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ÖZET 

  Bu çalıĢmada, ergenlerin cinsiyetlerine göre serbest zamanda sıkılma algısı, internet 

bağımlılığı ve akademik baĢarılarının farklılaĢıp farklılaĢmadığını ve serbest zamanda sıkılma 

algısı, internet bağımlılığı ve akademik baĢarı arasındaki iliĢkiyi saptamak amaçlanmıĢtır. 

AraĢtırmada nicel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢ olup iliĢkisel tarama modelinde 

tasarlanmıĢtır. 

 ÇalıĢmanın evreni Antalya ilinde 2015-2016 eğitim öğretim döneminde yer alan 106 

tane Anadolu lisesinde eğitim gören 223.565 kız ve 212.324 erkek toplam 435.889 öğrenci 

oluĢtururken, örneklemi ise tabakalı örneklem yöntemi ile seçilen 4 lisede eğitim-öğretim 

gören 10. ve 11. sınıflardan 460 kız (Ortyaş=16.18±0.64) ve 460 erkek (Ortyaş=16.38±0.71) 

toplam 920  (Ortyaş=16.28±0.68) öğrenciden oluĢmaktadır. 

 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerden elde edilen veriler Young (1996) tarafından 

geliĢtirilen ve Günüç ile Kayri (2010) tarafından Türkçeye uyarlama çalıĢması yapılan 

“Ġnternet Bağımlılığı Ölçeği”, Iso-Ahola ve Weissinger (1990) tarafından geliĢtirilen ve Kara, 

Gürbüz, Öncü (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan “Serbest Zamanda Sıkılma Algısı 

Ölçeği” ve bazı demografik özellikleri ve akademik baĢarı durumlarını belirlemek amacıyla 

araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢ olan “KiĢisel Bilgi Formu” kullanılarak elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmada verilerin analizinde frekans (%), aritmetik ortalama ( X ) ve standart 

sapma (Ss) kullanılmıĢtır. Farklılığı tespit etmek için ise normal dağılım ve homojenlik 

koĢulları yerine gelmediğinden iki bağımsız grupta Non-parametrik testlerden Mann-Whitney 

U testi uygulanmıĢtır. ĠliĢkiyi saptamak için Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu ve basit 

doğrusal regresyon analizi kullanılmıĢtır. Sonuçlar 0.05 ve 0.01 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiĢtir.  

 ÇalıĢmanın sonucunda, serbest zamanda sıkılma algısı yaĢayan ergenlerin, 

zamanlarının çoğunu internet kullanarak geçirmek istedikleri, internete ulaĢamadıklarında 

kendilerini eksik hissettikleri, internetin zaman kavramını yitirmelerinde çok büyük bir etken 

olduğu ve akademik baĢarı puanlarının bu durumdan olumsuz etkilendiği sonuçları 

bulunmuĢtur. Bu bağlamda serbest zamanda sıkılma algısı, internet bağımlılığı ve akademik 

baĢarı puanlarına bakıldığında her birinin diğeri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Serbest Zamanda Sıkılma Algısı, Ġnternet Bağımlılığı, Akademik BaĢarı, 

Ergenler. 
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SUMMARY 

STUDYING THE RELATION BETWEEN SENSE OF BOREDOM IN LEISURE, 

INTERNET ADDICTION AND ACADEMIC SUCCESS OF THE ADOLESCENTS 

In this study, it was aimed to determine whether the sense of boredom, internet 

addiction and academic success of adolescents change according to their gender or not and the 

relation between the sense of boredom, internet addiction in leisure and academic success. In 

the research, quantitative research method was used and it was designed in relational 

screening model. 

While target population of the study consists of 223.565 female and 212.324 male 

totally 435.889 students who study at 106 Anatolian high school in Antalya in the education 

year of 2015-2016, sample consists of 460 female (Average age=16.18±0.64) and 460 male 

(Average age=16.38±0.71) totally 920 students (Average age=16.28±0.68) who are 10. and 

11. grade and study at 4 high school which were chosen by stratified sampling. 

