model istatistikleri ile model 

uyum iyiliği indeks değerleri incelenmiştir. İlgili bulgular şunlardır: 

 

4.1. Lisans Öğrencilerinin Demografik Özellikleri 

Bu bölümde çalışmaya katılan 2026 lisans öğrencisinin; yaşı, cinsiyeti, öğrenim gördükleri 

yükseköğretim kurumu, öğrenim gördükleri alan, öğrenim gördükleri sınıf, internet kullanım 

süreleri, internete nereden eriştikleri, interneti hangi amaçlar için kullandıkları, kendilerine ait 

sosyal ağ hesabına sahip olma durumları gibi kişisel özelliklerine ait bulgulara yer verilmiştir. 

Her bir özellik ayrı bir başlık altında incelenmiş olup, bazı özellikler için birden fazla seçeneğin 

seçildiği sorulara ilişkin tablolarda sayılar farklılık gösterebilmektedir.  

4.1.1. Yaş   

Araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin yaş ortalamalarına göre dağılımı Tablo 15’te 

sunulmuştur.  

 

Tablo 15- Lisans Öğrencilerinin Yaş Ortalamalarına Göre Dağılımı 

Yaş Ortalaması n % 

19-21 Yaş 1401 69,15 

22-24 Yaş 505 24,9 

25 Yaş ve Üzeri 120 5,92 

Toplam 2026 100 
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Tablo 15 incelenecek olursa; çalışmaya katılan 2026 lisans öğrencisinden 1401 (%69,15) 

tanesi 19-21 yaş aralığında, 505 (%24,9) tanesi 22-24 yaş aralığında, 120 (%5,92) tanesi ise 25 

yaş ve üzeri yaş aralığında bulunmaktadır.  

 

4.1.2. Cinsiyet  

Araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin cinsiyete göre dağılımı Tablo 16’da sunulmuştur.  

 

Tablo 16- Lisans Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet n % 

Kız 1109 54,7 

Erkek 917 45,26 

Toplam 2026 100 

 

Tablo incelenecek olursa; çalışmaya katılan 2026 lisans öğrencisinden 1109 (%54,7) tanesi 

bayan öğrencilerden, 917 (%45,26) tanesi de erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Rakamlar 

incelendiğinde, katılımcıların cinsiyete göre dağılımlarının homojen ve orantılı olduğu 

görülmektedir.  

 

4.1.3. Öğrenim Görülen Yükseköğretim Kurumu 

Araştırmaya dâhil olan yükseköğretim kurumları YÖK raporunda tanımlandığı üzere 

gelişmişlik düzeyine göre 2006 öncesinde kurulan üniversiteler ile 2006 ve sonrasında kurulan 

üniversiteler olmak üzere iki grupta tanımlanmaktadır. Ölçeğin çevirimiçi ortamda 

sunulmasına bağlı olarak, ilgili bağlantı adreslerinin öğrencilere merkezi sistem üzerinden 

sunulması gerekmiştir. Bu amaçla tabakalama örnekleme yolunun kullanıldığı örneklem seçimi 

sonucunda merkezi öğrenci işleri bilgi sistemine sahip üniversiteler içinden rastgele seçilen 9 

tanesi çalışmaya dâhil edilmiştir. Ayrıca iki gruba ayrılan üniversiteler de kendi içinde her 

bölgeyi temsilen bir üniversitenin bulunacağı şekilde tercih edilmiştir. Bu veriler sonraki 

aşamada yordayıcı değişken olarak da incelenecektir. Buna göre araştırmaya katılan 

üniversiteler Tablo 17’de sunulmuştur. 
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Tablo 17- Öğrenim Görülen Yükseköğretim Kurumuna Göre Dağılım 

Öğrenim Görülen Yükseköğretim 

Kurumu 
n % 

2006 Öncesinde Kurulan Üniversiteler 

1. Gazi Üniversitesi 232 11,452 

2. Gaziantep Üniversitesi 99 4,881 

3. Sakarya Üniversitesi 268 13,224 

4. Süleyman Demirel Üniversitesi 370 18,267 

5. Van 100. Yıl Üniversitesi 123 6,071 

Toplam 1092 53,895 

2006 ve Sonrasında Kurulan Üniversiteler 

1. Bozok Üniversitesi 180 8,882 

2. Kastamonu Üniversitesi 324 15,991 

3. Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi 214 10,569 

4. Uşak Üniversitesi 216 10,663 

Toplam 934 46,105 

Genel Toplam 2026 100 

 

Tablo 17 incelenecek olursa; çalışmaya katılan 2026 lisans öğrencisinden 1092 (%53,895) 

tanesinin 2006 öncesinde kurulan üniversitelerden birinde, 934 (%46,105) tanesinin de 2006 ve 

sonrasında kurulan üniversitelerden birinde öğrenimini sürdürdüğü görülmektedir. 

Üniversiteler incelendiğinde ise, İç Anadolu Bölgesini temsilen; Gazi Üniversitesi (%11,452), 

Bozok Üniversitesi (%8,882) ve Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi (%10,569), Marmara 

Bölgesini temsilen Sakarya Üniversitesi (%13,224), Ege bölgesini temsilen Uşak Üniversitesi 

(%10,663), Doğu Anadolu bölgesini temsilen Van 100. Yıl Üniversitesi (%6,071), Güney 

Doğu Anadolu bölgesini temsilen Gaziantep Üniversitesi (%4,881), Karadeniz bölgesini 

temsilen Kastamonu Üniversitesi (%15,991) ve Akdeniz bölgesini temsilen Süleyman Demirel 

Üniversitesi (%18,267) çalışmaya dâhil edilmiştir. Rakamlar incelendiğinde, katılımcıların 

belirlenen örnekleme göre dağılımlarının orantılı olduğu görülmektedir. 

 

4.1.4. Öğrenim Görülen Fakülte 

Çalışmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülteye ilişkin edilen veriler Tablo 18’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 18- Öğrenim Görülen Fakülteye Göre Dağılım 

Öğrenim Görülen Fakülte n % 

Eğitim Fakültesi 862 42,5 

Mühendislik / Mimarlık Fakültesi 501 24,72 

Fen / Edebiyat Fakültesi 388 19,15 

Devlet Kons. / Güzel San. Fak. 125 6,16 

Teknoloji Fakültesi 96 4,73 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 29 1,43 

Ziraat Fakültesi 12 0,59 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 0,19 

Tıp Fakültesi 4 0,19 

İlahiyat Fakültesi 4 0,19 

Belirtilmemiş 1 0,049 

Toplam 2026 100 

 

Tablo 18 incelenecek olursa; çalışmaya katılan 2026 lisans öğrencisinden en yüksek katılım 

862 lisans öğrencisi ile (%42,5) Eğitim fakültesinden ve 501 lisans öğrencisi ile (%24,72) 

Mühendislik/Mimarlık fakültesinden, en düşük katılım da 4 (%,19) lisans öğrencisi ile İlahiyat 

fakültesinden, 4 (%,19)  lisans öğrencisi ile Sağlık Bilimleri fakültesinden ve 4 (%,19)  lisans 

öğrencisi ile Tıp fakültesinden olduğu belirlenmiştir. Buna göre araştırmaya en yüksek oranda 

katılımı Eğitim ve Mühendislik/Mimarlık fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler sağlarken, 

en düşük katılımı ise İlahiyat, Sağlık Bilimleri ve Tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler 

sağlamıştır. 

 

4.1.5 YGS Alanı  

Çalışmaya katılan öğrencilerin yükseköğretime geçişlerindeki YGS alanlarına ilişkin edilen 

veriler Tablo 19’da sunulmuştur.  
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Tablo 19 -  YGS Alanına Göre Dağılım 

YGS Alanı n % 

Matematik-Fen (Sayısal) 693 34,20 

Teknik Alan 369 18,21 

Türkçe- Matematik (Eşit Ağırlıklı)  340 16,78 

Türkçe- Sosyal (Sözel) 332 16,38 

Güzel Sanatlar 243 11,99 

Yabancı Dil 40 1,97 

Belirtilmemiş 9 0,44 

Toplam 2026 100 

Tablo 19 incelenecek olursa; çalışmaya katılan 2026 lisans öğrencisinden 693 (%34,20) tanesi 

yükseköğretime Sayısal alandan, 340 (%16,78) tanesi Eşit Ağırlıklı Alandan, 330 (%16,38) 

tanesi Sözel alandan, 243 (%11,99) tanesi Güzel Sanatlar alanında,  369 (%18,21) tanesi 

Teknik Liselerin Teknik alanlarından, 40 (%1,97) tanesi Yabancı Dil alanından geçiş 

yapmıştır. 9 (%,44) öğrenci ise YGS alanını belirtmemiştir. Buna göre araştırmaya en yüksek 

oranda katılımı Sayısal alandan yükseköğretime geçiş yapan öğrenciler sağlarken, en düşük 

katılımı ise Yabancı Dil alandan yükseköğretime geçiş yapan öğrenciler sağlamıştır. 

 

4.1.6 Öğrenim Görülen Sınıf Düzeyi 

Katılımcılar yükseköğretim kurumlarının 1.,2.,3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmektedirler. 

Bazı katılımcılar ise mezun olamamalarına bağlı tekrarlı olarak öğrenime devam etmektedirler. 

Katılımcıların Sınıf Düzeyleri Tablo 20’de sunulmuştur. 

 

Tablo 20- Öğrenim Görülen Sınıf Düzeyine Göre Dağılım 

Öğrenim Görülen Sınıf Düzeyi n % 

1. Sınıf 903 44,57 

2. Sınıf 510 25,17 

3. Sınıf 261 12,88 

4. Sınıf 300 14,80 

Tekrarlı 48 2,36 

Belirtilmemiş 4 0,19 

Toplam 2026 100 

Tablo 20’de sunulan veriler incelenecek olursa; çalışmaya katılan 2026 lisans öğrencisinden en 

çok katılımı 903 tane (%44,57) 1. Sınıf lisans öğrencisi sağlarken en düşük katılımı ise 48 tane 

(%2,36) tekrarlı lisans öğrencisi sağlamıştır. 
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4.1.7. Günlük İnternet Kullanım Süresi 

Katılımcılardan, yalnız bilgisayar ortamında değil, aynı zamanda mobil cihazlar aracılığını da 

dikkate alarak günlük internet kullanım süreleri sorulmuştur. Verilen cevaplara göre günlük 

internet kullanım sürelerine ilişkin tablo veriler Tablo 21’de sunulmuştur. 

 

Tablo 21- Günlük İnternet Kullanım Süresi Dağılımı 

Günlük İnternet Kullanım Süresi n % 

1-3 Saat arası 787 38,8 

4-5 Saat Arası 554 27,34 

5 Saatten fazla 493 24,33 

1 Saatten az 192 9,47 

Toplam 2026 100 

Tablo 21’de sunulan veriler incelenecek olursa; çalışmaya katılan 2026 lisans öğrencisinin 

günlük internet kullanım aralığı en çok 787 lisans öğrencisi ile (%38,8) günde 1-3 saat arası, en 

düşük aralık da 192 (%9,47) lisans öğrencisi ile günde 1 saatten az olarak belirlenmiştir. 

 

4.1.8 İnternet Erişim Kaynağı 

Katılımcılardan internete nereden erişim sağladıkları sorulmuş ve birden fazla seçeneğin 

seçilebilmesine izin verilmiştir. Buna bağlı olarak sayılar değişkenlik gösterebilmektedir. Elde 

edilen veriler Tablo 22’de sunulmuştur. 
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Tablo 22- İnternete Erişim Yapılan Yere Göre Dağılım 

İnternet Erişimi Sağlanan Yer n % 

Tek Kaynaktan Erişim Sağlayanlar 

Akıllı Telefon / Mobil 506 24,97 

Ev 488 24,08 

Yurt 417 20,58 

Okul 68 3,35 

İnternet Kafe 17 0,83 

Toplam 1496 73,8 

İki Kaynaktan Erişim Sağlayanlar 

Ev, Akıllı Telefon / Mobil 141 6,95 

Ev, Okul 72 3,55 

Yurt, Akıllı Telefon / Mobil 65 3,20 

Okul, Akıllı Telefon / Mobil 11 0,54 

Okul, İnternet Kafe 6 0,29 

Okul, Yurt 8 0,39 

Akıllı Telefon / Mobil, İnternet Kafe 8 0,39 

Ev, Yurt 4 0,197 

Toplam 315 15,54 

Üç Kaynaktan Erişim Sağlayanlar 

Ev, Okul, Akıllı Telefon / Mobil 102 5,03 

Okul, Yurt, Akıllı Telefon / Mobil 33 1,62 

Ev, Akıllı Telefon / Mobil, İnternet Kafe 12 0,59 

Ev, Yurt, Akıllı Telefon / Mobil 10 0,49 

Okul, Akıllı Telefon / Mobil, İnternet Kafe 8 0,39 

Yurt, Akıllı Telefon / Mobil, İnternet Kafe 4 0,197 

Ev, Okul, Yurt 2 0,098 

Toplam 171 8,44 

Dört Kaynaktan Erişim Sağlayanlar 

Ev, Okul, Akıllı Telefon /Mobil, İnternet K. 21 1,03 

Ev, Okul, Yurt, Akıllı Telefon / Mobil 12 0,59 

Okul, Yurt, Akıllı Telefon / Mobil, İnt. K. 2 0,098 

Toplam 35 1,72 

Tüm Kaynaklardan Erişim Sağlayanlar 

Ev, Okul, Yurt,Akıllı Telefon/Mobil, İnt. K. 9 0,44 

Genel Toplam 2026 100 

Tablo 22’de sunulan veriler incelenecek olursa; katılımcıların internete nereden bağlandıkları 

sorulmuş ve birden fazla seçeneğin belirtilmesine izin verilmiştir. Buna göre yüksek 1496 ile 

(%73,8) tek bir kaynaktan erişim sağlandığı, en düşük de 9 ile (%,44)  tüm kaynaklardan (hem 

ev, hem okul, hem yurt, hem 3G/GSM aracılığı ile) birden erişim sağlandığı belirlenmiştir. 

 

4.1.9. Bilgisayar Sahibi Olma Durumu 

Katılımcılara kendilerine ait bir bilgisayara sahip olup olmadıkları sorulmuş ve toplanan veriler 

Tablo 23’te sunulmuştur. 
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Tablo 23- Bilgisayar Sahipliği Dağılımı 

Bilgisayar Sahipliği n % 

Evet 1596 78,77 

Hayır 426 21,02 

Belirtilmemiş 4 0,197 

Toplam 2026 100 

Tablo 23 incelenecek olursa; 1596 (% 21,02) katılımcı kendisine ait bir bilgisayara sahip 

olduklarını, 426 (%21,02) katılımcı kendisine ait bir bilgisayar olmadığını belirtmiş, 4 (%,197) 

katılımcı herhangi bir cevap belirtmemiştir.  

 

4.1.10. Kişisel Bir Web Sayfasına Sahibi Olma Durumu 

Katılımcılara kendilerine ait bir web sitesine sahip olup olmadıkları sorulmuş ve toplanan 

veriler Tablo 24’te sunulmuştur. 

 

Tablo 24- Kişisel Web Sayfasına Sahipliği Dağılımı 

Kişisel Web Sayfası Sahipliği n % 

Hayır 1761 86,92 

Evet 261 12,88 

Belirtilmemiş 4 0,197 

Toplam 2026 100 

Tablo 24 incelenecek olursa; 261 (%12,88) katılımcı kendisine ait bir web sitesine sahip 

olduklarını, 1761 (%21,02) katılımcı kendisine ait bir web sitesine sahip olmadığını belirtmiş, 

4 (%,197) katılımcı herhangi bir cevap belirtmemiştir.  

 

4.1.11. Sosyal Ağ Profiline Sahibi Olma Durumu 

Katılımcılara kendilerine ait bir sosyal ağ hesabına sahip olup olmadıkları sorulmuş ve toplanan 

veriler Tablo 25’de sunulmuştur. 

 

Tablo 25- Sosyal Ağ Hesabı Sahipliği Dağılımı 

Sosyal Ağ Hesabı Sahipliği n % 

Evet 1956 96,54 

Hayır 62 3,06 

Belirtilmemiş 8 0,39 

Toplam 2026 100 
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Tablo 25 incelenecek olursa; 1956 (%96,54) katılımcı kendisine ait bir sosyal ağ hesabına 

sahip olduklarını, 62 (%3,06) katılımcı kendisine ait bir sosyal ağ hesabına sahip olmadığını 

belirtmiş, 8 (%,39) katılımcı herhangi bir cevap belirtmemiştir.  

 

4.1.12. İnternet Kullanım Amacı  

Lisans öğrencilerine internet Kullanım amaçları; Yeni İnsanlarla Tanışmak, 

Arkadaşlarla/Yakınlarla Görüşmek, Haberleri Takip Etmek, Cinsel İçeriğe Erişmek, Sportif 

Etkinlikleri Takip Etmek, Psikolojik/Duygusal İçerikli Yazılara Erişmek, Dini İçeriklere 

Erişmek, Politik Dini İçeriklere Erişmek, E-Posta Kullanmak, Web Sitesi 

Oluşturmak/Güncellemek, Blog Oluşturmak/Güncellemek/Takip Etmek, Oyun Oynamak, 

Bilimsel Araştırma Yapmak ve Diğer olmak üzere 14 başlık altında sorulmuştur. Kategoriler 

detaylı olarak incelenecek olursa, tek kategoriye cevap verenlere ilişkin veriler Tablo 26’da 

sunulmaktadır: 

 

Tablo 26 - İnternet Kullanım Amacı Kategori Oranı 

İnternet Kullanım Amacı  n % 

Haberleri Takip Etmek 119 39,6 

Arkadaşlarla Görüşmek 117 39 

E-Posta Kullanmak 18 6 

Oyun Oynamak 17 5,66 

Bilimsel Araştırma Yapmak 9 3 

Psikolojik/Duygusal İçerikli Yazılara Erişmek 6 2 

Politik Dini İçeriklere Erişmek 4 1,33 

Web Sitesi Oluşturmak/Güncellemek 4 1,33 

Sportif Etkinlikleri Takip Etmek 2 0,66 

Diğer 4 1,33 

Genel Toplam 300 100 

Tablo 26’ya göre öğrencilerden en yüksek 119 (%39,6) sı haberleri takip etmek, en düşük 2 

(%,66)sı sportif etkinlikleri takip etmek amacıyla internet kullanmaktadır.  

 

4.2. Problemli İnternet Kullanım Oranları 

Lisans öğrencilerinin problemli internet kullanımlarına yönelik ortalama puanları Cinsiyet, 

yükseköğretim kurumları ve YGS alanı değişkenlerine göre incelenmiştir. Ortalama 
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değerlerinin 1-3 aralığında olması, aile, arkadaş ve öğretmen/öğretim elemanının bu 

davranışların belirlenmesi ve giderilmesinde yetkili olduğu anlamına, 3-4 arasında olması ise 

mutlaka bir psikoloğa, 4-5 arasında olması ise de mutlaka bir psikiyatriste başvurulması 

gerektiği anlamına gelmektedir (Tam, 2012). Buna göre ilk olarak Cinsiyet değişkenine ilişkin 

ortalama değerleri Tablo 27’de sunulmaktadır. 

 
Tablo 27- Problemli İnternet Kullanım Oranının Cinsiyete Göre Dağılımı (1-5 Puan Aralığına Göre) 

Cinsiyet n �̅� (Ort.) 

Kız 1109 1,778 

Erkek 917 2,030 

Toplam 2026 100 

Tablo 27 incelendiğinde kız öğrencilerin problemli internet kullanım davranışlarına yönelik 

ortalama puanları �̅� =1,778 olarak hesaplanırken, erkek öğrencilerinki �̅� =2,030 olarak 

hesaplanmıştır. Bu durum erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla problemli 

davranış sergileme eğiliminde olduğunu göstermektedir.  