Data which were obtained from the students who joined in the study were obtained by 

using "Internet addiction scale" which was developed by Young (1996) and adapted to 

Turkish by Günüç and Kayri (2014), "Sense of boredom in leisure scale" which was 

developed by Iso-Ahola and Weissinger (1990) and adapted to Turkish by Kara, Gürbüz, 

Öncü (2014), and "Personal Information Questionnaire" which was prepared by researcher in 

order to determine some demographic features and academic success. 

In the study, frequency (%) arithmetic mean and standard deviation (Sd) were used in 

analysis of the data. Since normal distribution and homogeneity conditions did not occur in 

order to find the difference, Mann-Whitney U test from non-parametric tests was used in two 

independent groups. In order to determine the relation Pearson Moments Correlation 

Coefficient and simple linear regression analysis were used. Results were evaluated in 0.05 

and 0.01 significance level. 

In conclusion of the study, it was found that adolescents who have the sense of 

boredom in leisure want to spend most of their time using the internet, they feel incomplete 

when they cannot reach internet, internet is a major factor in losing the sense of time, and 

academic success grades are negatively affected by this situation. In this context, it was 

reached that when looking at the sense of boredom in leisure, internet addiction and academic 

success grades, each one of them has a significant effect on others. 

Keywords: Sense of boredom in leisure, Internet addiction, Academic success, Adolescents. 
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GĠRĠġ 

 Zaman, tekrarı olmayan, depolanamayan ve sadece kullanılan soyut bir kavramdır. 

Ġnsanların sahip olduğu değerler arasında kıymeti az anlaĢılan ve verimsiz kullanılan, doğada 

yaĢayan tüm canlılara ait bir ölçü olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sanayi devrimiyle birlikte 

makineleĢmenin artması ve insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması nedeniyle zaman 

kavramının daha fazla önem kazanmaya baĢladığı görülmüĢtür (Ceyhun, 2008: 325; Mull vd., 

2005: 4). Ġnsanların çalıĢma ve fizyolojik ihtiyaçları dıĢında kalan ve kendilerine ait özel 

zamanlardaki artıĢ yeni bir kavramın ortaya atılmasına neden olmuĢtur. Bu kavram literatürde 

serbest zaman olarak adlandırılmaktadır. Serbest zaman içerisinde yapılan etkinlikler insanları 

günlük yaĢamın stresinden uzaklaĢtırarak kendilerini yenilemelerine yardımcı olmaktadır.  

 Serbest zaman etkinlikleri, insanların ihtiyaçlarını karĢıladıktan sonra arta kalan özel 

zamanlarını değerlendirmek amacıyla gönüllü olarak katıldıkları etkinlikleri kapsamaktadır. 

Serbest zaman etkinlikleri temelde sanayileĢme ve köyden kente göç ile meydana gelen 

modern toplumlarda büyük bir önem kazanmıĢ ve pek çok iyi veya kötü alıĢkanlıklarda bu 

doğrultuda ĢekillenmiĢtir. Endüstri alanındaki geliĢmelerle birlikte insanların çalıĢma 

mekânlarının daralması, sanayiyi etkili ve verimli kullanmak adına yapılan geliĢtirme 

fikirlerinin insan odaklı olmaktan ziyade üretim odaklı olması, bunun yanı sıra çeĢitli 

kimyasal maddelerin kullanılması ile insan sağlığının bedensel, psikolojik ve sosyal açıdan 

zarara uğraması, serbest zaman etkinlikleri ile giderilmeye çalıĢılmaktadır. Bu alanda yapılan 

birçok çalıĢma serbest zaman etkinliklerine katılımın, insanları yaĢamda doygunluğa 

ulaĢtırdığı görüĢündedir. 

 Serbest zamanı değerlendirmek için planlanan etkinlikleri, bireylerin ihtiyaçları, istek 

ve beklentileri Ģekillendirmektedir. Etkinliklere katılım amaçları arasında, sağlık, huzur, 

rahatlama, eğlenme ve kiĢilik bütünlüğü kazanmak ve bu sayede toplumsal geliĢime de katkı 

sağlamak bulunmaktadır. Birey doğası gereği oluĢan kendini güvende hissetmek, bir gruba ait 

olmak, sevgi ve saygı görmek gibi ihtiyaçlarını bu etkinliklere katılarak giderebilmektedir. 

Etkinliğe katılan bireyler ile katılmayan bireyler arasında hem iç hem de dıĢ motivasyonda 

önemli farklılıklar olduğu araĢtırmalarda görülmüĢtür. Beklenti ve ihtiyaca uygun olmayan 

veya istenilen düzeyin altında bir etkinliğe dahil olunduğunda ise serbest zaman can sıkıntısı 

diğer bir deyiĢle serbest zamanda sıkılma algısı ortaya çıkmaktadır. 

  Serbest zamanda sıkılma algısının, bireyi huzursuz eden bir his olduğu söylenebilir. 

Ayrıca ruhsal, bedensel ya da sosyal olarak serbest zamanda yapılan etkinliğe uyum 

gösterememe durumunda bireyde oluĢan huzursuzluk durumu olarak da değerlendirilebilir. 
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Bu durum serbest zamanda yapılan etkinliklerin bireysel istek ve ihtiyaçlara göre yapılması 

gerektiğinin de kanıtıdır. Serbest zamanda sıkılma algısının, etkinliklerin yeterince uyarıcı 

olmaması, bireysel odaklanma problemi yaĢanması, ulaĢılabilirliğinin düĢük olması, bireysel 

isteğin sınırlandırılarak bastırılması nedeniyle ortaya çıkan olumsuz duygu hali olması birçok 

araĢtırmacı tarafından kabul edilmiĢtir.  

 Bireyler, serbest zaman etkinliklerinden tatmin olamayıp sıkılma algısı yaĢadıklarında 

bu duygu durumundan kurtulmak için alternatif etkinlik arayıĢına girmektedirler. Günümüzde 

teknoloji kullanımı hemen hemen her iĢ sektörüne girdiği gibi bireylerin serbest zamanlarına 

da kitle iletiĢim araçları ile sirayet etmiĢtir. Günlük yaĢamda bireylerin yaĢam kalitesini 

arttıran kitle iletiĢim araçlarının çeĢitliliği ve içeriğinin zenginliği, zamanın hızlı ve verimli 

kullanılmasında çok büyük bir öneme sahiptir. Bu çeĢitlilik içerisinde en çok tercih edilen 

kitle iletiĢim araçlarında ilk sıralarda internet bulunmaktadır. Ġlk olarak sadece veri aktarımı 

amacıyla kullanılan internet, günümüzde adeta hayatın vazgeçilmezi haline gelmiĢtir. Bireyler 

interneti alıĢ-veriĢ, haberleĢme, araĢtırma, eğlence, gündemi takip etme gibi birçok alanda 

amacına uygun kullandığında internetin hayatı kolaylaĢtırdığı söylenebilir. Ancak aĢırı 

kullanımında da bireylerin bağımlılıkla karĢı karĢıya kalabilmeleri söz konusu olmaktadır. Bu 

anlamda kitle iletiĢim araçları aracılığı ile kullanılan internetin kullanımının 6 yaĢına kadar 

düĢtüğü ve gençler arasında daha yaygın kullanıldığı görülmektedir. Yapılan araĢtırmalara 

göre internet kullanımının en yoğun olduğu yaĢ grubunu 14-18 yaĢ aralığındaki ergenler 

oluĢturmaktadır. Bu yaĢ aralığındaki ergenler interneti çok yoğun olarak kullandıkları için 

bağımlılık riskini de en fazla onlar taĢımaktadır. 

 Ergenler yaĢlarının verdiği döneme bağlı olarak birçok problem yaĢayabilmektedir. 