Alanyazında konu ile ilgili daha önce yapılan araştırmalar incelendiğinde, problemli internet 

kullanım davranışları ile cinsiyete ilişkisine ilişkin farklı bulguların elde edildiği 

gözlenmektedir. Genel olarak erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre problemli davranış 

sergileme düzeylerinin daha anlamlı olarak daha daha fazla olduğunu destekleyen çalışmalara 

karşılık (Büyükşahin Çevik ve Çelikkaleli, 2010; Çelik ve Odacı, 2011; Çelik ve Odacı, 2013; 

DiNicola, 2004; Durak-Batıgün ve Kılıç, 2011; Frangos, Frangos ve Kiohos, 2010; Kubey, 

Lavin ve Barrows, 2001; Leung ve Lee, 2012; Morahan-Martin ve Schumacher 2000; Odacı 

ve Kalkan, 2010), kızların davranış sergileme oranlarının yüksek olduğu çalışmaların (Doğan 

ve ark., 2008; Odacı, 2011) bulunduğu da gözlenmektedir. Bunların yanında Kim ve ark. 

(2006), Balcı ve Gülnar (2009) ve Odacı (2013)’nın yaptığı çalışmalarda da cinsiyetler arası 

problemli davranış sergilemede anlamlı farkın olmadığı da belirtilmektedir. Çalışmalar 

arasındaki bu tür değişikliklerin çalışmaların metolodoloji ya da örneklem seçim metodundaki 

farklılaşmadan kaynaklandığı da düşünülmektedir (Chou, Codron ve Belland, 2005). 

Problemli internet kullanım davranışlarının yükseköğretime geçişteki YGS alanına göre 

sergilenme oranları incelenmiştir. İlgili bulgular Tablo 28’de sunulmaktadır. 
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Tablo 28- Problemli İnternet Kullanım Oranının YGS Alanına Göre Dağılımı (1-5 Puan Aralığına Göre) 

YGS Alanı �̅� (Ort.) 

Güzel Sanatlar 2,133 

Belirtilmemiş 2,019 

Yabancı Dil 1,966 

Türkçe- Matematik (Eşit Ağırlıklı)  1,885 

Matematik-Fen (Sayısal) 1,842 

Teknik Alan 1,818 

Türkçe- Sosyal (Sözel) 1,750 

 

Tablo 28 incelendiğinde problemli davranış sergileme oranının en yüksek Güzel Sanatlar 

alanında (�̅� =2,133) öğrenim görmüş öğrenciler tarafından sergilendiği gözlemlenirken en 

düşük oranın ise, Türkçe-Sosyal (Sözel) alan (�̅� =1,750) öğrencileri tarafından sergilendiği 

gözlenmektedir. Bunun yanı sıra dikkati çeken diğer bir yüksek puan ise, hangi alanda öğrenim 

gördüğünü belirtmeyen öğrenciler tarafından sergilendiği belirlenmiştir.  

İlgili alan yazın incelendiğinde problemli davranış sergileme ve öğrenim görülen alan 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların azlığı dikkati çekmektedir. Bu durum sonraki 

çalışmaların yönlendirilmesi ve bu iki değişken arasındaki ilişkinin detaylı olarak incelenmesi 

açısından önem taşımaktadır. 

Problemli internet kullanım davranışlarının öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarına göre 

dağılımları da incelenmiştir. İlgili bulgular Tablo 29’da sunulmaktadır. 
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Tablo 29- Problemli İnternet Kullanım Oranının Üniversitelere Göre Dağılımı (1-5 Puan Aralığına Göre) 

 

 

Tablo 29 incelendiğinde gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak; 2006 öncesinde kurulan 

üniversiteler ile 2006 ve sonrasında kurulan üniversiteler olmak üzere iki grupta toplanan 

yükseköğretim kurumlarına yönelik problemli davranış sergileme puanları belirlenmiştir. Buna 

göre 2006 ve sonrasında kurulan üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin problemli 

davranış sergileme puanları (�̅� =2,001) 2006 öncesinde kurulan üniversitelerde öğrenim gören 

öğrencilerin problemli davranış sergileme puanlarına (�̅� =1,983) göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

Daha önce de belirtildiği gibi, yükseköğretim kurumlarının gelişmişlik düzeyleri; öğrencilere 

ve öğretim elemanlarına sunulan akademik ve sosyal imkânları etkilemektedir. Bu imkânlar 

bireyler açısından çeşitli boyutlarda avantaj sağlamaktadır. Örneğin imkânlardan yararlanan 

öğrencilerin yaşam doyumunun bu imkânlardan etkilenmesi beklenmektedir. Yaşam doyumu 

ile problemli internet kullanım davranışları arası ilişkinin incelendiği araştırma bulgularına 

göre; yaşam doyumu arttıkça Problemli İnternet Kullanımının azaldığı gözlenmektedir. Bunun 

yanında üniversite öğrencilerine okul ortamlarında sunulan sosyal imkânlar; fiziksel olarak 

aktivite sergileyebilecek imkânlardan, psikolojik destek mekanizmalarına kadar 

sıralanabilmektedir. Bu imkânlar, bireylerin boş vakitlerini internet dışındaki etkinlikler ile de 

geçirebilmelerini sağlamakta, ya da internetin neden olduğu olumsuzluklarla başa çıkmak için 

çeşitli destek mekanizmalarını ulaşmalarını da sağlamaktadır. Bunun yanında kütüphanelerdeki 

veri tabanı erişim üyelikleri onların, internette araştırma yaparken doğru kaynaklara 

erişimlerini sağlayarak, internette kaybolmalarına çözüm sağlayabileceği düşünülmektedir 

Öğrenim Görülen Yükseköğretim 

Kurumu 
 �̅�(Ort.) 

2006 Öncesinde Kurulan Üniversiteler 

1. Gaziantep Üniversitesi  2,097 

2. Sakarya Üniversitesi  2,075 

3. Van 100. Yıl Üniversitesi  1,961 

4. Süleyman Demirel Üniversitesi  1,914 

5. Gazi Üniversitesi  1,869 

Genel Ortalama  1,983 

   

2006 ve Sonrasında Kurulan Üniversiteler 

1. Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi  2,125 

2. Kastamonu Üniversitesi  2,102 

3. Bozok Üniversitesi  1,909 

4. Uşak Üniversitesi  1,865 

Genel Ortalama  2,001 
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(Çelik ve Odacı, 2013; Durak-Batıgün ve Kılıç, 2011; Morahan-Martin, 2008; Whang ve ark., 

2008; Yen ve ark., 2007). Bu durumda yükseköğretim kurumlarının gelişmişlik düzeylerinin, 

öğrenim gören öğrencilerin yaşam doyum, sosyal imkânlardan yararlanma, psikolojik destek 

mekanizmalarından yararlanma, doğru kaynaklara internet erişimi sağlama durumlarını 

etkilediği ve buna bağlı olarak da problemli davranış sergileme oranlarının değiştiği 

söylenebilmektedir. 

 

4.3. Ölçme Modeli ve Test Sonuçları  

Bu bölümde, ölçme modeline ilişkin elde edilen verilerin betimleyici istatiklerine yer 

verilmiştir. Bu kapsamda verilerin standart sapma, ortalama, çarpıklık ve basıklık puanları 

geçerlilik özellikleri incelenmiş ve bulgular Tablo 30’da sunulmuştur. 

 

Tablo 30 - Modelde Yer Alan Faktörlerin Ortalama, Standart Sapma, Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 

Faktör �̅� SS Çarpıklık Basıklık 
Madde 

Sayısı 

Fiziksel Olumsuz Etki (FOE) 2,555 ,799 ,440 -,509 3 

Aşırı Kullanım (AK) 2,427 ,870 ,583 -,256 2 

Kontrol Kaybı (KK) 2,309 ,903 ,601 -,168 4 

Akademik Başarısızlık (AB) 2,217 ,867 ,760 ,350 3 

Prestij Algısı (PA) 2,258 ,897 ,538 -,373 5 

İçselleştirme (İ) 2,223 ,865 ,597 -,131 5 

Duygusal Tatmin (DT) 2,150 ,864 ,814 ,151 4 

İçsel Kandırma (İK) 2,190 ,855 ,692 ,061 2 

Sosyal Doyum (SD) 1,906 ,917 1,021 ,373 4 

 

Tablo 30’da yer alan veriler detaylı incelendiğinde; faktörlere ilişkin ortalama değerlerin 3’den 

küçük olduğu görülmektedir. Bu veri araştırmaya katılan lisans öğrencilerin problemli internet 

kullanım davranışlarının Tam’in (2010) Davranış Seviye Modeli’ne göre 2. Seviyede olduğunu 

ve bu davranışların tespitinde ve düzeltilmesinde aile, sosyal çevre ve eğitim otoritelerinin söz 

sahibi olacağını göstermektedir. Faktörler detaylı incelendiğinde en yüksek ortalamanın 

Fiziksel Olumsuz Etkinin (�̅� = 2,555) olduğunu, bir başka deyişle lisans öğrencilerinin 

internet kullanım davranışlarından en fazla fiziksel olarak etkilendikleri görülmektedir. Bunun 

yanında Aşırı Kullanım (�̅� = 2,427) ve Kontrol Kaybı (�̅� = 2,309)’na ait ortalama 

değerlerinin de orta değere yakınlığı dikkat çekmektedir. En düşük ortalama değeri ise Sosyal 
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Doyum (�̅� = 1,906) olarak görülmektedir. Standart Sapma Puanları incelendiğinde de tüm 

puanların 1’in altında olması ölçüm değerlerinın ortalama skorlar etrafında olduğunu 

ispatlamaktadır. Çarpıklık ve Basıklık değerleri incelendiğinde ise Çarpıklık değerinin ,440 ile 

1,021 arasında, Basıklık değerinin ise -,579 ile ,373 arasında olması da normallik varsayımının 

sağlandığını göstermektedir.   

4.3.1. Modelin Test Edilmesi 

Bu bölümde çalışmada geliştirilmiş olan model yapısal eşitlik modeli çerçevesi ile denenmiştir. 

Elde edilen ölçüm modeli Şekil 13’te sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 13- Ölçüm Modeli 

e36 

e37 

e38 

e39 
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4.3.1.2. Normallik Varsayımı Değerleri, Yapı Geçerliliği ve Uyum 

İyiliği İndeksleri    

Modelin normallik varsayımını sağlayıp sağlamadığını anlamak için çarpıklık ve basıklık 

değerleri incelenmiştir. Kline  (2005)’ a göre; çarpıklık ve basıklık sınır değerleri sırasıyla en 

büyük |3.0| ve |10.0| değerinde olması gerekmektedir. Modele ilişkin değerler ise sırasıyla 

Çarpıklık değerinin ,440 ile 1,021 aralığında, Basıklık değerinin ise -,579 ile ,373 aralığında 

olması modelin normallik varsayımının sağlandığını göstermektedir.   

Modelin yapı geçerliğinin değerlendirilmesi için; Modele ilişkin ortalama, standart sapma, 

çarpıklık, basıklık, faktör yükü, Cronbach alfa ve Varyans değerleri incelenerek yakınsak 

geçerliliği; model içindeki faktörlerin korelasyonel ilişkileri incelenerek de ayırma geçerliliği 

değerlendirilmiştir.  

Çalışmada geliştirilen modelin yakınsak geçerliğine ilişkin bulgular Tablo 31’de sunulmuştur. 

Değerlerin gösterimi için Ursavaş (2014) yapı geçerlilik tablosu kullanılmıştır. 
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Tablo 31- Ölçme Modeli Yapı Geçerliği Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB: Akademik Başarısızlık, SD: Sosyal Doyum, DT: Duygusal Tatmin, İ: İçselleştirme PA: Prestij Algısı, FOE: Fiziksel 

Olumsuz Etki, AK: Aşırı Kullanım, KK: Kontrol Kaybı, İK: İçsel Kandırma 

 

Tablo 31 incelendiğinde, modelin yakınsak geçerliliği için, modelin faktör maddelerine ilişkin 

faktör yükleri, Cronbach’ın alfa değerleri ve açıklanan varyans değerleri incelenmiştir. Buna 

göre faktör yük değerleri ,72 ile ,92 arasında, alfa değerleri  ,729 ile ,867 arasında ve son olarak 

varyans değerleri ,607 ile ,797 aralığında olduğu belirlenmiştir. Skorlar incelendiğinde modelin 

yakınsak geçerliliğinin sağlandığı söylenebilmektedir (Hair ve ark., 2005; Fornell ve Larcker, 

1981). 

Modelin ayırma geçerliliği için faktörlerin kendi içlerine korelasyonel ilişkileri incelenmiştir. 

Faktör �̅� SS. Çarpıklık Basıklık Yük Alfa Varyans 

AB 2,217 ,867 ,760 ,350  ,783 ,797 

AB1 3,24 ,867 -,137 -1,164 ,77   
AB2 1,59 ,902 1,827 2,383 ,74   

AB3 1,82 ,823 1,295 ,607 ,72   

        
SD 1,906 ,917 1,021 ,373  ,810 ,706 

SD1 2,18 ,812 ,813 -,236 ,78   

SD2 2,05 ,931 ,983 -,080 ,81   
SD3 1,93 ,803 1,144 ,265 ,72   

SD4 1,47 ,930 2,128 3,981 ,76   

        
DT 2,150 ,864 ,814 ,151  ,812 ,644 

DT1 3,15 ,767 -,101 -1,203 ,74   

DT2 2,34 ,807 ,640 -,734 ,76   
DT3 2,06 ,820 1,003 ,027 ,82   

DT4 2,66 ,861 ,337 -,651 ,72   

        
İ 2,223 ,865 ,597 -,131  ,847 ,718 

İ1 2,26 ,805 ,725 -,634 ,73   

İ2 1,59 ,943 1,717 2,495 ,77   

İ3 1,83 ,814 1,230 1,022 ,82   

İ4 1,91 ,712 1,105 ,378 ,72   

İ5 1,87 ,919 1,189 ,562 ,78   
        

PA 2,258 ,897 ,538 -,373  ,853 ,698 

PA1 1,49 ,914 2,058 3,812 ,80   
PA2 1,46 ,926 2,178 4,206 ,74   

PA3 1,40 ,835 2,326 5,215 ,79   

PA4 1,58 ,991 1,864 2,908 ,76   
PA5 1,79 1,185 1,431 3,812 ,81   

        

FOE 2,555 ,799 ,440 -,509  ,729 ,696 
FOE1 2,78 ,807 ,201 -1,210 ,87   

FOE2 2,39 ,785 ,597 -,917 ,89   

FOE3 2,26 1,305 ,725 -,634 ,78   
        

AK 2,427 ,870 ,583 -,256  0,821 ,738 

AK1 2,31 1,322 ,665 -,717 ,84   
AK2 1,65 1,025 1,635 1,948 ,81   

        

KK 2,309 ,903 ,601 -,168  ,856 ,732 
KK1 2,02 1,223 ,997 -,068 ,79   

KK2 1,87 1,213 1,234 ,390 ,78   

KK3 1,51 ,967 1,940 2,984 ,78   
KK4 1,63 1,014 1,623 1,823 ,84   

        

İK 2,190 ,855 ,692 ,061  ,867 ,607 
İK1 1,92 ,708 1,157 ,285 ,82   

İK2 1,89 1,187 1,201 ,410 ,92   
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Bulgular Tablo 32’de sunulmuştur. 

Tablo 32-     Modelin Ayırma Geçerliği Değerleri 

 
KK AK FOE PA İ DT SD AB İK 

KK ,726 
        

AK ,336 ,411 
       

FOE ,351 ,195 ,706 
      

PA ,400 ,254 ,188 ,538 
     

İ ,441 ,245 ,227 ,444 ,576 
    

DT ,425 ,196 ,305 ,301 ,514 ,823 
   

SD ,431 ,253 ,297 ,467 ,446 ,498 ,751 
  

AB ,398 ,217 ,222 ,258 ,274 ,271 ,270 ,513 
 

İK ,392 ,179 ,193 ,249 ,284 ,298 ,270 ,224 ,466 

                  *
p < 0,001  

Tablo 32’de köşelerde yer alan KK, AK, FOE, PA, İ, DT, SD, AB ve İK değerlerinin 

kendi içindeki korelasyon değerleri modelin ayırma geçerlilik değerini belirtmektedir. Bir 

başka deyişle KK ile KK arasındaki korelasyon değeri olan ,726 gibi tüm faktörlerin 

kendileri ile korelasyon katsayıları ayırma geçerlilik katsayılarıdır. Modelin ayırma 

geçerliliğine sahip olabilmesi için bu değerlerin kendi satır ya da sütununda yer alan 

değerlerin en büyüğü olması gerektiği belirtilmiştir (Ursavaş, 2014). Bu doğrultuda 

modelin ayırma geçerliliğine sahip olduğu söylenebilmektedir. 

Son olarak modele ilişkin uyum iyiliği indeksleri Tablo 33’te incelenmiştir. 

 

Tablo 33- Ölçüm Modelinin Uyum İyiliği İndeksleri 

 

 

 

 

  

(Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003) 

Tablo 33’e göre, ölçüm modeli uyum iyiliği indeks değerleri incelendiğinde modelin yüksek 

derecede uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilmektedir (Gefen, 

Karahanna ve Straub, 2003; Klem, 2000; Kline, 2005; McDonald ve Ho, 2002).  

Modelin Uyum İyiliği İndeksleri  İyi Uyum  Kabul Edilebilir Uyum  Model  

χ2/df 0< χ2/df<3 3 ≤  χ2/df ≤ 5 3,615 

RMSEA  0<RMSEA<0,05  0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,10  0,070  

GFI  0 < GFI ≤1  0,80 ≤ GFI ≤ 0,95  0,916 

AGFI  0,90 ≤ AGFI ≤1  0,85 ≤ AGFI ≤ 0,9  0,921  

CFI  0  ≤ CFI ≤1  0,70 ≤ CFI ≤ 0,97  0,865 
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4.4. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Bu bölümde geliştirilmiş olan model çerçevesinde araştırma hipotezleri test edilmiştir. 

Böylece araştırma başında geliştirilen hipotezler doğrultusunda faktörlerin birbirleri ile 

olan doğrudan ve dolaylı ilişkileri açıklanmaya çalışmıştır. Modelin gösteriminde daha 

önce açıklanan yol modeli gösterimi kullanılmıştır. Doğrudan ilişkileri göstermek için düz 

tek yönlü ok kullanılırken, dolaylı ilişkileri belirtmek için kesik çizgili tek yönlü ok 

kullanılmıştır. İlişkilerin doğrudan ya da dolaylı olduğunu belirmek için faktörlerin 

birbirleri üzerindeki etki değeri incelenmiştir. Cohen (1988)’e göre etki  değerinin 0,2’den 

küçük olması dolaylı ilişki, 0,8’den büyük olması durumunda kuvvetli ilişki olarak 

tanımlanabileceği söylenebilmektedir. Ancak, Rosnow ve Rosenthal (1989)’ da 0,2’lik bir 

etki değerinin bile kuvvetli bir etki olarak ele alınabileceği özel durumların 

olabileceğinden söz etmişlerdir.  Ölçümler sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki 

tablolarda sunulmuştur. Bulgular sonucunda faktörler arası ilişkilerden 5 tanesi 

reddedilmiş, geriye kalan 20 hipotez ise kabul edilmiştir (Tablo 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Tablo 34- Hipotezlere İlişkin Sonuçlar 

Hipotez  Faktörler Arası İlişki Path Değeri t değeri  Sonuç 

H1 SDKK ,431 16,321**  Kabul Edildi 

H2 SDAK ,253 7,372**  Kabul Edildi 

H3 SDAB ,270 8,341**  Kabul Edildi 

H4 SDFOE ,297 8,965**  Kabul Edildi 

H5 DTKK ,425 15,783**  Kabul Edildi 

H6 DTAK ,016 ,543  Reddedildi 

H7 DTAB ,271 8,871**  Kabul Edildi 

H8 DTFOE ,305 9,991**  Kabul Edildi 

H9 İKK ,441 17,617**  Kabul Edildi 

H10 İAK ,245 6,345**  Kabul Edildi 

H11 İAB ,274 8,871**  Kabul Edildi 

H12 İFOE ,227 4,344**  Kabul Edildi 

H13 PAKK ,400 16,645**  Kabul Edildi 

H14 PAAK ,254 7,112**  Kabul Edildi 

H15 PAAB ,258 7,321**  Kabul Edildi 

H16 PAFOE ,088 ,621  Reddedildi 

H17 İKKK ,392 15,754**  Kabul Edildi 

H18 İKAK ,032 ,975  Reddedildi 

H19 İKAB ,224 8,221**  Kabul Edildi 

H20 İKFOE ,093 1,301  Reddedildi 

H21 KKAK ,336 14,121**  Kabul Edildi 

H22 KKAB ,398 15,972**  Kabul Edildi 

H23 KKFOE ,351 15,418**  Kabul Edildi 

H24 AKAB ,217 7,732**  Kabul Edildi 

H25 AKFOE ,031 1,314  Reddedildi 

                *p<0.05, **p<0.001         

            

  

Tablo 34’e göre, Sosyal Doyum’un; Kullanım Kolaylığı (β=,431, p>,05), Aşırı Kullanım 

(β=,253, p>,05), Akademik Başarısızlık (β=,270, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki 

(β=,297, p>,05) üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H1, H2, H3 ve H4’ün 

kabul edildiğini göstermektedir.  Duygusal Tatmin’ in de; Kontrol Kaybı (β=,425, p>,05), 

Akademik Başarısızlık (β=,271, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki (β=,305, p>,05) üzerinde etkisi 

olduğu belirlenirken, Aşırı Kullanım (β=,016, p>,05) üzerinde dolaylı etkisi olduğu 
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belirlenmiştir. Bulgular H5, H7 ve H8’in kabul edildiğini ancak H6’nın ise reddedildiğini 

göstermektedir. İçselleştirmenin ise Kontrol Kaybı (β=,441, p>,05), Aşırı Kullanım (β=,245, 

p>,05), Akademik Başarısızlık (β=,274, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki (β=,227, p>,05)  

üzerinde doğrudan etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H9, H10, H11 ve H12’nin kabul 

edildiğini göstermektedir.   