Ergenlik dönemi, kimlik kazanmaya çalıĢma, meslek seçimi, sosyal bir gruba dahil olma 

isteği, akran grubu içerisinde popüler olmaya çalıĢma gibi birçok isteğin olduğu bir dönemden 

oluĢmaktadır. Bahsedilen bu özellikleri kendisinde barındıramayan ergenler sanal alemde 

kendilerine çok daha kolayca kimlik oluĢturabilmektedirler. Ergenlerin sosyal yaĢamda 

kuramadığı bağları internet ortamında kolayca kurabilmeleri, risk almadan diğer bireylerle 

iletiĢime geçebilmeleri, duygu ve düĢüncelerini özgürce aktarabilmeleri ya da kendilerini nasıl 

istiyorlarsa öyle tanıtmaları internete olan düĢkünlüğün en önemli nedenleri arasında 

bulunmaktadır.  

Literatürde internete ulaĢımın ucuz maliyetli olması, kolay ulaĢılabilir olması ve 

kullanım süresinde herhangi bir sınır olmaması bağımlılığın ortaya çıkma olasılığını arttıran 

dolaylı nedenler arasında gösterilmektedir. Ergenin baĢarma duygusunu tetikleyen oyun, 

günlük yaĢamda ulaĢamadığı pornografik içerikler, mağazalardan daha fazla çeĢit bulduğu 
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online alıĢ veriĢ siteleri, kolay ulaĢılabilen bahis siteleri ve farklı bireylerle istediği Ģekilde 

sohbet etmek gibi kullanım amaçları da bağımlılığın oluĢmasında doğrudan etkenler olarak 

gösterilmektedir.  

 Ġnternet bağımlılığı ergenlerin hayatında birçok alanı olumsuz etkilemektedir. Sosyal 

ortamdan kopma, geç saatlere kadar internette vakit geçirme, kendini yorgun hissetme ve 

derslere geç kalıp odaklanamama gibi problemler bağımlılığın akademik baĢarıyı olumsuz 

etkilediğinin göstergesi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ayrıca akademik baĢarısı düĢük olan 

ergen de internetteki oyunlara yönelerek içindeki baĢarma duygusunu sanal yolla gidermeye 

çalıĢmaktadır. Ġnternet bağımlılığı akademik baĢarıyı nasıl olumsuz yönde etkiliyor ise 

akademik baĢarısızlık da internet bağımlılığı riskini arttırmaktadır. Birçok araĢtırma da bu 

görüĢlerin doğrulunu kanıtlar niteliktedir.  

 Bu bağlamda, teknoloji ile iç içe olan bu günün gençleri hem suçlu hem de kurban 

olarak nitelendirilebilmektedir. Günümüzde internet teknolojisinin kucağına doğan ve internet 

bağımlısı olan ergenlerde, sosyal durum bozuklukları, sağlık sorunları ve akademik 

baĢarısızlık durumu ile karĢılaĢılmaktadır. Serbest zamanın etkin ve verimli kullanılamaması 

sonucu oluĢan sıkılma algısı halinde, internet kullanımına yönelen gençlerin akademik 

baĢarısızlık durumları bu çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

SERBEST ZAMAN VE SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGISI 

1.1. Serbest Zaman 

 Sanayi devrimi, 19. yy. „ın ortalarında Ġngiltere‟de çıkan tarıma ve insan gücüne bağlı 

olan ekonomik sistemin, teknolojinin geliĢmesi ile makine gücüne bağlanması ve seri üretime 

geçilmesi olarak ifade edilir. Sanayi devrimi ile birlikte insanlar kırsal alanlardan 

metropollere doğru göç etmeye baĢlamıĢ ve bu durum beraberinde çalıĢma hayatını da 

etkilemiĢtir (Mull vd., 2005: 4). MakineleĢmenin sağladığı seri üretim sayesinde insanların 

çalıĢma sürelerindeki azalma sanayi devriminin pozitif bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢ ancak 

insanlar bunun neticesinde monoton ve aktif olmayan bir hayatın parçası haline gelmeye de 

baĢlamıĢtır (Ceyhun, 2008: 325). Ġnsanların kendilerine ayırdıkları zamanın büyük oranda 

artması ve bu zamanı daha kaliteli kullanmak istemesi serbest zaman kavramının ortaya 

çıkmasında etkili olmuĢtur (Ceyhun, 2008: 325; Mull vd., 2005: 4).  