Prestij Algısının ise, Kontrol Kaybı (β=,400, p>,05), Aşırı Kullanım (β=,254, p>,05), Akademik 

Başarısızlık (β=,258, p>,05) üzerinde doğrudan etkisi olduğu ancak Fiziksel Olumsuz Etki 

(β=,088, p>,05) üzerinde dolaylı etkisi olduğu belirlenmiştir.  Bulgular H13, H14 ve H15’in 

kabul edildiğini ancak H16’nın ise reddedildiğini göstermektedir. İçsel Kandırma’nın 

Kontrol Kaybı (β=,392, p> ,05) ve Akademik Başarısızlık (β=,224, p>,05) üzerinde doğrudan 

etkisi, Aşırı Kullanım (β=,032, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki (β=,093, p>,05) üzerinde dolaylı 

etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H17 ve H19’un kabul edildiğini ancak H18 ve 

H20’nin ise reddedildiğini göstermektedir. 

Kontrol Kaybı’nın ise Aşırı Kullanım (β=,336, p>,05), Akademik Başarısızlık (β=,398, p>,05) 

ve Fiziksel Olumsuz Etkisi (β=,351, p>,05) olduğu belirlenmiştir. Bulgular H21, H22 ve 

H23’ün kabul edildiğini göstermektedir.  Son olarak Aşırı Kullanım’ın Akademik Başarısızlık 

(β=,217, p>,05) üzerinde doğrudan etkisi olduğu ancak Fiziksel Olumsuz Etki (β=,031, p>,05) 

üzerinde ise dolaylı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bulgular H24’ün kabul edildiğini 

ancak H25’in ise reddedildiğini göstermektedir. Tüm etkilerin pozitif ve anlamlı olduğu 

belirlenmiştir.  

Hipotezlerin Doğrudan ve Dolaylı Etki Değerleri Tablo 35’de incelenmiştir. 
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Tablo 35- Hipotezlere İlişkin Güven Aralığı Değerleri 

 Bağımlı Değişkenler Doğrudan Etki Dolaylı Etki Toplam Etki 

    

Kontrol Kaybı (R
2
= ,94) 

SDKK ,104** -- ,104 ( ,075:  ,134)** 

DTKK -- ,058** ,058 ( ,046:  ,116)** 

İKK -,647** -- -,647( -,706:  -,589)**  

PAKK ,724** -- ,724( ,684: ,767)** 

İKKK ,812** -- ,812( ,795: ,828)** 

Fiziksel Olumsuz Etki (R
2
= ,92) 

SDFOE -,338** -- -,338( -,373: ,-303)** 

DTFOE ,336** -- ,336( ,267: ,423)** 

İFOE -- ,066** ,066(-,009: ,146)** 

PAFOE ,465** -- ,465( ,407: ,523)** 

İKFOE -- -,039** -,039(- ,087: ,011)** 

AKFOE ,590** -- ,590( ,531: ,645)** 

KKFOE -- -,063** -,063(-,147: - ,021)** 

Aşırı Kullanım (R
2
= ,81) 

SDAK ,171** ,031** ,202(,156: ,248)** 

DTAK -,412** -- -, 412(-,485: -,344)** 

İAK -,129** -- -,129(-,210: -,050)** 

PAAK ,893** -- ,893( ,840: ,949)** 

İKAK ,553** -- ,553( ,529: ,577)** 

KKAK ,647** -- ,647(, 634: ,892)** 

Akademik Başarısızlık (R
2
= ,40) 

SDAB ,166** ,098 ** ,264( ,165: ,365)** 

DTAB -,167** -- -,167(-,329: -,002)** 

İAB ,189** -- ,189( ,016: ,358)** 

PAAB ,134** -- ,134( ,06: ,259)** 

İKAB ,267** ,030** ,297( ,245: ,350)** 

AKAB -- ,252** ,252(-,186: ,274)** 

KKAB ,222** -- ,222(,042: ,376)** 

                                   *p < 0.05. ** p < 0.01. GA= Güven Aralığı (%95) 

 

Tablo 35’de verilen bulgular ışığında; 9 faktör içinden bağımlı olarak etkilenen; Akademik 

Başarısızlık, Aşırı Kullanım, Fiziksel Olumsuz Etki ve Kontrol Kaybı üzerinde etki gösteren diğer 

faktörlerin etki düzeyleri güven aralığı çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda güven aralıkları 

dolaylı, doğrudan ve toplam etki olmak üzere üç kategori altında incelenmiştir. Analiz sonucunda 

en düşük varyansın Akademik Başarısızlık üzerinde %40,8 ile açıklandığı belirlenmiştir. 5 

değişkenin (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, Prestij Algısı, İçsel Kandırma) 

Kontrol Kaybı üzerindeki varyansı %94 oranında, 7 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, 

İçselleştirme, Prestij Algısı, İçsel Kandırma, Aşırı Kullanım, Kontrol Kaybı) Fiziksel Olumsuz 

Etki üzerindeki varyansı %92 oranında, 6 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, 

İçselleştirme, Prestij Algısı, İçsel Kandırma, Kontrol Kaybı) Aşırı Kullanım üzerindeki varyansı 

%81 oranında ve son olarak, 7 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, Prestij 

Algısı, İçsel Kandırma, Aşırı Kullanım, Kontrol Kaybı Akademik Başarısızlık üzerindeki 
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varyansı %40,8 oranında açıklamaktadır.  

Verilerden hareketle; Sosyal Doyum (d=,104), İçselleştirmenin (d= -,647) negatif yönlü, Prestij 

Algısı (d=,724) ve İçsel Kandırmanın (d=,812) Kontrol Kaybı üzerinde doğrudan etkiye, 

Duygusal Tatminin (d=,058) ise dolaylı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Kontrol Kaybı 

üzerinde varyansı en çok etkileyen değişkenler toplamda d=,812’lik etki ile İçsel Kandırma ve 

d=,724’lük etki ile Prestij Algısı olarak belirlenmiştir.  Sosyal Doyumun (d= -,338) negatif yönlü, 

Duygusal Tatmin (d=,336), Prestij Algısı (d=,465) ve Aşırı Kullanımın (d=,590) Fiziksel 

Olumsuz Etki üzerinde doğrudan etkiye, İçselleştirme (d=,066), İçsel Kandırmanın (d=-,039) 

negatif yönlü, Kontrol Kaybının (d=-,063) ise negatif yönlü dolaylı etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde varyansı en çok etkileyen değişkenler toplamda 

d=,590’lık etki ile Aşırı Kullanım, d=,465’lik etki ile Prestij Algısı ve d=,336’lık etki ile Duygusal 

Tatmin olarak belirlenmiştir. Sosyal Doyum (d=,171), Duygusal Tatminin (d=-,412) negatif 

yönlü, İçselleştirmenin (d= -,129) negatif yönlü, Prestij Algısı (d=,893), İçsel Kandırma (d=,553) 

ve Kontrol Kaybının (d=,647) Aşırı Kullanım üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Aşırı Kullanım üzerinde varyansı en çok etkileyen değişkenler toplamda 

d=,893’lük etki ile Prestij Algısı d=,647’lik etki ile Kontrol Kaybı ve d=,553’lük etki ile İçsel 

Kandırma olarak belirlenmiştir. Son olarak; Sosyal Doyum (d=,166), Duygusal Tatminin (d= -

,167) negatif yönlü, İçselleştirme (d=,189), Prestij Algısı( d=,134), İçsel Kandırma (d=,297), 

Kontrol Kaybının (d=,222) Akademik Başarısızlık üzerinde doğrudan etkiye, Aşırı Kullanımın 

(d=,052) ise dolaylı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Akademik Başarısızlık üzerinde varyansı 

en çok etkileyen değişkenler toplamda d=,297’lik etki ile İçsel Kandırma, d=,264’lük etki ile 

Sosyal Doyum ve d=,252’lik etki ile Aşırı Kullanım olarak belirlenmiştir. Bulgular 

incelendiğinde bağımlı değişkenlerin açıklanmasında varyans oranı sırasıyla; %94, %92, %81 

ve %40,8 olarak hesaplanmıştır. Bu oranlar, değişkenlerin açıklanma oranın yüksek olduğunu 

ve yöntem sonucunda elde edilen modelin güçlü olduğu göstermektedir (Cohen, 1988). 

Elde edilen hipotetik model, Şekil 14’de sunulmaktadır: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14- Hipotetik Model 
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Model içerisinde yer alan hipotezler ayrı ayrı incelenerek olursa: 

H1: Sosyal Doyumun Kontrol Kaybı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Yapılan analizler sonucunda hem path ve t değerleri, hem de doğrudan ve dolaylı güven aralığı 

değerleri doğrultusunda, Sosyal Doyumun Kontrol Kaybı üzerinde; doğrudan ve pozitif 

anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; İnterneti sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 

için kullanan bireylerin interneti kullanım süresini kontrol etmede zorlandıkları belirlenmiştir. 

Grohol (1999)’un modelinde de belirtildiği gibi bireyin temel ihtiyaçları arasında sosyalleşme 

ihtiyacı oldukça önem taşımaktadır. Model de belirtildiği gibi problemli internet kullanım 

davranışı sergileyen bir birey birey sosyalleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla internet 

kullanımını kontrol altına alamaması durumu ile karşılaşmaktadır. Ayrıca bu bulgu daha önce 

Sargın (2013) tarafından yapılan çalışma bulguları ile de uyum göstermektedir. Path ve t 

değerleri incelendiğinde Sosyal Doyumu tahmin etmede ikinci önemli faktör olduğu, doğrudan 

ve dolaylı etkiler incelendiğinde ise dördüncü önemli faktör olduğu belirlenmiştir.  

H2: Sosyal Doyumun Aşırı Kullanım üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Yapılan analizler sonucunda hem path ve t değerleri, hem de doğrudan ve dolaylı güven aralığı 

değerleri doğrultusunda, Sosyal Doyumun Aşırı üzerinde; doğrudan ve pozitif anlamlı etkisi 

olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; İnterneti sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan 

bireylerin interneti planladıklarından daha uzun süre kullandıkları belirlenmiştir. Bir önceki 

bulguya benzer şekilde Grohol (1999)’un modelinde de belirtildiği gibi bireyin temel 

ihtiyaçları arasında sosyalleşme ihtiyacına bağlı internet kullanım davranışlarında kontrol 

kaybı yaşaması interneti planladığından daga uzun süre ya da aşırı kullanmasına neden 

olmaktadır.  Dolayısı ile bu bulgu Grohol Problemli İnternet Kullanım modeli ile 

örtüşmektedir. Ayrıca bu bulgu daha önce Kubey Lavin ve Barrows (2001), Morahan-Martin 

ve Schumacher (2003), Nalwa ve Anand (2003), Balcı ve Gülnar (2009), Gürcan (2010), 

Tahiroğlu ve ark. (2010), Ceylan (2011) Üneri ve Tanıdır (2011), Çelik (2011), Çuhadar 

(2012), Sırakaya ve Seferoğlu (2013),   tarafından yapılan çalışma bulguları ile de uyum 

göstermektedir. Path ve t değerleri incelendiğinde Sosyal Doyumu tahmin etmede üçüncü 

önemli faktör olduğu, doğrudan ve dolaylı etkiler incelendiğinde ise beşinci faktör olduğu 

belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için internet kullanan 

bireylerin interneti çok uzun süre kullanmasına neden olduğu söylenebilmektedir.  

H3: Sosyal Doyumun Akademik Başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Yapılan analizler sonucunda hem path ve t değerleri, hem de doğrudan ve dolaylı güven aralığı 

değerleri doğrultusunda, Sosyal Doyumun Akademik Başarısızlık üzerinde; doğrudan ve 
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pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; İnterneti sosyal ihtiyaçlarını 

karşılamak için kullanan bireylerin akademik yaşamlarında başarısızlık yaşadıkları 

belirlenmiştir. Bu bulgu daha önce Anderson (2001), Kubey Lavin ve Barrows (2001), Pawlak 

(2002), Esen ve Müge Siyez (2011), Niemz, Griffiths ve Banyard (2005), Frangos, Frangos ve 

Kiohos (2010) tarafından yapılan çalışma bulguları ile de uyum göstermektedir.. Path ve t 

değerleri incelendiğinde Sosyal Doyumu tahmin etmede ikinci önemli faktör olduğu, doğrudan 

ve dolaylı etkiler incelendiğinde ise dördüncü faktör olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulardan 

hareketle, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için internet kullanmayı tercih eden bireyler, 

akademik yaşamlarını ihmal ettikleri, buna bağlı olarak da akademik yaşamlarında başarısız 

yaşadıkları söylenebilmektedir. 

H4: Sosyal Doyumun Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Yapılan analizler sonucunda hem path ve t değerleri, hem de doğrudan ve dolaylı güven aralığı 

değerleri doğrultusunda, Sosyal Doyumun Fiziksel Olumsuz Etkiler üzerinde; doğrudan ve 

pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; interneti sosyal ihtiyaçlarını 

karşılamak için kullanan bireyler internet kullanımı yüzünden fiziksel olarak olumsuz 

etkilenmektedirler. Bu bulgu daha önce Doğan, Işıklar ve Eroğlu (2008), Gürcan (2010) 

tarafından yapılan çalışma bulgularıyla uyum göstermektedir. Hem Path ve t değerleri 

incelendiğinde, hem de doğrudan ve dolaylı etkiler incelendiğinde Sosyal Doyumu tahmin 

etmede üçüncü önemli faktör olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle, sosyal 

ihtiyaçlarını karşılamak için internet kullanmayı tercih eden bireylerin internet kullanımına 

bağlı olarak sık sık sırt ve boyun ağrısı, yorgunluk hissi, kilo alma gibi fiziki problemler 

yaşadıkları söylenebilmektedir. 

H5: Duygusal Tatminin Kontrol Kaybı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Yapılan analizler sonucunda path ve t değerleri doğrultusunda, Duygusal Tatminin Kontrol 

Kaybı üzerinde; doğrudan ve pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; 

Duygusal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla interneti kullanan bireyler, internetin kullanım 

süresi konusunda kendilerini kontrol edememektedirler. Bu bulgu daha önce Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2008), Odacı ve Kalkan (2010), Tahiroğlu ve ark (2010), Esen 

ve Müge Siyez (2011) tarafından yapılan çalışma bulgularıyla uyum göstermektedir. Path ve t 

değerleri incelendiğinde, Kontrol Kaybını tahmin etmede üçüncü önemli faktör olduğu 

belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle, duygusal olarak kendini boşlukta hisseden bu 

ihtiyacını internet aracılığı ile kurduğu ilişkilerle tatmin etmeye çalışan bireylerde, internet 

kullanım süresi ve amacını kontrol altına alma konusunda problemler yaşadıkları 
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söylenebilmektedir. 

H7: Duygusal Tatmin’in Akademik Başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Yapılan analizler sonucunda hem path ve t değerleri, hem de doğrudan ve dolaylı güven aralığı 

değerleri doğrultusunda, Duygusal Tatminin Akademik Başarısızlık üzerinde; doğrudan ve 

pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; Duygusal ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla interneti kullanan bireyler, akademik yaşamlarında başarısızlık 

yaşamaktadırlar. Bu bulgu daha önce Anderson (2001),  Pawlak (2002), Keser Özcan ve Buzlu 

(2007), Esen ve Müge Siyez (2011) tarafından yapılan çalışma bulgularıyla uyum 

göstermektedir. Path ve t değerleri incelendiğinde Akademik Başarısızlığı tahmin etmede 

üçüncü, doğrudan ve dolaylı etkiler incelendiğinde dördüncü faktör olduğu belirlenmiştir. Bu 

bulgulardan hareketle, duygusal olarak kendini boşlukta hisseden bu ihtiyacını internet 

aracılığı ile kurduğu ilişkilerle tatmin etmeye çalışan bireylerde, sınavlarda başarılı olamama, 

ders saatini kaçırma, ödevlerini yapmak yerine internette gezinme gibi akademik 

sorumluluklarını yerine getirmemeye bağlı başarısızlık yaşadıkları söylenebilmektedir. 

H8: Duygusal Tatminin Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Yapılan analizler sonucunda hem path ve t değerleri, hem de doğrudan ve dolaylı güven aralığı 

değerleri doğrultusunda, Duygusal Tatminin Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde; doğrudan, güçlü 

ve pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; Duygusal ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla interneti kullanan bireyler, internet kullanımı yüzünden fiziksel olarak 

olumsuz etkilenmektedirler. Bu bulgu daha önce Özmutaf, Özgür ve Gökmen (2008) 

tarafından yapılan çalışma bulgularıyla uyum göstermektedir. Path ve t değerleri 

incelendiğinde Fiziksel Olumsuz Etkiyi tahmin etmede ikinci, doğrudan ve dolaylı etkiler 

incelendiğinde dördüncü faktör olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle, duygusal 

olarak kendini boşlukta hisseden bu ihtiyacını internet aracılığı ile kurduğu ilişkilerle tatmin 

etmeye çalışan bireylerde, internet kullanımına bağlı olarak sık sık sırt ve boyun ağrısı, 

yorgunluk hissi, kilo alma gibi fiziki problemler yaşadıkları söylenebilmektedir. 

H9: İçselleştirmenin Kontrol Kaybı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Yapılan analizler sonucunda path ve t değerleri doğrultusunda; İçselleştirmenin Kontrol Kaybı 

üzerinde; doğrudan, güçlü ve pozitif anlamlı etkisi, doğrudan ve dolaylı güven aralığı değerleri 

doğrultusunda da doğrudan, güçlü ve negatif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka 

deyişle; İnternet kullanımını kendi karakteri ile özdeşleştiren, interneti hayatının vazgeçilmez 

bir parçası olarak gören bireyler, internet kullanımlarını kontrol altına alamamaktadırlar. Bu 

bulgu daha önce Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2008), Büyükşahin Çevik ve 
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Çelikkaleli (2010), Durak Batıgün ve Kılıç (2011), Berber Çelik ve Odası (2011) tarafından 

yapılan çalışma bulgularıyla uyum göstermektedir. Path ve t değerleri incelendiğinde Kontrol 

Kaybını tahmin etmede en güçlü faktör olduğu belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı etkiler 

incelendiğinde ise üçüncü faktör olduğu ve aralarında negatif yönlü bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle, bireylerde; internet kullanımını kendi karakteri ile 

özdeşleştirme, interneti hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görme ile çok istemelerine 

rağmen internet kullanım sürelerini azaltamama, sürekli interneti düşünme gibi zihinsel 

aktivitelere bağlı takıntı yaşama arasında çift yönlü güçlü bir ilişki bulunduğu 

söylenebilmektedir. 