Serbest zaman, Ġngilizce “leisure time”, Latince “licere” ve Fransızca “loisir” 

kelimelerine dayanarak tarihsel bir süreç sonucunda oluĢmuĢtur (McLean ve Hurd, 2012: 35).   

Serbest zaman kavramı birçok çalıĢmada farklı adlar altında dile getirilmiĢtir. Kavram 

“özgür zaman”, “boĢ zaman” ve “serbest zaman” gibi isimlerle anılmıĢ ve farklı Ģekillerde 

tanımlanmıĢtır.  

 Torkildsen (2005: 49) serbest zamanı, yaĢamda gerekli ihtiyaçların (çalıĢma saatleri, 

yeme ve uyuma gibi fizyolojik ihtiyaçlar) yerine getirildikten sonra kalan zamanın bölümleri 

olarak tanımlamıĢtır. Roberts (2006: 55) tarafından özetle; iĢ, uyku ve zaruri ihtiyaçlardan 

artan zaman olarak ifade edilmiĢ, bu zamanda gerçekleĢtirilen etkinlikler ise serbest zaman 

etkinlikleri olarak tanımlanmıĢtır. Ġnsanların günlük yaĢantıları içerisinde gerçekleĢtirdikleri 

etkinlikleri düzenlemek için kullandığı zaman birimi, insan davranıĢlarından kiĢilerin 

sosyalleĢmesine kadar tüm yaĢam içerisinde etkili bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Karakoç ve TaydaĢ 2013: 34). Murphy (2003: 42)‟ye göre, serbest zamanı Ģekillendiren 

bireylerin istekleri ve beklentileridir. Ona göre bireylerin ihtiyaç ve beklentileri farklı 

düzeylerdedir ve bu düzeylerin belirlenmesinde ise bireylerin istek derecesi önemlidir.  

1.1.1. Serbest Zamanın Temel Fonksiyonları 

Dinlenme fonksiyonu; bireylerin günlük yaĢamları sonucu oluĢan stres, yorgunluk gibi 

fiziksel ve psikolojik olumsuzlukları ortadan kaldırmak, aynı zamanda yenilenmek için 

yapılan aktif ve pasif durumlardan oluĢmaktadır (Karaküçük, 2001: 67).  
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Eğlenme fonksiyonu; sıkılma algısını ortadan kaldıran, kazanma hırsı gütmeksizin 

tamamen psikolojik rahatlık sağlamak amacıyla bireyin etkinlikten zevk alma durumudur 

(Walker ve Wang akt. Kara, 2015: 20). 

GeliĢme fonksiyonu; bireylerin serbest zamanda yaptıkları etkinliklerden bireysel, 

sosyal ve toplumsal yetilerinin ortaya çıkmasına yardımcı olan ve yeni kazanımlar edindiği 

etkinliklerden oluĢmaktadır (Karaküçük, 2001: 5). 

ĠyileĢme fonksiyonu; serbest zaman etkinliklerine katılan bireylerin yenilenmesi, 

motivasyonlarının artması ve mutlu olabilmeleri adına yapılan ruhsal ve bedensel iyi olma 

halini oluĢturmaktadır (Shivers ve DeLisle, 1997: 98-100). 

 Serbest zaman doğru kullanıldığında bireyin dinlenme, eğlenme, geliĢme ve iyileĢme 

fonksiyonlarına katkıda bulunurken, yanlıĢ kullanıldığında sıkılma algısından kaynaklı zararlı 

alıĢkanlıklar, bağımlılık, stres ve baĢarısızlık durumlarının ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir (Karaküçük ve Ekenci, 1995: 64). 

1.1.2. Serbest Zaman Etkinlikleri 

 Günümüzde teknolojinin geliĢmesiyle bireylerin çalıĢma zamanlarının kısalması, 

serbest zamanda gerçekleĢtirilen etkinliklerin önemini arttırmaktadır. 

Kendi isteği ile serbest zaman etkinliklerine katılan birey, bu zamanda günlük yaĢamın 

stresinden ve çalıĢma ortamından uzaklaĢarak psikolojik durumunu iyileĢtirme çabası 

içerisine girmektedir (Balcı, 2003: 164). 

Serbest zaman etkinlikleri, bireylerin serbest zamanlarında isteyerek ve gönüllü olarak 

tercih ettikleri, herhangi bir kazanma amacı taĢımayan, bireylerin mutlu olmasını sağlayan 

etkinlik ya da etkinlikler bütünüdür (ġen, 2013: 301). Serbest zaman etkinlikleri katılımcının 

yaĢına, milliyetine, zamanına, kültürel seviyesine, ekonomik düzeyine ve toplumsal 

durumuna göre değiĢiklik gösterebilmektedir (Tezcan, 1994: 76). 

Bireylerin istekleri, tercihleri, yetenekleri, uğraĢı alanları, becerileri, sosyal yapıları, 

ekonomik durumları ve kültür durumlarına göre değiĢiklik gösteren serbest zaman etkinlikleri, 

toplumdan topluma değiĢiklik gösterebileceği gibi aynı toplum içerisinde yaĢayan bireyler 

arasında da farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle bireylerin çalıĢma zamanları dıĢında 

kalan serbest zaman etkinliklerine katılımları bilgi ve beceriyi arttırmak, dinlenmek, 

eğlenmek gibi birçok farklı amaçla gerçekleĢtirilmektedir (ġen, 2013: 301).  
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1.2. Serbest Zamana Katılımı Etkileyen Faktörler  

1.2.1. Demografik Faktörler 

Serbest zaman etkinliklerine katılımda bireyin ilk olarak dikkat ettiği, hedef grubun 

yaĢ aralığıdır. Her yaĢ grubunun serbest zaman etkinlikleri türü ve sıklığı farklı olduğundan 

bireylerin tercihleri de yaĢ kategorilerine göre Ģekillenmektedir (Demir ve Demir, 2006: 37). 

Serbest zaman etkinliklerine katılımda etken olan cinsiyet, kadın ve erkekler arasında 

katılım yoğunluğunu belirlemede bir diğer kriter olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ülkemizde 

toplumsal yapı incelendiğinde modern toplumlar ve geleneksel toplumlarda serbest zaman 

etkinliklerine katılımda önemli ölçüde cinsiyet farkı bulunmuĢtur. Geleneksel toplumlarda 

kadınların serbest zaman etkinliklerine katılımları toplumsal yapının kendilerine biçtiği 

öncelikli annelik rolü, örf ve adet kuralları ile sınırlandırılmıĢtır. Ayrıca serbest zaman 

etkinliklerinde erkeklerin kadınlardan daha fazla etkinliğe ve zamana sahip olduğu da 

belirlenmiĢtir (Kara, 2013: 49). 

Serbest zaman etkinlikleri bireylerin eğitim düzeylerine göre de değiĢmektedir. Eğitim 

düzeyinin yüksek olduğu toplumlarda serbest zaman etkinliklerinin çeĢitliliğine olan talep ve 

katılım sıklığının arttığı tespit edilmiĢtir (Karaküçük, 2008: 57; Karaküçük ve Gürbüz, 2007: 

84).  

1.2.2. Ekonomik Faktörler 

Bireyin ekonomik durumu, serbest zaman etkinliklerinin seçiminde ve bu etkinliklere 

katılım sıklığında belirleyici faktörlerden birini oluĢturmaktadır. Bireylerin birinci 

ihtiyaçlarını karĢılayabilecek gelire sahip olduktan sonra etkinliğe katılmaları ile; etkinlik 

alanına ulaĢım ve giriĢ, etkinlik alanında yeme-içme ve ihtiyaç duyulan spor malzemeleri gibi 

masrafları karĢılayabilme durumu ile doğrudan iliĢkilidir (Karaküçük ve Gürbüz, 2007: 164). 

Gençlerin serbest zaman etkinliklerine katılamama nedenleri üzerine yapılan bir araĢtırmada 

ekonomik gelir düzeyi iyi olan öğrencilerin, ekonomik gelir düzeyi düĢük öğrencilere göre 

serbest zaman etkinliklerine katılımının yüksek olduğu bulunmuĢtur (ÖzĢaker, 2012: 130). 