H10: İçselleştirmenin Aşırı Kullanım üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Yapılan analizler sonucunda path ve t değerleri doğrultusunda; İçselleştirmenin Kontrol Kaybı 

üzerinde; doğrudan, güçlü ve pozitif anlamlı etkisi, doğrudan ve dolaylı güven aralığı değerleri 

doğrultusunda da doğrudan, zayıf ve negatif etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; 

İnternet kullanımını kendi karakteri ile özdeşleştiren, interneti hayatının vazgeçilmez bir 

parçası olarak gören bireyler, internet kullanım sürelerini kontrol altına alamamaktadırlar. Bu 

bulgu daha önce Balcı ve ,Gülnar (2009), Büyükşahin Çevik ve Çelikkaleli (2010), Durak 

Batıgün ve Kılıç (2011), Çelik ve Odacı (2011) tarafından tarafından yapılan çalışma 

bulgularıyla uyum göstermektedir. Path ve t değerleri incelendiğinde Aşırı Kullanımı tahmin 

etmede dördüncü faktör olduğu belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı etkiler incelendiğinde ise 

tahmin etmede en zayıf faktör olduğu ve aralarında negatif yönlü bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle, bireylerde; internet kullanımını kendi karakteri ile 

özdeşleştirme, interneti hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görme ile interneti aşırı uzun 

süre kullanmaları arasında çift yönlü bir ilişki bulunduğu söylenebilmektedir. 

H11: İçselleştirmenin Akademik Başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Yapılan analizler sonucunda hem path ve t değerleri doğrultusunda, hem de doğrudan ve 

dolaylı güven aralığı değerleri doğrultusunda; İçselleştirmenin Akademik Başarısızlık 

üzerinde; doğrudan ve pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; İnternet 

kullanımını kendi karakteri ile özdeşleştiren, interneti hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak 

gören bireyler, akademik yaşamlarında başarısızlık yaşamaktadırlar. Bu bulgu daha önce Keser 

Buzlu ve Özcan (2007), Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2008) tarafından 

yapılan çalışma bulgularıyla uyum göstermektedir. Path ve t değerleri incelendiğinde 

Akademik Başarısızlığı tahmin etmede d=,274 lük değeri ile ikinci önemli faktör olduğu 

belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı etkiler incelendiğinde ise tahmin etmede dördüncü faktör 
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olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle; internet kullanımını kendi karakteri ile 

özdeşleştiren, interneti hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak gören bireylerin sınavlarda 

başarılı olamama, ders saatini kaçırma, ödevlerini yapmak yerine internette gezinme gibi 

akademik sorumluluklarını yerine getirmemeye bağlı başarısızlık yaşadıkları 

söylenebilmektedir. 

H12: İçselleştirmenin Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Yapılan analizler sonucunda hem path ve t değerleri doğrultusunda, hem de doğrudan ve 

dolaylı güven aralığı değerleri doğrultusunda; İçselleştirmenin Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde; 

doğrudan ve pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; İnternet kullanımını 

kendi karakteri ile özdeşleştiren, interneti hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak gören 

bireyler, internet kullanımı yüzünden fiziksel olarak olumsuz etkilenmektedirler. Bu bulgu 

daha önce Doğan, Işıklar ve Eroğlu (2008) tarafından yapılan çalışma bulgularıyla uyum 

göstermektedir. Path ve t değerleri incelendiğinde Fiziksel Olumsuz Etkiyi tahmin etmede 

d=,227 lik değeri ile dördüncü faktör olduğu belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı etkiler 

incelendiğinde ise tahmin etmede pozitif anlamlı zayıf bir etki ile beşinci faktör olduğu 

belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle; internet kullanımını kendi karakteri ile özdeşleştiren, 

interneti hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak gören bireylerin, internet kullanımına bağlı 

olarak sık sık sırt ve boyun ağrısı, yorgunluk hissi, kilo alma gibi fiziki problemler yaşadıkları 

söylenebilmektedir. 

H13: Prestij Algısının Kontrol Kaybı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Yapılan analizler sonucunda hem path ve t değerleri doğrultusunda, hem de doğrudan ve 

dolaylı güven aralığı değerleri doğrultusunda; Prestij Algısının Kontrol Kaybı üzerinde; 

doğrudan, güçlü ve pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; İnternet 

kullanımının kendisine sosyal ve aile ortamında saygınlık kazandırdığını düşünen bireyler, 

internet kullanımlarını kontrol altına alamamaktadırlar. Bu bulgu daha önce Chou ve Hsiao 

(2000), Odacı ve Kalkan (2010), Sargın (2013), tarafından yapılan çalışma bulgularıyla uyum 

göstermektedir. Path ve t değerleri incelendiğinde Kontrol Kaybını tahmin etmede d=,400 lük 

değeri ile dördüncü faktör olduğu belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı etkiler incelendiğinde ise 

tahmin etmede güçlü pozitif anlamlı bir etki ile ikinci faktör olduğu belirlenmiştir. Bu 

bulgulardan hareketle, bireylerde; internet kullanımının gerek mesleki, gerek akademik, gerek 

ailevi gerekse sosyal olarak saygınlık kazandıran bir ortam olduğunu düşünen bireylerin; çok 

istemelerine rağmen internet kullanım sürelerini azaltamadıkları, sürekli interneti düşünme gibi 

zihinsel aktivitelere bağlı takıntı yaşadıkları söylenebilmektedir. 
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H14: Prestij Algısının Aşırı Kullanım üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Elde edilen bulgular sonucunda hem path ve t değerleri doğrultusunda, hem de doğrudan ve 

dolaylı güven aralığı değerleri doğrultusunda; Prestij Algısının Aşırı Kullanım üzerinde; 

doğrudan, güçlü ve pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; İnternet 

kullanımının kendisine sosyal ve aile ortamında saygınlık kazandırdığını düşünen bireyler, 

internet kullanım sürelerini kontrol altına alamamaktadırlar. Bu bulgu daha önce Odacı ve 

Kalkan (2010), tarafından yapılan çalışma bulgularıyla uyum göstermektedir. Path ve t 

değerleri incelendiğinde Kontrol Kaybını tahmin etmede d=,254 lük değeri ile ikinci önemli 

faktör olduğu belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı etkiler incelendiğinde ise tahmin etmede 

güçlü pozitif anlamlı bir etki ile birinci en önemli faktör olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulardan 

hareketle; internet kullanımının gerek mesleki, gerek akademik, gerek ailevi gerekse sosyal 

olarak saygınlık kazandıran bir ortam olduğunu düşünen bireylerin,  interneti aşırı uzun süre 

kullandıkları söylenebilmektedir.  

H15: Prestij Algısının Akademik Başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Elde edilen bulgular sonucunda hem path ve t değerleri doğrultusunda, hem de doğrudan ve 

dolaylı güven aralığı değerleri doğrultusunda; Prestij Algısının Akademik Başarısızlık 

üzerinde; doğrudan ve pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; İnternet 

kullanımının kendisine sosyal ve aile ortamında saygınlık kazandırdığını düşünen bireyler,  

akademik yaşamlarında başarısızlık yaşamaktadırlar. Bu bulgu daha önce Esen ve Müge Siyez 

(2011) tarafından yapılan çalışma bulgularıyla uyum göstermektedir. Path ve t değerleri 

incelendiğinde Akademik Başarısızlığı tahmin etmede d=,258 lük değeri ile beşinci faktör 

olduğu belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı etkiler incelendiğinde ise tahmin etmede zayıf 

pozitif anlamlı bir etki ile altıncı faktör olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle; 

internet kullanımının gerek mesleki, gerek akademik, gerek ailevi gerekse sosyal olarak 

saygınlık kazandıran bir ortam olduğunu düşünen bireylerin; sınavlarda başarılı olamama, ders 

saatini kaçırma, ödevlerini yapmak yerine internette gezinme gibi akademik sorumluluklarını 

yerine getirmemeye bağlı başarısızlık yaşadıkları söylenebilmektedir. 

H17: İçsel Kandırmanın Kontrol Kaybı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Elde edilen bulgular sonucunda hem path ve t değerleri doğrultusunda, hem de doğrudan ve 

dolaylı güven aralığı değerleri doğrultusunda; İçsel Kandırmanın Kontrol Kaybı üzerinde; 

doğrudan, güçlü ve pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; İnternet 

kullanımı konusunda kendi kendini kandıran, internet kullanımına bağlı sorumluluklarını 

yerine getiremediği için yaşadığı tüm olumsuzlukları görmezden gelen bireyler internet 



108 

 

kullanımlarını kontrol altına alamamaktadırlar. Bu bulgu daha önce Büyükşahin, Çevik ve 

Çelikkaleli (2010), Durak Batıgün ve Kılıç (2011) tarafından yapılan çalışma bulgularıyla 

uyum göstermektedir. Path ve t değerleri incelendiğinde Akademik Başarısızlığı tahmin 

etmede d=,392 lik değeri ile beşinci faktör olduğu belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı etkiler 

incelendiğinde ise tahmin etmede güçlü, pozitif anlamlı bir etki ile en önemli faktör olduğu 

belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle; İnternet kullanımı konusunda kendi kendini kandıran, 

internet kullanımına bağlı sorumluluklarını yerine getiremediği için yaşadığı tüm 

olumsuzlukları görmezden gelen bireylerin; çok istemelerine rağmen internet kullanım 

sürelerini azaltamadıkları, sürekli interneti düşünme gibi zihinsel aktivitelere bağlı takıntı 

yaşadıkları söylenebilmektedir. 

H19: İçsel Kandırmanın Akademik Başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Elde edilen bulgular sonucunda hem path ve t değerleri doğrultusunda, hem de doğrudan ve 

dolaylı güven aralığı değerleri doğrultusunda; İçsel Kandırmanın Akademik Başarısızlık 

üzerinde; doğrudan ve pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; İnternet 

kullanımı konusunda kendi kendini kandıran, internet kullanımına bağlı sorumluluklarını 

yerine getiremediği için yaşadığı tüm olumsuzlukları görmezden gelen bireyler akademik 

yaşamlarında başarısızlık yaşamaktadırlar. Bu bulgu daha önce Pawlak (2002) tarafından 

yapılan çalışma bulgularıyla uyum göstermektedir. Path ve t değerleri incelendiğinde 

Akademik Başarısızlığı tahmin etmede d=,224 lük değeri ile altıncı faktör olduğu 

belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı etkiler incelendiğinde ise tahmin etmede güçlü, pozitif 

anlamlı bir etki ile en önemli faktör olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle; İnternet 

kullanımı konusunda kendi kendini kandıran, internet kullanımına bağlı sorumluluklarını 

yerine getiremediği için yaşadığı tüm olumsuzlukları görmezden gelen bireylerin; sınavlarda 

başarılı olamama, ders saatini kaçırma, ödevlerini yapmak yerine internette gezinme gibi 

akademik sorumluluklarını yerine getirmemeye bağlı başarısızlık yaşadıkları 

söylenebilmektedir. 

H21: Kontrol Kaybının Aşırı Kullanım üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Elde edilen bulgular sonucunda hem path ve t değerleri doğrultusunda, hem de doğrudan ve 

dolaylı güven aralığı değerleri doğrultusunda; Kontrol Kaybının Aşırı Kullanım üzerinde; 

doğrudan ve pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; internet 

kullanımlarının içerik, amaç, vb doğrultusunda yanlış olduğunu bildikleri halde kendi 

kendilerini kontrol edemeyen bireyler, internet kullanım sürelerini kontrol altına 

alamamaktadırlar. Bu bulgu daha önce Kubey, Lavin ve Barrows (2001), Khazaal ve ark. 
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(2008) ve Oktan (2014), tarafından yapılan çalışma bulgularıyla uyum göstermektedir. Path ve 

t değerleri incelendiğinde Aşırı Kullanımı tahmin etmede d=,336 lık değeri en güçlü faktör 

olduğu belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı etkiler incelendiğinde ise tahmin etmede güçlü, 

pozitif anlamlı bir etki ile en önemli ikinci faktör olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulardan 

hareketle; İnternet kullanımı konusunda kendi kendini kandıran, internet kullanımına bağlı 

sorumluluklarını yerine getiremediği için yaşadığı tüm olumsuzlukları görmezden gelen 

bireylerin, interneti aşırı uzun süre kullandıkları söylenebilmektedir. 

H22: Kontrol Kaybının Akademik Başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Elde edilen bulgular sonucunda hem path ve t değerleri doğrultusunda, hem de doğrudan ve 

dolaylı güven aralığı değerleri doğrultusunda; Kontrol Kaybının Akademik Başarısızlık 

üzerinde; doğrudan ve pozitif anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir başka deyişle; internet 

kullanımlarının içerik, amaç, vb doğrultusunda yanlış olduğunu bildikleri halde kendi 

kendilerini kontrol edemeyen bireyler, akademik yaşamlarında başarısızlık yaşamaktadırlar.  

Bu bulgu daha önce Pawlak (2002) tarafından yapılan çalışma bulgularıyla uyum 

göstermektedir. Path ve t değerleri incelendiğinde Aşırı Kullanımı tahmin etmede d=,398 lık 

değeri en güçlü faktör olduğu belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı etkiler incelendiğinde ise 

tahmin etmede güçlü, pozitif anlamlı bir etki ile en önemli üçüncü faktör olduğu belirlenmiştir. 

Bu bulgulardan hareketle; İnternet kullanımı konusunda kendi kendini kandıran, internet 

kullanımına bağlı sorumluluklarını yerine getiremediği için yaşadığı tüm olumsuzlukları 

görmezden gelen bireylerin, sınavlarda başarılı olamama, ders saatini kaçırma, ödevlerini 

yapmak yerine internette gezinme gibi akademik sorumluluklarını yerine getirmemeye bağlı 

başarısızlık yaşadıkları söylenebilmektedir.  

H23: Kontrol Kaybının Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Elde edilen bulgular sonucunda path ve t değerleri doğrultusunda, Kontrol Kaybının Akademik 

Başarısızlık üzerinde; doğrudan ve pozitif anlamlı etkisi olduğu, doğrudan ve dolaylı güven 

aralığı değerleri doğrultusunda ise; zayıf, negatif ve dolaylı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir 

başka deyişle; internet kullanımlarının içerik, amaç, vb doğrultusunda yanlış olduğunu 

bildikleri halde kendi kendilerini kontrol edemeyen bireyler, internet kullanımı yüzünden 

fiziksel olarak olumsuz etkilenmektedirler.  Bu bulgu daha önce  Nalwa ve Anand (2003), 

Doğan, Işıklar ve Eroğlu (2008), Aydın ve Sarı (2014) tarafından yapılan çalışma bulgularıyla 

uyum göstermektedir. Path ve t değerleri incelendiğinde Fiziksel Olumsuz Etkiyi tahmin 

etmede d=,351 lık değeri en güçlü faktör olduğu belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı etkiler 

incelendiğinde ise tahmin etmede zayıf, negatif ve dolaylı etkisi ile altıncı faktör olduğu 
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belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle bireylerde; İnternet kullanımı konusunda kendi 

kendini kandıran, internet kullanımına bağlı sorumluluklarını yerine getiremediği için yaşadığı 

tüm olumsuzlukları görmezden gelme ile, internet kullanımına bağlı olarak sık sık sırt ve 

boyun ağrısı, yorgunluk hissi, kilo alma gibi fiziki problemler yaşama arasında çift yönlü bir 

ilişki bulunduğu söylenebilmektedir.  

H24: Aşırı Kullanımın Akademik Başarısızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Elde edilen bulgular sonucunda path ve t değerleri doğrultusunda, Aşırı Kullanımın Akademik 

Başarısızlık üzerinde; doğrudan ve pozitif anlamlı etkisi olduğu, doğrudan ve dolaylı güven 

aralığı değerleri doğrultusunda ise; zayıf, pozitif ve dolaylı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir 

başka deyişle; internet kullanım sürelerini kontrol altına alamayan bireyler akademik 

yaşamlarında başarısız olmaktadırlar. Bu bulgu daha önce Niemz, Griffiths ve Banyard 

(2005), tarafından yapılan çalışma bulgularıyla uyum göstermektedir. Path ve t değerleri 

incelendiğinde Akademik Başarıyı tahmin etmede d=,3217 lik değeri en zayıf faktör olduğu 

belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı etkiler incelendiğinde ise tahmin etmede pozitif, negatif ve 

dolaylı etkisi ile yedinci faktör olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle;  interneti aşırı 

uzun süre kullanan bireyler; dolaylı olarak sınavlarda başarılı olamama, ders saatini kaçırma, 

ödevlerini yapmak yerine internette gezinme gibi akademik sorumluluklarını yerine 

getirmemeye gibi davranışları sergilediği söylenebilmektedir.   

 

4.5. Moderatör Değişkenlerle Göre Ölçme Modelinin Değerlendirilmesi 

 

4.3.1. Cinsiyet 

Ölçüm modeli kız ve erkek olmak üzere iki cinsiyet kategorisinde test edilmiş ve sonuçları 

aşağıda sunulmuştur.  

4.3.1.1 Cinsiyet Değişkenine Göre Ölçme Modelinin 

Değerlendirilmesi - Kız Öğrenciler 

Bu bölümde, ölçme modeli kız öğrencilerden elde edilen verilere göre test edilmiştir. Bu 

kapsamda verilerin yeni modelin uyum iyiliği indeksleri, hipoztezlerin path ve t değerleri ile 

test edilmesi ve son olarak doğrudan, dolaylı ve toplam etki değerleri incelenmiştir.  Ölçüm 

modeline ilişkin uyum iyiliği indeksleri Tablo 36’da sunulmaktadır.  
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  Tablo 36- Ölçüm Modelinin Uyum İyiliği İndeksleri - Kız Öğrenciler 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Schermelleh-Engel ve ark, 2003). 

 

Tablo 36’da bir modelin kabul edilebilir uyum göstermesine ilişkin puan aralıkları verilmiştir. 

Elde edilen modelin uyum iyiliği indeksleri ise sırasıyla; χ2/df=2,788, RMSEA=,056, GFI=,828, 

AGFI=,879 ve son olarak da CFI=,781 olarak hesaplanmıştır. Değerler doğrultusunda modelin 

iyi uyum gösterdiği söylenebilmektedir (Gefen, Karahanna ve Straub, 2003; Klem, 2000; Kline, 

2005; McDonald ve Ho, 2002;).  

 

4.6. Hipotezlerin Test Edilmesi - Kız Öğrenciler 

Bu bölümde geliştirilmiş olan model çerçevesinde araştırma hipotezleri kız öğrencilerden 

elde edilen verilerle test edilmiştir. Araştırma başında geliştirilen ve asıl ölçüm modeli ile 

reddedilen hipotezler bu bölüme dâhil edilmemiştir. Elde edilen bulgular Tablo 37’de 

sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelin Uyum İyiliği 

İndeksleri  

İyi Uyum  Kabul Edilebilir Uyum  Model  

    

χ2/df 0< χ2/df<3 3 ≤  χ2/df ≤ 5 2,788 

RMSEA  0<RMSEA<0,05  0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,10  0,056  

GFI  0 < GFI ≤1  0,80 ≤ GFI ≤ 0,95  0,828 

AGFI  0,90 ≤ AGFI ≤1  0,85 ≤ AGFI ≤ 0,9  0,879  

CFI  0  ≤ CFI ≤1  0,70 ≤ CFI ≤ 0,97  0,781 
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Tablo 37 - Hipotezlere İlişkin Sonuçlar - Kız Öğrenciler  

                 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

                   

*p<0.05, **p<0.001 

  

Tablo 37’ye göre, Sosyal Doyum’un, Kullanım Kolaylığı (β=,125, p>,05), Aşırı Kullanım 

(β=,298, p>,05), Akademik Başarısızlık (β=,312, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki 

(β=,195, p>,05) üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H1, H2, H3 ve H4’ün 

kabul edildiğini göstermektedir.  Duygusal Tatmin’in de; Kontrol Kaybı (β=,225, p>,05), 

Akademik Başarısızlık (β=,317, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki (β=,207, p>,05) üzerinde etkisi 

olduğu belirlenmiştir. Bulgular H5, H7 ve H8’in kabul edildiğini göstermektedir. 

İçselleştirmenin ise Kontrol Kaybı (β=,317, p>,05), Aşırı Kullanım (β=,236, p>,05), Akademik 

Başarısızlık (β=,344, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki (β=,237, p>,05)  üzerinde doğrudan etkisi 

olduğu belirlenmiştir. Bulgular H9, H10, H11 ve H12’nin kabul edildiğini göstermektedir.   

Prestij Algısının ise, Aşırı Kullanım (β=,118, p>,05), Akademik Başarısızlık (β=,216, p>,05) 

üzerinde doğrudan etkisi olduğu ancak Kontrol Kaybı (β=,020, p>,05) üzerinde dolaylı etkisi 

Hipotez  Faktörler Arası İlişki Path Değeri t değeri  Sonuç 

H1 SDKK ,125 6,865**  Kabul Edildi 

H2 SDAK ,298 7,987**  Kabul Edildi 

H3 SDAB ,312 9,412**  Kabul Edildi 

H4 SDFOE ,195 6,974**  Kabul Edildi 

H5 DTKK ,225 7,183**  Kabul Edildi 

H7 DTAB ,317 9,881**  Kabul Edildi 

H8 DTFOE ,207 7,011**  Kabul Edildi 

H9 İKK ,317 9,523**  Kabul Edildi 

H10 İAK ,236 8,125**  Kabul Edildi 

H11 İAB ,344 10,121**  Kabul Edildi 

H12 İFOE ,237 4,544**  Kabul Edildi 

H13 PAKK ,020 0,878  Reddedildi 

H14 PAAK ,118 5,128**  Kabul Edildi 

H15 PAAB ,216 7,166**  Kabul Edildi 

H17 İKKK ,401 14,641**  Kabul Edildi 

H19 İKAB ,176 5,217**  Kabul Edildi 

H21 KKAK ,361 14,671**  Kabul Edildi 

H22 KKAB ,228 7,772**  Kabul Edildi 

H23 KKFOE ,331 9,581**  Kabul Edildi 

H24 AKAB ,201 7,192**  Kabul Edildi 
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olduğu belirlenmiştir.  Bulgular H14 ve H15’in kabul edildiğini ancak H13,’ün ise 

reddedildiğini göstermektedir. İçsel Kandırma’nın Kontrol Kaybı (β=,401, p>,05) ve 

Akademik Başarısızlık (β=,176, p>,05) üzerinde doğrudan etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular 

H17 ve H19’un kabul edildiğini göstermektedir. Kontrol Kaybı’nın ise Aşırı Kullanım 

(β=,361, p>,05), Akademik Başarısızlık (β=,228, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etkisi (β=,331, 

p>,05) olduğu belirlenmiştir. Bulgular, H21, H22 ve H23’ün kabul edildiğini 

göstermektedir. Son olarak Aşırı Kullanım’ın Akademik Başarısızlık (β=,201, p>,05) üzerinde 

doğrudan etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H24’ün kabul edildiğini göstermektedir. Tüm 

etkilerin pozitif ve anlamlı olduğu belirlenmiştir.  

Hipotezlerin path analizi sonucunda elde edilen doğrudan, dolaylı ve toplam etki değerleri Tablo 

38’de incelenmiştir. 

Tablo 38- Hipotezlere İlişkin Güven Aralığı Değerleri – Kız Öğrenciler 

Bağımlı Değişkenler Doğrudan Etki Dolaylı Etki Toplam Etki 

Kontrol Kaybı (R2= ,76) 

SDKK ,223** ,102** ,325** 

DTKK ,114** ,058** ,172** 

İKK -- ,286** ,286** 

İKKK ,086** -- ,086** 

Fiziksel Olumsuz Etki (R2= ,82) 

SDFOE -,098** -- -,98** 

DTFOE ,167** ,063** ,230** 

İFOE ,243** ,121** ,364** 

PAFOE ,215** -- ,215** 

İKFOE -,067** -- -,067** 

AKFOE ,193** -- ,193** 

KKFOE -- ,143** ,143** 

Aşırı Kullanım (R2= ,68) 

SDAK ,286** -- ,286** 

DTAK -- ,076** , 076** 

İAK -- ,034** ,034** 

PAAK -- ,123** ,123** 

İKAK -- ,176** ,176** 

KKAK -- ,189** ,189** 

Akademik Başarısızlık (R2= ,86) 

SDAB ,236** ,041 ** ,277** 

DTAB ,211** -- ,211** 

İAB ,196** -- ,196** 

PAAB -,145** -- -,145** 

İKAB ,267** -- ,267** 

AKAB ,283** -- ,283** 

KKAB ,108** -- ,108** 

                                                  *p < 0.05. ** p < 0.01. GA= Güven Aralığı (%95) 

 

Tablo 38’de verilen bulgular ışığında; 9 faktör içinden bağımlı olarak etkilenen; Kontrol Kaybı,  

Fiziksel Olumsuz Etki, Aşırı Kullanım ve Akademik Başarısızlık üzerinde etki gösteren diğer 

faktörlerin etki düzeyleri güven aralıkları çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda güven 
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aralıkları dolaylı, doğrudan ve toplam etki olmak üzere üç kategori altında incelenmiştir. Analiz 

sonucunda en düşük varyansın Aşırı Kullanım üzerinde %68 ile açıklandığı belirlenmiştir. 4 

değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, İçsel Kandırma) Kontrol Kaybı 

üzerindeki varyansı %76 oranında, 7 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, 

Prestij Algısı, İçsel Kandırma, Aşırı Kullanım, Kontrol Kaybı) Fiziksel Olumsuz Etki üzerindeki 

varyansı %81 oranında, 6 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, Prestij 

Algısı, İçsel Kandırma, Kontrol Kaybı) Aşırı Kullanım üzerindeki varyansı %68 oranında ve son 

olarak, 7 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, Prestij Algısı, İçsel 

Kandırma, Aşırı Kullanım, Kontrol Kaybı Akademik Başarısızlık üzerindeki varyansı %86 

oranında açıklamaktadır.  

Verilerden hareketle; Sosyal Doyum (d=,325), Duygusal Tatmin (d=,172) ve İçsel Kandırmanın 

(d=,082) Kontrol Kaybı üzerinde doğrudan etkiye, İçselleştirmenin  (d=,286) ise dolaylı etkiye 

sahip olduğu belirlenmiştir. Kontrol Kaybı üzerinde varyansı en çok etkileyen değişkenler 

toplamda d=,325’lik etki ile Sosyal Doyum ve d=,286’lık etki ile Kontrol Kaybı olarak 

belirlenmiştir.  Sosyal Doyumun (d= -,098) negatif yönlü, Duygusal Tatmin (d=,230), 

İçselleştirme (d=,364), Prestij Algısı (d=,215) İçsel Kandırma (d= -,067) negatif yönlü ve Aşırı 

Kullanımın (d=,193) Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde doğrudan etkiye, Kontrol Kaybının (d= 

,143) ise dolaylı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde varyansı en 

çok etkileyen değişkenler toplamda d=,364’lük etki Fiziksel Olumsuz Etki, d=,230’luk etki ile 

Duygusal Tatmin ve d=,215’lik etki ile Prestij Algısı olarak belirlenmiştir. Sosyal Doyum 

(d=,286) Aşırı Kullanım üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu, Duygusal Tatminin (d= ,076) , 

İçselleştirmenin (d= ,034), Prestij Algısı(d=,123), İçsel Kandırma (d=,176) ve Kontrol Kaybının 

(d=,189) dolaylı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Aşırı Kullanım üzerinde varyansı en çok 

etkileyen değişkenin toplamda d=,286’lık etki ile Sosyal Doyum olarak belirlenmiştir. Son olarak; 

Sosyal Doyum (d=,277), Duygusal Tatminin (d= ,211), İçselleştirme (d=,196), Prestij Algısı( d=-

,145) negatif yönlü, İçsel Kandırma (d=,267), Aşırı Kullanım (d=,283) ve Kontrol Kaybının (d= 

,108) Akademik Başarısızlık üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Akademik 

Başarısızlık üzerinde varyansı en çok etkileyen değişkenler toplamda d=,283’lük etki ile Aşırı 

Kullanım, d=,277’lik etki ile Sosyal Doyum ve d=,211’lik etki ile Duygusal Tatmin olarak 

belirlenmiştir. Bulgular incelendiğinde bağımlı değişkenlerin açıklanmasında varyans oranı 

sırasıyla; %86, %82, %76 ve %68 olarak hesaplanmıştır. Bu oranlar, değişkenlerin açıklanma 

oranın yüksek olduğunu ve yöntem sonucunda elde edilen modelin güçlü olduğu göstermektedir 

(Cohen, 1988). 
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[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. 

Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. 

Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek 

için Çizim Araçları sekmesini kullanın.] 

sfsgsgssgs [Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. 

Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. 

Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek 

için Çizim Araçları sekmesini kullanın.] 
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Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek 

için Çizim Araçları sekmesini kullanın.] 

Şekil 15 - Hipotetik Model - Kız Öğrenciler 
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4.3.1.2 Cinsiyet Değişkenine Göre Ölçme Modelinin 

Değerlendirilmesi - Erkek Öğrenciler 

Bu bölümde, ölçme modeli erkek öğrencilerden elde edilen verilere göre test edilmiştir. Bu 

kapsamda verilerin yeni modelin uyum iyiliği indeksleri, hipoztezlerin path ve t değerleri ile 

test edilmesi ve son olarak doğrudan, dolaylı ve toplam etki değerleri incelenmiştir. Ölçüm 

modeline ilişkin uyum iyiliği indeksleri Tablo 39’da sunulmaktadır.  

 

 
                    Tablo 39 - Ölçüm Modelinin Uyum İyiliği İndeksleri - Erkek Öğrenciler 

 

 

 

 

 

 
  

              (Schermelleh-Engel ve ark, 2003). 

Tablo 39’da bir modelin kabul edilebilir uyum göstermesine ilişkin puan aralıkları verilmiştir. 

Elde edilen modelin uyum iyiliği indeksleri ise sırasıyla; χ2/df=2,971,  RMSEA=,061, GFI=,864, 

AGFI=,892 ve son olarak da CFI==,882 olarak hesaplanmıştır. Değerler doğrultusunda modelin 

iyi uyum gösterdiği söylenebilmektedir (Klem, 2000; Kline, 2005; McDonald ve Ho, 2002; 

Gefen, Karahanna ve Straub, 2003).  

 

 

4.7. Hipotezlerin Test Edilmesi – Erkek Öğrenciler 

Bu bölümde geliştirilmiş olan model çerçevesinde araştırma hipotezleri erkek 

öğrencilerden elde edilen verilerle test edilmiştir. Araştırma başında geliştirilen ve asıl 

ölçüm modeli ile reddedilen hipotezler bu bölüme dâhil edilmemiştir. Elde edilen bulgular 

Tablo 40’ta sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Modelin Uyum İyiliği 

İndeksleri  

İyi Uyum  Kabul Edilebilir Uyum  Model  

χ2/df 0< χ2/df<3 3 ≤  χ2/df ≤ 5 2,971 

RMSEA  0<RMSEA<0,05  0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,10  0,061 

GFI  0 < GFI ≤1  0,80 ≤ GFI ≤ 0,95  0,864 

AGFI  0,90 ≤ AGFI ≤1  0,85 ≤ AGFI ≤ 0,9  0,892  

CFI  0  ≤ CFI ≤1  0,70 ≤ CFI ≤ 0,97  0,882 
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Tablo 40 -  Hipotezlere İlişkin Sonuçlar - Erkek Öğrenciler 

                 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

   

*p<0.05, **p<0.001 

Tablo 40’a göre, Sosyal Doyum’un, Kullanım Kolaylığı (β=,5, p>,05), Aşırı Kullanım 

(β=,123, p>,05), Akademik Başarısızlık (β=,065, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki 

(β=,187, p>,05) üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H1, H2, H3 ve H4’ün 

kabul edildiğini göstermektedir.  Duygusal Tatmin’ in de; Kontrol Kaybı (β=,198, p>,05), 

Akademik Başarısızlık (β=,371, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki (β=,366, p>,05) üzerinde etkisi 

olduğu belirlenmiştir. Bulgular H5, H7 ve H8’in kabul edildiğini göstermektedir. 

İçselleştirmenin ise Kontrol Kaybı (β=,176, p>,05), Aşırı Kullanım (β=,078, p>,05), Akademik 

Başarısızlık (β=,059, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki (β=,066, p>,05)  üzerinde doğrudan etkisi 

olduğu belirlenmiştir. Bulgular H9, H10, H11 ve H12’nin kabul edildiğini göstermektedir.   

Prestij Algısının ise, Kontol Kaybı (β=,556, p>,05), Aşırı Kullanım (β=,098, p>,05), Akademik 

Başarısızlık (β=,334, p>,05), üzerinde doğrudan etkisi olduğu belirlenmiştir.  Bulgular H13, 

H14 ve H15’in kabul edildiğini göstermektedir. İçsel Kandırma’nın Kontrol Kaybı (β=,411, 

Hipotez  Faktörler Arası İlişki Path Değeri t değeri  Sonuç 

H1 SDKK ,056 2,732**  Kabul Edildi 

H2 SDAK ,123 5,365**  Kabul Edildi 

H3 SDAB ,065 2,992**  Kabul Edildi 

H4 SDFOE ,187 6,876**  Kabul Edildi 

H5 DTKK ,198 7,225**  Kabul Edildi 

H7 DTAB ,371 15,711**  Kabul Edildi 

H8 DTFOE ,366 14,582**  Kabul Edildi 

H9 İKK ,176 5,985**  Kabul Edildi 

H10 İAK ,078 3,551**  Kabul Edildi 

H11 İAB ,059 2,473**  Kabul Edildi 

H12 İFOE ,066 2,961**  Kabul Edildi 

H13 PAKK ,556 19,108  Kabul Edildi 

H14 PAAK ,098 4,287**  Kabul Edildi 

H15 PAAB ,334 8,166**  Kabul Edildi 

H17 İKKK ,411 11,145**  Kabul Edildi 

H19 İKAB ,138 6,878**  Kabul Edildi 

H21 KKAK ,082 3,553**  Kabul Edildi 

H22 KKAB ,277 7,254**  Kabul Edildi 

H23 KKFOE ,443 12,812**  Kabul Edildi 

H24 AKAB ,193 6,996**  Kabul Edildi 
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p>,05) ve Akademik Başarısızlık (β=,138, p>,05) üzerinde doğrudan etkisi olduğu belirlenmiştir. 

Bulgular H17 ve H19’un kabul edildiğini göstermektedir. Kontrol Kaybı’nın ise Aşırı 

Kullanım (β=,082, p>,05), Akademik Başarısızlık (β=,277, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etkisi 

(β=,443, p>,05) olduğu belirlenmiştir. Bulgular H21, H22 ve H23’ün kabul edildiğini 

göstermektedir. Son olarak Aşırı Kullanım’ın Akademik Başarısızlık (β=,193, p>,05) üzerinde 

doğrudan etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H24’ün kabul edildiğini göstermektedir. Tüm 

etkilerin pozitif ve anlamlı olduğu belirlenmiştir.  

Hipotezlerin path analizi sonucunda elde edilen doğrudan, dolaylı ve toplam etki değerleri Tablo 

41’de incelenmiştir. 

                       Tablo 41- Hipotezlere İlişkin Güven Aralığı Değerleri – Erkek Öğrenciler 

Bağımlı Değişkenler Doğrudan Etki Dolaylı Etki Toplam Etki 

Kontrol Kaybı (R2= ,79) 

SDKK ,176** -- ,176** 

DTKK ,087** -- ,087** 

İKK ,461** -- ,461** 

İKKK ,185** -- ,185** 

Fiziksel Olumsuz Etki (R2= ,78) 

SDFOE ,265** -- ,265** 

DTFOE -- ,136** ,136** 

İFOE -- ,087** ,087** 

PAFOE -- -,022** -,022** 

İKFOE -- -,079** -,079** 

AKFOE -- ,043** ,043** 

KKFOE -- ,143** ,143** 

Aşırı Kullanım (R2= ,81) 

SDAK ,218** 0,143** ,361** 

DTAK -- ,102** , 102** 

İAK ,382** ,031** ,413** 

PAAK ,140** ,129** ,269** 

İKAK -- ,076** ,076** 

KKAK ,381** ,189** ,570** 

Akademik Başarısızlık (R2= ,88) 

SDAB ,113** ,091 ** ,204** 

DTAB ,361** ,207** ,568** 

İAB ,181** -- ,181** 

PAAB -,166** -- -,166** 

İKAB -- ,317** ,317** 

AKAB -- ,134** ,134** 

KKAB ,179** ,122** ,301** 

                               *p < 0.05. ** p < 0.01. GA= Güven Aralığı (%95) 

Tablo 41’de verilen bulgular ışığında; 9 faktör içinden bağımlı olarak etkilenen; Kontrol Kaybı,  

Fiziksel Olumsuz Etki, Aşırı Kullanım ve Akademik Başarısızlık üzerinde etki gösteren diğer 

faktörlerin etki düzeyleri güven aralıkları çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda güven 

aralıkları dolaylı, doğrudan ve toplam etki olmak üzere üç kategori altında incelenmiştir. Analiz 

sonucunda en düşük varyansın Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde %78 ile açıklandığı belirlenmiştir. 
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4 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, İçsel Kandırma) Kontrol Kaybı 

üzerindeki varyansı %79 oranında, 7 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, 

Prestij Algısı, İçsel Kandırma, Aşırı Kullanım, Kontrol Kaybı) Fiziksel Olumsuz Etki üzerindeki 

varyansı %78 oranında, 6 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, Prestij 

Algısı, İçsel Kandırma, Kontrol Kaybı) Aşırı Kullanım üzerindeki varyansı %81 oranında ve son 

olarak, 7 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, Prestij Algısı, İçsel 

Kandırma, Aşırı Kullanım, Kontrol Kaybı Akademik Başarısızlık üzerindeki varyansı %88 

oranında açıklamaktadır.  

Verilerden hareketle; Sosyal Doyum (d=,176), Duygusal Tatmin (d=,087), İçselleştirme (d=,461) 

ve İçsel Kandırmanın (d=,185) Kontrol Kaybı üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Kontrol Kaybı üzerinde varyansı en çok etkileyen değişken toplamda d=,461’lik 

etki ile Kontrol Kaybı olarak belirlenmiştir.  Sosyal Doyumun (d=,265) Fiziksel Olumsuz Etki 

üzerinde doğrudan etkiye, Duygusal Tatmin (d=,136),  İçselleştirme (d=,087), Prestij Algısı 

(d=,022) negatif yönlü, İçsel Kandırma (d=-,079) negatif yönlü, Aşırı Kullanımın (d=,043) ve 

Kontrol Kaybının (d=,143) Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde dolaylı etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde varyansı en çok etkileyen değişken toplamda 

d=,265’lik etki ile Sosyal Doyum olarak belirlenmiştir. Sosyal Doyum (d=,361),  İçselleştirme 

(d=,413), Prestij Algısı (d=,296) ve Kontrol Kaybının (d=,570) Aşırı Kullanım üzerinde doğrudan 

etkiye sahip olduğu, Duygusal Tatminin (d=,102)  ve İçsel Kandırmanın (d=,076) dolaylı etkiye 

sahip olduğu belirlenmiştir. Aşırı Kullanım üzerinde varyansı en çok etkileyen değişkenin 

toplamda d=,570’lik etki ile Kontrol Kaybı, d=,413’lük etki ile İçselleştirme ve d=,361’lik etki ile 

Sosyal Doyum olarak belirlenmiştir. 

Son olarak; Sosyal Doyum (d=,204), Duygusal Tatminin (d= ,568), İçselleştirme (d=,181), Prestij 

Algısı( d=-,166) negatif yönlü ve Kontrol Kaybının (d=,301) Akademik Başarısızlık üzerinde 

doğrudan etkiye, İçsel Kandırma (d=,317) ve Aşırı Kullanımın (d=,134) Akademik Başarısızlık 

üzerinde dolaylı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Akademik Başarısızlık üzerinde varyansı en 

çok etkileyen değişkenler toplamda d=,568’lik etki ile Duygusal Tatmin, d=,317’lik etki ile İçsel 

Kandırma ve d=,301’lik etki ile Kontrol Kaybı olarak belirlenmiştir. 

Bulgular incelendiğinde bağımlı değişkenlerin açıklanmasında varyans oranı sırasıyla; %79, 

%78, %81 ve %88 olarak hesaplanmıştır. Bu oranlar, değişkenlerin açıklanma oranın yüksek 

olduğunu ve yöntem sonucunda elde edilen modelin güçlü olduğu göstermektedir (Cohen, 

1988). 
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[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. 
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Şekil 16 - Hipotetik Model - Erkek Öğrenciler 
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Kız ve erkek öğrenciler için test edilen hipotezler incelendiğinde, Kontrol Kaybı, Aşırı 

Kullanım ve Akademik Başarısızlık varyans yüzdelerinin, erkek öğrenciler için daha yüksek 

olduğu belirlenirken, Fiziksel Olumsuz Etki varyans yüzdesinin kız öğrenciler için daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Kontrol Kaybı üzerinde varyans kız öğrenciler için %76 

oranında açıklanırken, erkek öğrenciler için %79 oranında açıklanmaktadır. Fiziksel Olumsuz 

Etki ise %82 oranında kız öğrenciler için açıklanırken, %78 oranında erkek öğrenciler için 

açıklanmaktadır. Aşırı Kullanım %68 oranında kız öğrenciler için açıklanırken, %81 oranında 

erkek öğrenciler için, son olarak da Akademik Başarısızlık %86 oranında kız öğrenciler için 

açıklanırken, %88 oranında erkek öğrenciler için açıklanmaktadır. Bu bulgular erkek 

öğrenciler kız öğrencilere göre Problemli İnternet Kullanım Davranışı Sergileme oranlarının 

daha yüksek olduğunu ve buna bağlı olarak da Kontrol Kaybı, Aşırı Kullanım ve Akademik 

Başarısızlık gösterme oranlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Buna karşılık ise kız 

öğrencilerin fiziksel olarak erkeklere göre daha fazla olumsuz etkilendikleri de belirlenmiştir. 

Hipotezler incelendiğinde ise, tüm hipotez kurgularının erkek öğrenciler için anlamlı olduğu 

belirlenirken, kız öğrenciler için prestij algısının kontrol kaybı üzerinde anlamlı ilişkisi 

olmadığı belirlenerek hipotez kurgularından biri (H13) reddedilmiştir. 

Alanyazında problemli internet kullanım davranışları ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi inceleyen 

birçok çalışmanın olduğundan söz edilmişti. Yapılan çalışmalara yeniden göz atılacak olursa; 

problemli internet kullanım davranışları ile cinsiyete ilişkisine ilişkin farklı bulguların elde 

edildiği gözlenmektedir. Genel olarak erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre problemli 

davranış sergileme düzeylerinin daha anlamlı olarak daha daha fazla olduğunu destekleyen 

çalışmalara karşılık (Berber Çelik ve Odacı, 2011; Berber Çelik ve Odacı, 2013; Büyükşahin 

Çevik ve Çelikkaleli, 2010; Durak-Batıgün ve Kılıç, 2011; DiNicola, 2004; Frangos, Frangos 

ve Kiohos, 2010; Kubey, Lavin ve Barrows, 2001; Leung ve Lee, 2012; Morahan-Martin ve 

Schumacher 2000; Odacı ve Kalkan, 2010), kızların davranış sergileme oranlarının yüksek 

olduğu çalışmaların (Doğan ve ark., 2008; Odacı, 2011) bulunduğu da gözlenmektedir. 

Yapılan çalışmalar detaylı incelendiğinde; PİK puanı yüksek olan kız öğrencilerin Aşırı 

Kullanım, Kontrol Kaybı, Akademik Başarısızlık ve Fiziksel Olumsuz Etkinin Sosyal Doyum 

düzeyleri ile doğrudan ilişkili olduğu (Doğan, Işıklar ve Eroğlu, 2008) belirlenmiştir. Bu 

durum bu çalışma kapsamında kız öğrenciler için test edilen hipotezlerin sonuçları (H1, H2, 

H3 ve H4) ile uyum gösterdiğini sonucu elde edilmiştir. 

Cinsiyete yönelik diğer araştırmalar incelendiğinde ise, PİK puanı yüksek olan erkek 

öğrencilerin Aşırı Kullanım, Kontrol Kaybı, Akademik Başarısızlık ve Fiziksel Olumsuz 
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Etkinin Sosyal Doyum düzeyleri ve Prestiij Algısı faktörlerinin ilişkili olduğunu 

göstermektedir (Çuhadar, 2012; Frangos, Frangos ve Kiohos, 2010; Gürcan, 2010; Mottram ve 

Fleming, 2009; Sargın, 2013; Sırakaya ve Seferoğlu, 2013; Üneri ve Tanıdır, 2011). Elde 

edilen sonuçlar, bu çalışma kapsamında erkek öğrenciler için test edilen hipotezlerin sonuçları 

(H1, H2, H3, H4, H13, H14 ve H15)  ile uyum gösterdiğini sonucu elde edilmiştir. 

 

4.3.2. Öğrenim Görülen Yükseköğretim Kurumunun Gelişmişlik Düzeyine 

Göre Modelin Test Edilmesi 

Ölçüm modeli gelişmişlik düzeyine göre 2006 öncesinde kurulan yükseköğretim kurumları ve 

2006 ve sonrasında kurulan yükseköğretim kurumları olmak üzere iki kategoride test edilmiş 

ve sonuçları aşağıda sunulmuştur.  

 

4.3.1.1 Öğrenim Görülen Yükseköğretim Kurumunun Gelişmişlik 

Düzeyine Göre Modelin Test Edilmesi – 2006 Öncesinde Kurulan 

Yükseköğretim Kurumları 

Bu bölümde, ölçme modeli 2006 öncesinde kurulan yükseköğretim kurumlarında öğrenim 

gören lisans öğrencilerinden elde edilen verilere göre test edilmiştir. Bu kapsamda verilerin 

yeni modelin uyum iyiliği indeksleri, hipoztezlerin path ve t değerleri ile test edilmesi ve son 

olarak doğrudan, dolaylı ve toplam etki değerleri incelenmiştir.  Ölçüm modeline ilişkin uyum 

iyiliği indeksleri Tablo 42’de sunulmaktadır.  

 
 

                                        Tablo 42 - Ölçüm Modelinin Uyum İyiliği İndeksleri - 2006 Öncesinde Kurulan 

Yükseköğretim Kurumları 

 

 

 

 

 

 
 

               (Schermelleh-Engel ve ark, 2003). 

 

Tablo 42’de bir modelin kabul edilebilir uyum göstermesine ilişkin puan aralıkları verilmiştir. 

Elde edilen modelin uyum iyiliği indeksleri ise sırasıyla; χ2/df=3,102,  RMSEA=,045, GFI=,899, 

AGFI=,854 ve son olarak da CFI==,712 olarak hesaplanmıştır. Değerler doğrultusunda modelin 

Modelin Uyum İyiliği 

İndeksleri  

İyi Uyum  Kabul Edilebilir Uyum  Model  

χ2/df 0< χ2/df<3 3 ≤  χ2/df ≤ 5 3,102 

RMSEA  0<RMSEA<0,05  0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,10  0,045  

GFI  0 < GFI ≤1  0,80 ≤ GFI ≤ 0,95  0,899 

AGFI  0,90 ≤ AGFI ≤1  0,85 ≤ AGFI ≤ 0,9  0,854  

CFI  0  ≤ CFI ≤1  0,70 ≤ CFI ≤ 0,97  0,712 
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iyi uyum gösterdiği söylenebilmektedir (Klem, 2000; Kline, 2005; McDonald ve Ho, 2002; 

Gefen, Karahanna ve Straub, 2003).  

 

 

4.8. Hipotezlerin Test Edilmesi – 2006 Öncesinde Kurulan Yükseköğretim 

Kurumları 

Bu bölümde geliştirilmiş olan model çerçevesinde araştırma hipotezleri, 2006 öncesinde 

kurulan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören lisans öğrencilerinden elde edilen 

verilerle test edilmiştir. Araştırma başında geliştirilen ve asıl ölçüm modeli ile reddedilen 

hipotezler bu bölüme dâhil edilmemiştir. Elde edilen bulgular Tablo 43’te sunulmaktadır. 

 

 
                                 Tablo 43 - Hipotezlere İlişkin Sonuçlar -  2006 Öncesinde Kurulan Yükseköğretim 

Kurumları 

                 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

                

*p<0.05, **p<0.001 

 

Tablo 43’te Sosyal Doyum’un; Kullanım Kolaylığı (β=,087, p>,05), Aşırı Kullanım 

(β=,146, p>,05), Akademik Başarısızlık (β=,178, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki 

Hipotez  Faktörler Arası İlişki Path Değeri t değeri  Sonuç 

H1 SDKK ,087 2,342**  Kabul Edildi 

H2 SDAK ,146 4,197**  Kabul Edildi 

H3 SDAB ,178 4,244**  Kabul Edildi 

H4 SDFOE ,321 7,433**  Kabul Edildi 

H5 DTKK ,132 3,987**  Kabul Edildi 

H7 DTAB ,078 2,109**  Kabul Edildi 

H8 DTFOE ,116 3,017**  Kabul Edildi 

H9 İKK ,243 6,363**  Kabul Edildi 

H10 İAK ,334 8,125**  Kabul Edildi 

H11 İAB ,349 8,899**  Kabul Edildi 

H12 İFOE ,074 1,698  Reddedildi 

H13 PAKK -,098 -2,555**  Kabul Edildi 

H14 PAAK ,454 10,101**  Kabul Edildi 

H15 PAAB ,440 9,986**  Kabul Edildi 

H17 İKKK ,234 5,771**  Kabul Edildi 

H19 İKAB ,051 1,591  Reddedildi 

H21 KKAK ,310 7,667**  Kabul Edildi 

H22 KKAB ,116 3,287**  Kabul Edildi 

H23 KKFOE ,131 3,881**  Kabul Edildi 

H24 AKAB ,516 15,102**  Kabul Edildi 
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(β=,312, p>,05) üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H1, H2, H3 ve H4’ün 

kabul edildiğini göstermektedir. Duygusal Tatmin’ in de; Kontrol Kaybı (β=,132, p>,05), 

Akademik Başarısızlık (β=,078, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki (β=,116, p>,05) üzerinde etkisi 

olduğu belirlenmiştir. Bulgular H5, H7 ve H8’in kabul edildiğini göstermektedir. 

İçselleştirmenin ise Kontrol Kaybı (β=,243, p>,05), Aşırı Kullanım (β=,334, p>,05) ve 

Akademik Başarısızlık (β=,349, p>,05) üzerinde doğrudan, Fiziksel Olumsuz Etki (β=,074, 

p>,05)  üzerinde ise dolaylı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H9, H10 ve H11’in kabul 

edildiğini, H12’nin ise reddedildiğini göstermektedir.   

Prestij Algısının ise, Kontrol Kaybı (β=-,098, p>,05) üzerinde negatif yönlü, Aşırı Kullanım 

(β=,454, p>,05), Akademik Başarısızlık (β=,440, p>,05) üzerinde doğrudan etkisi olduğu 

belirlenmiştir.  Bulgular H13, H14ve H15’in kabul edildiğini göstermektedir. İçsel 

Kandırma’nın Kontrol Kaybı (β=,234, p>,05) üzerinde doğrudan etkisi olduğu, Akademik 

Başarısızlık (β=,051, p>,05) üzerinde ise dolaylı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H17’nin 

kabul edildiğini H19’un ise reddedildiğini göstermektedir. Kontrol Kaybı’nın ise Aşırı 

Kullanım (β=,310, p>,05), Akademik Başarısızlık (β=,116, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etkisi 

(β=,131, p>,05) olduğu belirlenmiştir. Bulgular H21, H22 ve H23’ün kabul edildiğini 

göstermektedir. Son olarak Aşırı Kullanım’ ın Akademik Başarısızlık (β=,516, p>,05) üzerinde 

doğrudan etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H24’ün kabul edildiğini göstermektedir. Tüm 

etkilerin pozitif ve anlamlı olduğu belirlenmiştir.  

Hipotezlerin path analizi sonucunda elde edilen doğrudan, dolaylı ve toplam etki değerleri Tablo 

44’te incelenmiştir. 
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                                     Tablo 44- Hipotezlere İlişkin Güven Aralığı Değerleri – 2006 Öncesinde Kurulan                    

Yükseköğretim Kurumları 

Bağımlı Değişkenler Doğrudan Etki Dolaylı Etki Toplam Etki 

Kontrol Kaybı (R2= ,57) 

SDKK ,098** -- ,098** 

DTKK -,233** -- -,233** 

İKK ,128** -- ,128** 

İKKK ,267** -- ,267** 

Fiziksel Olumsuz Etki (R2= ,54) 

SDFOE ,411** -- ,411** 

DTFOE ,134** ,063** ,197** 

İFOE -- ,086** ,086** 

PAFOE -- ,028** ,028** 
İKFOE -- ,034** ,034** 
AKFOE ,234** ,081** ,315** 

KKFOE ,211** ,098** ,309** 

Aşırı Kullanım (R2= ,47) 

SDAK ,209** -- ,209** 

DTAK ,453** -- ,453** 
İAK ,093** -- ,093** 

PAAK -,125** -- -,125** 
İKAK ,134** -- ,134** 
KKAK -,178** -- -,178** 

Akademik Başarısızlık (R2= ,66) 

SDAB ,165** ,104 ** ,269** 

DTAB ,088** ,134** ,222** 

İAB ,265** ,058** ,323** 

PAAB -,078** -- -,078** 

İKAB ,433** ,012** ,445** 

AKAB ,312** ,046** ,358** 

KKAB -,032** -- -,032** 

                                *p < 0.05. ** p < 0.01. GA= Güven Aralığı (%95) 

Tablo 44’te verilen bulgular ışığında; 9 faktör içinden bağımlı olarak etkilenen; Kontrol Kaybı,  

Fiziksel Olumsuz Etki, Aşırı Kullanım ve Akademik Başarısızlık üzerinde etki gösteren diğer 

faktörlerin etki düzeyleri güven aralıkları çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda güven 

aralıkları dolaylı, doğrudan ve toplam etki olmak üzere üç kategori altında incelenmiştir. Analiz 

sonucunda en düşük varyansın Aşırı Kullanım üzerinde %47 ile açıklandığı belirlenmiştir. 4 

değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, İçsel Kandırma) Kontrol Kaybı 

üzerindeki varyansı %57 oranında, 7 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, 

Prestij Algısı, İçsel Kandırma, Aşırı Kullanım, Kontrol Kaybı) Fiziksel Olumsuz Etki üzerindeki 

varyansı %54 oranında, 6 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, Prestij 

Algısı, İçsel Kandırma, Kontrol Kaybı) Aşırı Kullanım üzerindeki varyansı %47 oranında ve son 

olarak, 7 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, Prestij Algısı, İçsel 

Kandırma, Aşırı Kullanım, Kontrol Kaybı Akademik Başarısızlık üzerindeki varyansı %66 

oranında açıklamaktadır.  
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Verilerden hareketle; Sosyal Doyum (d=,098), Duygusal Tatmin (d=-,233), İçselleştirmenin  

(d=,128)  ve İçsel Kandırmanın (d=,267) Kontrol Kaybı üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Kontrol Kaybı üzerinde varyansı en çok etkileyen değişkenler toplamda d=,267’lik 

etki ile İçsel Kandırma ve d=,233’lük etki ile Duygusal Tatmin olarak belirlenmiştir.  Sosyal 

Doyumun (d= ,411), Duygusal Tatmin (d=,197), Aşırı Kullanımın (d=,315) ve Kontrol Kaybının 

(d= ,309)Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde doğrudan etkiye,  İçselleştirme (d=,086), Prestij Algısı 

(d=,028) İçsel Kandırma (d= ,034)’nın ise dolaylı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Fiziksel 

Olumsuz Etki üzerinde varyansı en çok etkileyen değişkenler,  toplamda d=,411’lik etki ile Sosyal 

Doyum, d=,315’lik etki ile Aşırı Kullanım ve d=,309’luk etki ile Kontrol Kaybı olarak 

belirlenmiştir. Sosyal Doyum (d=,209), Duygusal Tatminin (d= ,453) , İçselleştirmenin (d= ,093), 

Prestij Algısı(d=-,125), İçsel Kandırma (d=,134) ve Kontrol Kaybının (d=-,178) Aşırı Kullanım 

üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Aşırı Kullanım üzerinde varyansı en çok 

etkileyen değişkenin toplamda d=,453’lük etki ile Duygusal Tatmin olarak belirlenmiştir.  

Son olarak; Akademik Başarısızlık üzerinde, Sosyal Doyumun (d=,269), Duygusal Tatminin (d= 

,222), İçselleştirme (d=,323), Prestij Algısının( d=-,078) negatif yönlü, İçsel Kandırmanın 

(d=,445), Aşırı Kullanım (d=,358) ve Kontrol Kaybının (d= -,032) negatif yönlü doğrudan etkiye 

sahip olduğu belirlenmiştir. Akademik Başarısızlık üzerinde varyansı en çok etkileyen değişkenler 

toplamda d=,283’lük etki ile Aşırı Kullanım, d=,277’lik etki ile Sosyal Doyum ve d=,445’lik etki 

ile İçsel Kandırma, d=,358’lik etki ile Aşırı Kullanım ve d=,323’lük etki ile İçselleştirme olarak 

belirlenmiştir. Bulgular incelendiğinde bağımlı değişkenlerin açıklanmasında varyans oranı 

sırasıyla; %57, %54, %47 ve %66 olarak hesaplanmıştır.  
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Fiziksel 

Olumsuz Etki 

Sosyal 

Doyum 

Duygusal 

Tatmin 

İçselleştirme 

Prestij 

Algısı 

İçsel 

Kandırma 

Kontrol 

Kaybı 

Aşırı 

Kullanım 

Akademik 

Başarısızlık 

[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. 

Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. 

Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek 

için Çizim Araçları sekmesini kullanın.] 

sfsgsgssgs [Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. 

Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. 

Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek 

için Çizim Araçları sekmesini kullanın.] 

.57 

.54 

.47 

.66 

e1 

e2 

e3 

e4 

.10 

-.23 .13 
.27 

-.18 

.21 

.45 

.09 

-.13 

.13 

.36 

.30 

.27 

.22 

-.08 

.45 

-.03 

.31 
.41 

.03 

.03 .09 

.20 

.32 

Şekil 17 - Hipotetik Model 2006 Öncesinde Kurulan Yükseköğretim 

Kurumları 
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4.3.1.1 Öğrenim Görülen Yükseköğretim Kurumunun Gelişmişlik 

Düzeyine Göre Modelin Test Edilmesi – 2006 ve Sonrasında 

Kurulan Yükseköğretim Kurumları 

Bu bölümde, ölçme modeli 2006 ve sonrasında kurulan yükseköğretim kurumlarında öğrenim 

gören lisans öğrencilerinden elde edilen verilere göre test edilmiştir. Bu kapsamda verilerin 

yeni modelin uyum iyiliği indeksleri, hipoztezlerin path ve t değerleri ile test edilmesi ve son 

olarak doğrudan, dolaylı ve toplam etki değerleri incelenmiştir.  Ölçüm modeline ilişkin uyum 

iyiliği indeksleri Tablo 45’de sunulmaktadır.  

 
                                   Tablo 45 - Ölçüm Modelinin Uyum İyiliği İndeksleri - 2006 ve Sonrasında Kurulan 

Yükseköğretim Kurumları 

 

 

 

 

 

 
 

             (Schermelleh-Engel ve ark, 2003). 

 

Tablo 45’de bir modelin kabul edilebilir uyum göstermesine ilişkin puan aralıkları verilmiştir. 

Elde edilen modelin uyum iyiliği indeksleri ise sırasıyla; χ2/df=2,873,  RMSEA=,056, 

GFI=,851, AGFI=,911 ve son olarak da CFI=,887 olarak hesaplanmıştır. Değerler doğrultusunda 

modelin iyi uyum gösterdiği söylenebilmektedir (Klem, 2000; Kline, 2005; McDonald ve Ho, 

2002; Gefen, Karahanna ve Straub, 2003).  

 

4.9. Hipotezlerin Test Edilmesi – 2006 ve Sonrasında Kurulan Yükseköğretim 

Kurumları 

Bu bölümde geliştirilmiş olan model çerçevesinde araştırma hipotezleri, 2006 öncesinde 

kurulan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören lisans öğrencilerinden elde edilen 

verilerle test edilmiştir. Araştırma başında geliştirilen ve asıl ölçüm modeli ile reddedilen 

hipotezler bu bölüme dâhil edilmemiştir. Elde edilen bulgular Tablo 46’da sunulmaktadır. 

 

 

 

Modelin Uyum İyiliği 

İndeksleri  

İyi Uyum  Kabul Edilebilir Uyum  Model  

χ2/df 0< χ2/df<3 3 ≤  χ2/df ≤ 5 2,873 

RMSEA  0<RMSEA<0,05  0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,10  0,056  

GFI  0 < GFI ≤1  0,80 ≤ GFI ≤ 0,95  0,851 

AGFI  0,90 ≤ AGFI ≤1  0,85 ≤ AGFI ≤ 0,9  0,911  

CFI  0  ≤ CFI ≤1  0,70 ≤ CFI ≤ 0,97  0,887 
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                                 Tablo 46 - Hipotezlere İlişkin Sonuçlar -  2006 ve Sonrasında Kurulan Yükseköğretim 

Kurumları 

                 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

      

*p<0.05, **p<0.001 

  

Tablo 46’ya göre, Sosyal Doyum’un; Kullanım Kolaylığı (β=,234, p>,05), Aşırı Kullanım 

(β=,65, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki (β=,556, p>,05) üzerinde etkisi olduğu 

belirlenmiştir. Bulgular H1, H2 ve H4’ün kabul edildiğini, H3’ün ise reddedildiğini 

göstermektedir. Duygusal Tatmin’ in de; Akademik Başarısızlık (β=,308, p>,05) ve Fiziksel 

Olumsuz Etki (β=,147, p>,05) üzerinde doğrudan etkisi olduğu, Kontrol Kaybı (β=,015, p<,01) 

üzerinde ise dolaylı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H7 ve H8’in kabul edildiğini H5’in 

ise reddedildiğini göstermektedir. İçselleştirmenin ise Kontrol Kaybı (β=-,031, p>,05) 

üzerinde negatif yönlü, Aşırı Kullanım (β=,063, p>,05) ve Fiziksel Olumsuz Etki (β=,070, 

p>,05)  üzerinde ise dolaylı etkisi olduğu, Akademik Başarısızlık (β=,285, p>,05) üzerinde 

doğrudan etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H9, H10 ve H12’nin reddedildiğini, H11’nin 

ise kabul edildiğini göstermektedir.   

Prestij Algısının ise Aşırı Kullanım (β=,318, p>,05) ve Akademik Başarısızlık (β=,362, p>,05) 

üzerinde doğrudan etkisi olduğu,  Kontrol Kaybı (β=-,029, p>,05) üzerinde negatif yönlü, dolaylı 

Hipotez  Faktörler Arası İlişki Path Değeri t değeri  Sonuç 

H1 SDKK ,234 5,096**  Kabul Edildi 

H2 SDAK ,065 1,115**  Kabul Edildi 

H3 SDAB ,025 ,529  Reddedildi 

H4 SDFOE ,556 9,713**  Kabul Edildi 

H5 DTKK ,015 ,361  Reddedildi 

H7 DTAB ,308 4,788**  Kabul Edildi 

H8 DTFOE ,147 3,270**  Kabul Edildi 

H9 İKK -,031 -,573  Reddedildi 

H10 İAK ,063 1,691  Reddedildi 

H11 İAB ,285 4,681**  Kabul Edildi 

H12 İFOE ,070 1,584  Reddedildi 

H13 PAKK -,029 -,582  Reddedildi 

H14 PAAK ,318 5,012**  Kabul Edildi 

H15 PAAB ,362 5,368**  Kabul Edildi 

H17 İKKK ,208 3,327**  Kabul Edildi 

H19 İKAB ,059 1,002  Reddedildi 

H21 KKAK ,261 3,667**  Kabul Edildi 

H22 KKAB ,403 8,108**  Kabul Edildi 

H23 KKFOE ,118 2,812**  Kabul Edildi 

H24 AKAB ,413 8,248**  Kabul Edildi 
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etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H14 ve H15’in kabul edildiğini, H13’in ise 

reddedildiğini göstermektedir. İçsel Kandırma’nın Kontrol Kaybı (β=,208, p>,05) üzerinde 

doğrudan etkisi olduğu, Akademik Başarısızlık (β=,059, p>,05) üzerinde ise dolaylı etkisi olduğu 

belirlenmiştir. Bulgular H17’nin kabul edildiğini H19’un ise reddedildiğini göstermektedir. 

Kontrol Kaybı’nın ise Aşırı Kullanım (β=,261, p>,05), Akademik Başarısızlık (β=,403, p>,05) 

ve Fiziksel Olumsuz Etkisi (β=,118, p>,05) olduğu belirlenmiştir. Bulgular H21, H22 ve 

H23’ün kabul edildiğini göstermektedir. Son olarak Aşırı Kullanım’ ın Akademik Başarısızlık 

(β=,413, p>,05) üzerinde doğrudan etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular H24’ün kabul 

edildiğini göstermektedir. Tüm etkilerin pozitif ve anlamlı olduğu belirlenmiştir.  

Hipotezlerin path analizi sonucunda elde edilen doğrudan, dolaylı ve toplam etki değerleri Tablo 

47’de incelenmiştir. 

 

                                       Tablo 47- Hipotezlere İlişkin Güven Aralığı Değerleri – 2006 ve Sonrasında 

Kurulan Yükseköğretim Kurumları 

Bağımlı Değişkenler Doğrudan Etki Dolaylı Etki Toplam Etki 

Kontrol Kaybı (R2= ,63) 

SDKK ,248** ,091** ,339** 

DTKK ,166** ,011** ,177** 

İKK -,131** -- -,131** 

İKKK ,224** ,168** ,392** 

Fiziksel Olumsuz Etki (R2= ,65) 

SDFOE ,195** -- ,195** 

DTFOE -- ,109** ,109** 

İFOE -- ,231** ,231** 

PAFOE -- ,152** ,152** 
İKFOE -- ,089** ,089** 
AKFOE ,167** ,034** ,201** 

KKFOE ,256** ,104** ,360** 

Aşırı Kullanım (R2= ,59) 

SDAK ,487** -- ,487** 

DTAK ,074** ,209** ,283** 
İAK ,401** ,020* ,421** 

PAAK -,059** -- -,059** 
İKAK ,149** ,053 ,202** 
KKAK -,231** -- -,231** 

Akademik Başarısızlık (R2= ,57) 

SDAB ,306** ,071** ,377** 

DTAB ,224** -- ,224** 

İAB ,069** -- ,069** 

PAAB -,197** -- -,197** 

İKAB ,143** ,065** ,208** 

AKAB ,343** ,077** ,420** 

KKAB ,487** ,012** ,499** 

                                               *p < 0.05. ** p < 0.01. GA= Güven Aralığı (%95) 

Tablo 47’de verilen bulgular ışığında; 9 faktör içinden bağımlı olarak etkilenen; Kontrol Kaybı,  

Fiziksel Olumsuz Etki, Aşırı Kullanım ve Akademik Başarısızlık üzerinde etki gösteren diğer 
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faktörlerin etki düzeyleri güven aralıkları çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda güven 

aralıkları dolaylı, doğrudan ve toplam etki olmak üzere üç kategori altında incelenmiştir. Analiz 

sonucunda en düşük varyansın Akademik Başarısızlık üzerinde %57 ile açıklandığı belirlenmiştir. 

4 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, İçsel Kandırma) Kontrol Kaybı 

üzerindeki varyansı %63 oranında, 7 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, 

Prestij Algısı, İçsel Kandırma, Aşırı Kullanım, Kontrol Kaybı) Fiziksel Olumsuz Etki üzerindeki 

varyansı %65 oranında, 6 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, Prestij 

Algısı, İçsel Kandırma, Kontrol Kaybı) Aşırı Kullanım üzerindeki varyansı %59 oranında ve son 

olarak, 7 değişken (Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, İçselleştirme, Prestij Algısı, İçsel 

Kandırma, Aşırı Kullanım, Kontrol Kaybı Akademik Başarısızlık üzerindeki varyansı %57 

oranında açıklamaktadır.  

Verilerden hareketle; Kontrol Kaybı üzerinde Sosyal Doyum (d=,339), Duygusal Tatmin 

(d=,177), İçselleştirmenin  (d=-,131)  ve İçsel Kandırmanın (d=,392) doğrudan etkiye sahip 

olduğu belirlenmiştir.  Kontrol Kaybı üzerinde varyansı en çok etkileyen değişkenler toplamda 

d=,392’lik etki ile İçsel Kandırma ve d=,339’luk etki ile Sosyal Doyum olarak belirlenmiştir.  ) 

Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde, Sosyal Doyumun (d=,195), Aşırı Kullanımın (d=,201) ve 

Kontrol Kaybının (d= ,360) doğrudan etkiye,  Duygusal Tatmin (d=,109), İçselleştirme (d=,231), 

Prestij Algısı (d=,152) ve İçsel Kandırmanın (d= ,089) ise dolaylı etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde varyansı en çok etkileyen değişkenler,  toplamda 

d=,360’lık etki ile Kontrol Kaybı, d=,231’lik etki ile İçselleştirme olarak belirlenmiştir. Aşırı 

Kullanım üzerinde Sosyal Doyum (d=,487), İçselleştirmenin (d=,421), Prestij Algısı(d=-,059), 

İçsel Kandırma (d=,202) ve Kontrol Kaybının (d=-,231) doğrudan etkiye sahip olduğu, Duygusal 

Tatminin (d=,283) ise dolaylı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Aşırı Kullanım üzerinde varyansı 

en çok etkileyen değişkenlerin toplamda d=,487’lik etki ile Sosyal Doyum ve d=,421’lik etki ile 

İçselleştirme olarak belirlenmiştir.  

Son olarak; Akademik Başarısızlık üzerinde, Sosyal Doyumun (d=,377), Duygusal Tatminin 

(d=,224), İçselleştirme (d=,069), Prestij Algısının( d=-,197) negatif yönlü, İçsel Kandırmanın 

(d=,208), Aşırı Kullanım (d=,420) ve Kontrol Kaybının (d= ,499) negatif yönlü doğrudan etkiye 

sahip olduğu belirlenmiştir. Akademik Başarısızlık üzerinde varyansı en çok etkileyen değişkenler 

toplamda d=,499’luk etki ile Aşırı Kullanım, d=,277’lik etki ile Sosyal Doyum ve d=,445’lik etki 

ile Kontrol Kaybı, d=,420’lik etki ile Aşırı Kullanım ve d=,377’lik etki ile Sosyal Doyum olarak 

belirlenmiştir. Bulgular incelendiğinde bağımlı değişkenlerin açıklanmasında varyans oranı 

sırasıyla; %63, %65, %59 ve %57 olarak hesaplanmıştır.  

 



132 

 

 

 

 

Fiziksel 

Olumsuz Etki 

Sosyal 

Doyum 

Duygusal 

Tatmin 

İçselleştirme 

Prestij 

Algısı 

İçsel 

Kandırma 

Kontrol 

Kaybı 

Aşırı 

Kullanım 

Akademik 

Başarısızlık 

[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. 

Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. 

Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek 

için Çizim Araçları sekmesini kullanın.] 

sfsgsgssgs [Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. 

Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. 

Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek 

için Çizim Araçları sekmesini kullanın.] 

.63 

.65 

.59 

.57 

e1 

e2 

e3 

e4 

.34 

.18 -.13 

.39 

-.23 

.49 

.28 

.42 

-.06 

.20 

.42 

.50 

.38 

.23 

-.20 

.21 

-.03 

.31 
.20 

.09 

.15 .23 

.11 

.07 

Şekil 18 - Hipotetik Model - 2006 ve Sonrasında Kurulan Yükseköğretim Kurumları 



133 

 

2006 öncesinde kurulan yükseköğretim kurumları ile 2006 ve sonrasında kurulan 

yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için test edilen hipotezler 

incelendiğinde, Kontrol Kaybı, Aşırı Kullanım ve Fiziksel Olumsuz Etki varyans 

yüzdelerinin, 2006 ve sonrasında kurulan yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören 

öğrenciler için daha yüksek olduğu belirlenirken, Akademik Başarısızlık varyans yüzdesinin 

2006 öncesinde kurulan yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Kontrol Kaybı üzerinde varyans 2006 öncesinde kurulan 

üniversite öğrencileri için %57 oranında açıklanırken, 2006 ve sonrasında kurulan 

üniversite öğrencileri için %63 oranında açıklanmaktadır. Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde 

varyans 2006 öncesinde kurulan üniversite öğrencileri için %54 oranında açıklanırken, 2006 

ve sonrasında kurulan üniversite öğrencileri için %65 oranında açıklanmaktadır. Aşırı 

Kullanım %47 oranında varyans 2006 öncesinde kurulan üniversite öğrencileri için 

açıklanırken, %59 oranında 2006 ve sonrasında kurulan üniversite öğrencileri için, son 

olarak da Akademik Başarısızlık %66 oranında 2006 öncesinde kurulan üniversite 

öğrencileri için açıklanırken, %57 oranında 2006 ve sonrasında kurulan üniversite 

öğrencileri için açıklanmaktadır. Bu bulgular 2006 ve sonrasında kurulan üniversite 

öğrencilerinin, 2006 öncesinde kurulan üniversite öğrencilerine göre Problemli İnternet 

Kullanım Davranışı Sergileme oranlarının daha yüksek olduğunu ve buna bağlı olarak da 

Kontrol Kaybı, Aşırı Kullanım ve Fiziksel Olumsuz Etki gösterme oranlarının daha yüksek 

olduğunu göstermektedir. Buna karşılık ise 2006 öncesinde kurulan üniversite öğrencilerin, 

2006 ve sonrasında kurulan üniversite öğrencilerine göre Akademik başarılarının problemli 

kullanım davranışlarından daha fazla etkilendikleri belirlenmiştir. 

Hipotezler incelendiğinde ise, 2006 öncesinde kurulan üniversite öğrencileri için H12 ve 

H19 dışındaki tüm hipotez kurgularının anlamlı olduğu belirlenirken, 2006 ve sonrasında 

kurulan üniversite öğrencileri için 13 hipotez (H1, H2, H4, H7, H8, H11, H14, H15, H17, 

H21, H22i H23 ve H24) anlamlı olarak belirlenmiş ancak 7 hipotez ise (H3, H7, H9, H10, 

H12, H13 ve H19) reddedilmiştir. 

Alan yazın incelendiğinde Yükseköğretim kurumlarının gelişmişlik düzeyleri; öğrencilerin 

yaşam doyum ihtiyaçları, okul ortamlarında sunulan sosyal imkânlar, psikolojik destek 

mekanizmaları, doğru kaynaklara erişim imkânı sağlanması ile doğrudan ilişkili olduğu 

belirtilmektedir. Bu faktörler ile problemli internet kullanım davranışları arası ilişkinin 

incelendiği araştırma bulgularına göre; sunulan imkânlardan yararlanma oranı arttıkça 

Problemli İnternet Kullanımının azaldığı gözlenmektedir (Ko ve ark., 2007; Wang ve ark., 

2008; Morahan-Martin, 2008; Durak-Batıgün ve Kılıç, 2011; Berber Çelik ve Odacı, 2013).  
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Bu durumda yükseköğretim kurumlarının gelişmişlik düzeylerinin, öğrenim gören 

öğrencilerin yaşam doyumu, okul ortamlarında sunulan sosyal imkânlar, psikolojik destek 

mekanizmaları, doğru kaynaklara erişim imkânı sağlanmasını etkilediği ve buna bağlı 

olarak da problemli davranış sergileme oranlarının ters orantılı olarak değiştiği 

söylenebilmektedir.  

Yapılan araştırmalar yaşam doyum, , okul ortamlarında sunulan sosyal imkânlar, psikolojik 

destek mekanizmaları, doğru kaynaklara erişim ihtiyacının karşılandığı belirlenen 

öğrencilerde PİK puanı düşük olmakta, buna bağlı olarak da duygusal tatmin, akademik 

başarı, sosyal doyum doğrudan etkilenmektedir (Berber Çelik ve Odacı, 2013; Esen ve 

Müge Siyez, 2011). Bu durum bu çalışma her iki gelişmişlik düzeyi üniversitelerde öğrenim 

gören öğrenciler için ortaya konan hipotezlerle ile uyum gösterdiğini sonucu elde edilmiştir. 
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BÖLÜM V 

 

                SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde çalışma bulgularının sonucunda ve sonuçlar doğrultusunda önerilere yer 

verilmiştir. Sonuç ve Öneriler olmak üzere iki başlık altında detaylandırılmıştır.  

 

5.1.  SONUÇ 

Bu bölümde, araştırmanın yürütüldüğü üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerinin 

problemli internet kullanım davranışları ve bunları etkileyen faktörlerin incelenmesine 

yönelik 2026 lisans öğrencisi üzerinde gerçekleştirilen ölçek uygulamalarının sonuçları ve 

ilgili alanyazın tartışılmıştır.  

Bu araştırmada,  lisans öğrencilerinin problemli internet kullanım davranışları ve bunları 

etkileyen faktörler incelenmiştir. Çalışmada araştırmacı tarafından dil geçerliliği, uzman 

görüşlerinin alınması, 1. Pilot uygulama ve 2. Pilot uygulama aşamaları sonrasında 

geliştirilen “Lisans Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Davranışları ve Bunları 

Etkileyen Faktörler Ölçeği” kullanılmıştır. Kullanılan ölçek, kuruluş yıllarına göre 2 gruba 

ayrılan ve her bölgeyi temsil edecek şekilde rastgele yolla seçilen üniversitelerde öğrenim 

gören lisans öğrencilerine uygulanmıştır. Toplamda eksiksiz olarak cevap verilen 2026 

ölçek sonucu analiz işlemine alınmıştır. Analizler sonucunda edilen bulgular, araştırmanın 

temel denenceleri doğrultusunda tartışılmış ve bu bulgulara ilişkin yorumlar sunulmuştur. 

Aşağıda araştırmanın değişkenlerine yönelik bulguların tartışma ve yorumları alt başlıklar 

şeklinde verilmiştir.  
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Lisans Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine İlişkin Sonuçlar 

Araştırmaya katılan öğrenciler 19-25 yaş aralığında bulunmaktadır. Cinsiyete göre 

dağılımlar incelendiğinde ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha çok katılım 

sağladığı belirlenmiştir.  

Öğrenim görülen yükseköğretim kurumları 2006 öncesinde kurulanlar ile 2006 ve 

sonrasında kurulanlar olmak üzere iki grupta toplanmıştır. Ölçek cevaplarına göre 2006 

öncesinde kurulan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören lisans öğrencileri, 2006 ve 

sonrasında kurulan yükseköğretim kurumunda öğrenim gören lisans öğrencilerine göre 

daha fazla katılım sağladığından 2006 öncesinde kurulan üniversitelerin gelişmişliklerinin 

2006 ve sonrasında kurulanlara göre, merkezi öğrenci sistemi, duyuru yayınlanması ve 

iletişim açılarından daha ileride olduğu söylenebilmektedir.  

Lisans öğrencilerinin internet kullanım sürelerine göre, kullanımlarının aşırı olmadığı, 

kontrol altına alınabilir düzeyde olduğu, bu sürenin aşırı olmamasının bir nedeni olarak 

kullanıcıların uzun süredir internet kullanmalarına bağlı doyuma ulaşmış olabildikleri 

söylenebilmektedir. Bunun yanında çoğunluğunun bilgisayar sahibi olmasına rağmen 

internet erişimi için akıllı telefon/mobil kaynağından erişim sağlamaları, bilgisayar ve 

internet oyunu gibi uzun süre erişim gerektiren uygulamaları kullanımlarında kontrol 

mekanizması oluşturabildiği düşünülmektedir. Tüm bunlara ek olarak, öğrencilerin internet 

kullanım sürelerindeki kontrol, interneti çoğunlukla haber takip etmek ya da arkadaşları ile 

iletişim kurmak dışında onları meşgul edecek aktivitelerin en önemlisi olan sosyal ağ 

kullanımında da kendini göstermektedir.   

Problemli internet kullanım ortalamalarına göre, erkek öğrenciler kız öğrencilere daha 

fazla problemli davranış sergilemektedir. Bunun yanında güzel sanatlar alanından 

yükseköğrenim görenler ile 2006 ve sonrasında kurulan yükseköğretim kurumunda 

öğrenim gören öğrenciler de diğerlerine göre daha fazla problemli davranış 

sergilemektedir.  
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Ölçme Modelinin Test Edilmesine İlişkin Sonuçlar 

Ölçüm modeline göre, Akademik Başarısızlık, Sosyal Doyum, Duygusal Tatmin, 

İçselleştirme, Prestij Algısı, Fiziksel Olumsuz etki, Aşırı Kullanım, Kontrol Kaybı ve İçsel 

Kandırma / Kandırma problemli internet kullanım davranışlarını yordayan değişkenler 

olarak belirlenmiştir.  

Daha önceki bölümlerde detaylandırılan çalışmaların sonuçları incelendiğinde problemli 

internet kullanım davranışları için ortalama bir puan hesabı yapılarak çeşitli bağımsız 

değişkenler ile arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ancak detaylı olarak problemli internet 

kullanım davranışlarını modelleyen çalışmaların azlığı dikkati çekmektedir. Bunun 

yanında Problemli İnternet Kullanımı ile internet bağımlılığı çalışmaları çok iç içe geçmiş 

ve internet bağımlılığı ölçekleri ile problemli internet kullanım davranışlarının ölçüldüğü 

çalışmaların da varlığı gözlenmektedir. Bu yönü ile çalışma, hem lisans düzeyinde öğrenim 

gören öğrencilerin problemli internet kullanım davranışlarını ölçen özel bir ölçeğin 

geliştirilmesi hem de bu davranışları etkileyen faktörlerle birlikte bir model çerçevesinde 

tanımlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

Ölçümler sonucunda elde edilen hipotezler incelendiğinde, araştırma başında geliştirilen 

yirmi beş bulgudan, beş tanesi reddedilmiştir. Bunlara göre prestij algısı fiziksel olumsuz 

etkiyi, içsel kandırma fiziksel olumsuz etkiyi ve aşırı kullanım fiziksel olumsuz etkiyi, 

duygusal tatmin de aşırı kullanımı etkilememektedir. Model içerisinde kabul edilen 

hipotezler kadar reddedilen hipotezlerin de önemi büyüktür. Bu ilişkilerin daha net 

anlaşılabilmesi için, problemli internet kullanım davranışlarını etkileyen faktörlerin 

yanında daha geniş değişkenlerin incelenmesi de sonraki çalışma alanları açısından önem 

taşıyacağı düşünülmektedir. 

Ölçümler sonucunda elde edilen model incelendiğinde, modelin tahmin gücünün yüksek, 

geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilmektedir. Faktörler varyans oranları incelendiğinde 

ise, açıklanamayan varyans değerlerinin nedenlerinin daha derinlemesine incelenmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Ölçümlerin sonucunda, lisans öğrencilerinin problemli internet 

kullanımlarını yordayan faktörler içinde akademik başarısızlık, kontrol kaybı, içselleştirme 

ve sosyal doyum un önemli olduğu belirlenmiştir.  

Elde edilen bu sonuçlara göre önerilen çalışmalar Uygulama Önerileri ve Araştırma 

Önerileri olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir.   

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

5.2. ÖNERİLER 

 

      5.2.1. Uygulama Önerileri 

Bu bölümde çalışma sonuçları ışığında bundan sonraki süreçte yapılabilecek uygulamaya 

yönelik önerilere yer verilmiştir. Uygulamaya yönelik öneriler ayrı ayrı verilecek olursa; 

 Lisans öğrencilerinin ileri süreçte karşılaşabilecekleri problemler konusunda 

farkındalık oluşturulması için Problemli İnternet Kullanımının ne olduğu konusunda 

çeşitli seminer etkinliklerinin düzenlenmesi önerilmektedir. 

 Lisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri kurumlarda bulunan uygun birimler 

aracılığı ile öğrencilerin Problemli İnternet Kullanımın davranışlarını belirlemek 

amacıyla bazı ölçeklerin uygulanması ve sonuçlara uygun çeşitli eğitimlerin 

verilmesi önerilmektedir. 

 Lisans öğrencilerinin internet başında harcadıkları süreyi azaltmalarına katkı 

sağlamak amacıyla, sosyal imkân ve etkinliklerinin daha fazla çeşitlendirilmesi, 

düzenlenmesi, ya da artırılması önerilmektedir. 

 Lisans öğretim programlarında öğrenim gördükleri alan derslerinin yanında 

Problemli İnternet Kullanımına yönelik destek olabilecek derslerin eklenmesi 

önerilmektedir. 
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      5.2.2. Araştırma Önerileri 

Bu bölümde çalışma sonuçları ışığında bundan sonraki süreçte yapılabilecek uygulamaya 

yönelik önerilere yer verilmiştir. Araştırmaya yönelik öneriler ayrı ayrı verilecek olursa; 

 İncelenen çalışmalar sonucunda araştırmaların büyük birçoğunun betimsel tarama 

türünde yapıldığı, deneysel bir uygulamanın yapılmadığı dikkati çekmektedir. Bu 

yönü ile çeşitli çalışma grupları ile deneysel, 

 Günlük internet kullanım süresi ve problemli internet kullanım davranışları 

arasındaki ilişkinin incelendiği,  

 İnternet erişim kaynağı ve problemli internet kullanım davranışları arasındaki 

ilişkinin incelendiği, 

 Günlük internet kullanım süresi ve problemli internet kullanım davranışları 

arasındaki ilişkinin incelendiği, 

 Mezun olunan YGS alanı ve problemli internet kullanım davranışları arasındaki 

ilişkinin incelendiği, 

 Öğrenim görülen fakülte ve problemli internet kullanım davranışları arasındaki 

ilişkinin incelendiği, 

 İnternet kullanım amacı ve problemli internet kullanım davranışları arasındaki 

ilişkinin incelendiği, 

 Öğrenim görülen sınıf, interneti kaç yıldır kullandığı ve bilgisayara sahip olma 

durumu ile problemli internet kullanım davranışları arasındaki ilişkinin ayrı ayrı 

incelendiği, 

 Sonuçların karşılaştırılmasını sağlamak için çalışmanın gerçekleştirildiği 

örneklemden farklı bir örneklem grubu üzerinde benzer, 

 Daha önce yapılan araştırmalarda, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre problemli 

internet kullanım davranışlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durumu 

açıklayan faktörlerin belirlenmesi için yalnızca erkek öğrencilere yönelik problemli 

internet kullanım davranışlarını inceleyen, 

 Araştırmalar incelendiğinde problemli internet kullanım davranışları ile YGS alanı 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların azlığı belirtilmişti. Bu doğrultuda bu iki 

değişken arası ilişkinin incelenmesine yönelik,  

Çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

 Çalışma sonucunda belirlenen; Akademik başarısızlığı %79, Sosyal doyumu %70, 

Duygusal tatmini %64, İçselleştirmeyi %71, Prestij algısı ve fiziksel olumsuz etkiyi 
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%69, Aşırı kullanım ve Kontrol kaybını %73, İçsel /kendini kandırmayı da %60 

oranında açıklayabilen modele farklı değişkenler ekleyerek açıklanamayan 

oranların yeniden değerlendirilmesi önerilmektedir. 

 Yapılan çalışmalarda nicel araştırma tekniklerinin yanında nitel yöntemlere de yer 

verilerek problemli internet kullanım davranışlarının detaylı olarak incelenmesi 

önerilmektedir.  

 Bu çalışmada kullanılan ölçeğe benzer şekilde, problemli internet kullanım 

davranışlarının modellenmesine yönelik ölçeklerin geliştirilmesi önerilmektedir. 

 Son olarak, reddedilen hipotezlerin (Duygusal Tatminin Aşırı Kullanım üzerinde 

anlamlı etkisi vardır, Prestij Algısının Fiziksel Olumsuz Etki üzerinde anlamlı 

etkisi vardır, İçsel Kandırmanın Aşırı Kullanım üzerinde anlamlı etkisi vardır, İçsel 

Kandırmanın Fiziksel Etki üzerinde anlamlı etkisi vardır) yeniden değerlendirilmesi 

için benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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EK-1 -ÖLÇEK MADDELERİNE İLİŞKİN KAPSAM GEÇERLİK İNDEKSLERİ 

Tablo 48- Ölçek Maddelerine İlişkin Kapsam Geçerlik İndeksleri 
 1 2 3 KGİ 

İnternetteyken kendimi çok mutlu hissederim. 5 2 0  
İnternette vakit geçirmenin insanlarla vakit geçirmekten daha eğlenceli olduğunu düşünürüm. 0 0 7 1 

İnterneti, gerçek hayatta karşılaştığım zorluklardan uzaklaşmak için kullanırım. 0 0 7 1 

İnternette gezinirken zamanın nasıl geçtiğini anlamam. 0 0 7 1 
İnternet ortamında gerçek hayatta olduğumdan daha sosyalimdir. 0 0 7 1 

İnternet üzerinden tanıştığım biriyle cinsel deneyim yaşarım. 6 1 0  

İnternete erişemediğimde strese girerim. 0 0 7 1 
İnternete uzun süre girmediğimde, internette neler olduğunu çok merak ederim. 0 1 6 0,71 

İnternete giremediğimde kendimi boşlukta hissederim. 0 0 7 1 

İnternette çok vakit geçirmekten yorulurum. 1 0 6 0,71 
İnternetten çıktıktan sonra internette yaptığım şeyleri düşünmeye devam ederim. 0 0 7 1 

İnternet gerçek hayattan daha gerçektir. 5 1 1  
İnternet gerçek dünyadan daha heyecan vericidir. 0 0 7 1 

Gün içinde internete girene kadar kendimi mutsuz hissederim. 0 0 7 1 

Kendimi dışlanmış hissettiğimde internetten arkadaş ararım. 0 0 7 1 
Moralim bozuk olduğunda internet kullanırım. 0 0 7 1 

Kendimi en iyi hissettiğim zamanlar, internet kullandığım zamanlardır. 0 0 7 1 

İnternetteyken kendimi güvende hissederim. 0 0 7 1 

İnternetteyken kendimi huzurlu hissederim. 0 0 7 1 

İnternetteyken kaygılarımdan uzaklaşırım. 0 0 7 1 

Yüz yüze ilişkiden çok internet üzerinden kurduklarımı tercih ederim. 0 0 7 1 

Bireylerle internetten görüşmenin yüz yüze görüşmekten daha güvenli olduğunu düşünürüm. 0 0 7 1 
İnternetten kurulan sosyal ilişkiler daha güçlüdür. 0 0 7 1 

İnternet ortamında, gerçek hayattakinden daha çok saygı görürüm. 0 0 7 1 

İnternette tanıştığım insanlar beni olduğum gibi kabul ederler. 0 0 7 1 

Ailem ve arkadaşlarımın internette ne kadar saygın olduğumu bilmelerini isterim. 0 0 7 1 

İnternet ortamında gerçek hayattakine göre daha kolay ilişki kurarım. 0 0 7 1 

İnternetten tanıştığım insanlara kendimi daha iyi ifade ederim. 0 0 7 1 

Çok fazla internet kullanmaktan kendime zaman ayıramam. 0 0 7 1 

Bütün gece internet kullanmaktan kendimi yorgun hissederim. 0 2 5 0,42 

İnternet sosyal ilişkilerimi bozar. 0 0 7 1 

İnternette çok zaman geçirmekten arkadaşlarıma vakit ayıramam. 0 0 7 1 

İnternette çok zaman geçirmekten sırtım ağrır. 0 1 6 0,71 

İnternette çok zaman geçirmekten sınavlarıma çalışamam. 0 2 5 0,42 

İnternette çok zaman geçirmekten dersimden kaldım. 0 0 7 1 

İnternette çok zaman geçirmekten gerçek yaşamdaki sosyal etkinlikleri kaçırırım. 0 1 6 0,71 

İnterneti kullanma sürem konusunda çevremdekilere yalan söylerim. 0 2 5 0,42 

İnternet başındayken evden biri beni rahatsız ettiğinde sinirlenirim.  0 0 7 1 

Çevremdeki insanlar interneti çok kullandığımdan şikâyet ederler. 0 0 7 1 

İnterneti, ne zaman girdiğimi unutacak kadar çok kullanırım. 0 0 7 1 

İnterneti planladığımdan uzun süre kullanırım. 0 0 7 1 

İnterneti uyumayı unutacak kadar çok kullanırım. 0 2 5 0,42 

İnterneti yemek yemeyi unutacak kadar çok kullanırım. 0 1 6 0,71 

İnterneti günlük işlerimi unutacak kadar çok kullanırım. 0 2 5 0,42 

İnternet kullanım süremi kontrol altına alamam. 0 0 7 1 

İnternetten çıkmayı düşündüğümde “birkaç dakika daha” diyerek kullanmaya devam ederi 0 0 7 1 

İnternette harcadığım zamanı azaltamam. 0 0 7 1 

Kendimi interneti düşünmekten alıkoyamam. 0 0 7 1 
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EK-2 DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ ÖLÇÜM MODELİ 
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EK-3 DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ ÖLÇÜM MODELİ SKORLARI 
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EK-4  PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIM ÖLÇEĞİ 

Ölçek Kullanımm Yönergesi 

Bu ölçek lisans öğrencilerinin problemli internet kullanm davranışları ve bu davanışları 

etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ölçekte demografik bilgilerin 

elde edildiği ve problemli internet kullanım davranış düzeylerinin belirlendiği iki farklı 

bölüm bulunmaktadır. Demografik bilgiler bölümünden elde edilen veriler, problemli 

internet kullanım davranışlarının yordanması amacı ile kullanılabilecektir. 

İkinci bölüm PİK davranışlarına yönelik toplam 9 faktörü temsil eden sorulardan 

oluşmaktadır. Her biri soru için 5 üzerinden bir puan verilmesi beklenmektedir. Ölçek 

sonucunda elde edilen bu puanlar şu şekilde yorumlanmaktadır. 

Ortalama Değer 1-2 Aralığında ise; birey düşük düzeyde problemli davranış 

sergilemektedir. Bu bireyin problemli davranışlarının belirlenmesi ve giderilmesinde 

arkadaş ya da ailesinden destek alınabilir. 

Ortalama Değer 2-3 Aralığında ise; birey orta düzeyde problemli davranış 

sergilemektedir. Bu bireyin problemli davranışlarının belirlenmesi ve giderilmesinde 

öğretmen ve öğretim elemanından destek alınabilir. 

Ortalama Değer 3-4 Aralığında ise; birey orta düzeyde problemli davranış 

sergilemektedir. Bu bireyin problemli davranışlarının belirlenmesi ve giderilmesinde 

rehberlik ve psikolojik danışmandan ya da psikologtan destek alınabilir. 

Ortalama Değer 4 üzerinde  ise; birey düşük düzeyde problemli davranış sergilemektedir. 

Bu bireyin problemli davranışlarının belirlenmesi ve giderilmesinde psikiyatristten destek 

alınabilir (Tam, 2012). 
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Yönerge 

Bu ölçek lisans öğrencilerinin problemli internet kullanm davranışları ve bu davanışları etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Elde edilen veriler bilimsel etik çerçevesinde gizli 

tutulacaktır. Değerli vaktinizi ayırrak lütfen aşağıda verilmiş olan ifadelerin size ne düzeyde uygun 

olduğunu belirtiniz. 

BURCU KARABULUT COŞKUN 

burcu.karabulut@gmail.com 

BÖLÜM DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER: 

 

Yaşınız: 

Cinsiyetiniz:  

Öğrenim Gördüğünüz Üniversite: 

Öğrenim Gördüğünüz Bölüm: 

Öğrenim Gördünüğünüz Bölüme hangi YGS alanından tercih yaptınız?: 

Öğrenim Gördüğünüz Sınıf: 

İnternet Kullanım Süreniz: (Lütfen yanına X işareti koyunuz). 

                     Günde kaç saat internet kullanıyorsunuz (telefondan/mobil erişiminiz dahil) 

                      1 saatten az :       1-3 saat arası:        3-5 saat arası:       5 saatten fazla:  

 

İnternet Erişimi Sağladığınız Yer: (Lütfen yanına X işareti koyunuz). 

                      Ev:              Okul:                Yurt:              İnternet Kafe:             Diğer: 

Kendinize ait bilgisayarınız var mı? (Lütfen yanına X işareti koyunuz). 

        Evet :                       Hayır: 

 

Kendinize ait sosyal ağ profiliniz var mı? (Lütfen yanına X işareti koyunuz). 

         Evet:                       Hayır: 

 

İnternet Kullanım Amacınız nedir? (Lütfen yanına X işareti koyunuz). 

 

 

Yeni insanlarla tanışmak:                                Politik içeriklere erişmek: 

Arkadaşlarla görüşmek:                                   E-posta kullanmak: 

Haberleri takip etmek:                                     Web sitesi oluşturmak: 
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1. BÖLÜM PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIM DAVRANIŞLARI 

Lütfen aşağıda verilen ifadelerin size uygun olma durumuna göre 1-5 arası puan veriniz. 

1- Beni Hiç Yansıtmıyor 

2- Beni Yansıtmıyor 

3- Kararsızım 

4- Beni Yansıtıyor 

5- Tamamen Beni Yansıtıyor 

 

1 2 3 4 5 

1. İnternet ortamında gerçek hayatta olduğumdan daha sosyalimdir. □ □ □ □ □ 

2. İnternete erişemediğimde strese girerim. □ □ □ □ □ 

3. İnternete uzun süre girmediğimde, internette neler olduğunu çok merak ederim. □ □ □ □ □ 

4. İnternette edindiğim arkadaşlıklar gerçek hayattakinden daha kalıcıdır. □ □ □ □ □ 

5. İnternette edindiğim arkadaşlarımı gerçek hayattakinden daha çok severim. □ □ □ □ □ 

6. Kendimi dışlanmış hissettiğimde internetten arkadaş ararım. □ □ □ □ □ 

7. Moralim bozuk olduğunda internet kullanırım. □ □ □ □ □ 

8. İnternetteyken kendimi güvende hissederim. □ □ □ □ □ 

9. İnternetteyken kendimi huzurlu hissederim. □ □ □ □ □ 

10. İnternette kurulan ilişkiler daha romantiktir. □ □ □ □ □ 

11. Yüz yüze ilişkiden çok internet üzerinden kurduklarımı tercih ederim. □ □ □ □ □ 

12. Bireylerle internetten görüşmenin yüz yüze görüşmekten daha güvenli olduğunu 

düşünürüm. 

□ □ □ □ □ 

13. İnternetten kurduğum ilişkiler beni mutlu eder. □ □ □ □ □ 

14. İnternet ortamında, gerçek hayattakinden daha çok saygı görürüm. □ □ □ □ □ 

15. İnternette tanıştığım insanlar beni olduğum gibi kabul ederler. □ □ □ □ □ 

16. Ailem ve arkadaşlarımın internette ne kadar saygın olduğumu bilmelerini isterim. □ □ □ □ □ 

17. İnternet ortamında gerçek hayattakine göre daha kolay ilişki kurarım. □ □ □ □ □ 

18. İnternette çok vakit geçirmekten derslerime geç kalırım. □ □ □ □ □ 

19. İnternette tanıştığım kişiler bana çok saygı gösterir. □ □ □ □ □ 

20. Bütün gece internet kullanmaktan kendimi yorgun hissederim. □ □ □ □ □ 

21. İnternet kullanmaktan gözlerim bozuldu. □ □ □ □ □ 

22. İnternette çok zaman geçirmekten sırtım ağrır. □ □ □ □ □ 

23. Sınavlara çalışmak isterken, kendimi internet kullanırken bulurum. □ □ □ □ □ 

24. İnternette gezinmekten acıktığımı hissetmem. □ □ □ □ □ 

25. İnterneti kullanma sürem konusunda çevremdekilere yalan söylerim. □ □ □ □ □ 

26. İnterneti yemek yemeyi unutacak kadar çok kullanırım. □ □ □ □ □ 

27. İnternette harcadığım zamanı azaltamam. □ □ □ □ □ 

28. İnterneti uyumayı unutacak kadar çok kullanırım. □ □ □ □ □ 

29. İnternetten çıkmayı düşündüğümde “birkaç dakika daha” diyerek kullanmaya 

devam ederim. 

□ □ □ □ □ 

30. İnternet kullanım süremi kontrol altına alamam. □ □ □ □ □ 

31. İnternette çok zaman geçirmekten dersimden kaldım. □ □ □ □ □ 

32. Okula gitmektense internette gezinmeyi tercih ederim. □ □ □ □ □ 
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EK-5 YAPISAL ÖLÇÜM MODELİ 

 

 

Şekil 17 – Yapısal Ölçüm Modeli



168 

 

EK-6 YAPISAL 

HİPOTETİK MODEL 

 

 

 

 

Şekil 18 – Yapısal Hipotetik Model 
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