1.2.3. Sosyal Faktörler 

Bireyin serbest zaman etkinliklerine katılımını etkileyen bir diğer faktör ise; sosyal 

(çevresel) faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bireylerin serbest zaman etkinliği davranıĢları 

etkileĢimde bulunduğu sosyal grup etkinlikleri ile paraleldir. Serbest zaman etkinliklerinin ilk 

baĢladığı yer olan aile, bireyin serbest zaman davranıĢında önemli derecede etkilidir. Ancak, 

en önemli faktör akran gruplarınca yapılan serbest zaman etkinliklerinin bireye sirayet etmesi 

olarak da değerlendirilebilir. Yapılan çalıĢmalara göre, okul çağındaki gençlerin farklı gelir 
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durumları olmasına rağmen aynı etkinliklere yönelmesi, bireyin içinde bulunduğu grubun 

serbest zaman etkinliklerini Ģekillendirdiği görülmüĢtür (Tel, 2007: 276). 

1.3. Serbest Zaman Etkinlik ÇeĢitleri 

Serbest zaman, insanın varoluĢu ile birlikte, yaĢamını devam ettirecek avcılık ve 

toplayıcılık gibi iĢleri gerçekleĢtirdikten sonra, ilerleyen dönemlerde de tarım ve hayvancılık 

gibi yerleĢik hayat uğraĢları sonrasında kalan zamanı, sanayi devrimi ile de bireyin iĢ yaĢamı 

dıĢında kalan, belirli saat dilimlerini eğlenmek, dinlenmek ve öğrenmek gibi etkinliklerde 

kullanmasıyla tanımlanmıĢ bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır (Karaküçük, 2001: 23-

24). 

Serbest zaman etkinlikleri, önce insan topluluklarının, daha sonra yerleĢik hayatın, 

sonrasında toplumların, ilerleyen zamanda medeniyetlerin ve bu medeniyetlere ait kültürlerin 

oluĢması ile dünden bugüne ĢekillenmiĢ, günümüzde de evrenselleĢen, yani insanın 

varoluĢundan bu güne kadar keyif alarak yaptığı çeĢitli etkinliklerden oluĢmaktadır. Bu 

süreçte birçok etkinlik yapılmıĢ olsa da, geliĢen kültürler ve teknoloji ile birlikte her geçen 

gün serbest zaman etkinlikleri değiĢip, geliĢmektedir. Örneğin; yüzyıllar önce resim yapmak, 

törenlere ve ayinlere katılmak, 50 yıl öncesine kadar radyo dinlemek, kitap okumak ve 

kültürel oyunlar oynamak, 20 yıl öncesine kadar ise televizyon izlemek ve spor yapmak ön 

plana çıkarken günümüzde ise daha çok internette gezinmek, online oyun oynamak ve sanal 

alemde sohbet etmek serbest zaman etkinlikleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. GeçmiĢten 

günümüze bakıldığında serbest zaman etkinlikleri bilimsel, sportif, sanatsal, sosyal ve 

toplumsal etkinlikler ve hobi etkinlikleri olarak kategorize edilmektedir. Literatürde yeni yeni 

yer bulmaya baĢlayan elektronik serbest zaman kavramı da bu etkinlikler arasında yer 

almaktadır (Yılmaz, 2011: 15).  

1.4. Elektronik Serbest Zaman 

Son zamanlarda geliĢen teknolojiyle birlikte serbest zaman da bu hızlı değiĢimden 

nasibini almaya baĢlamıĢ ve elektronik serbest zaman ya da sanal serbest zaman diye 

kullanılan yeni bir kavram literatüre girmiĢtir. AraĢtırmalara göre internet kullanımı ile ilgili 

optimist, nötralist ve pesimist yaklaĢımlar ortaya atılmıĢtır (Lawrence, 2003: 308). 

Ġnternetin bireyler üzerindeki etkisi her geçen gün artmaktadır. YaĢanan teknolojik 

geliĢmelerden sonra internet daha geniĢ kitlelere ulaĢmaya baĢlamıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda 

internet kullanımı için optimist görüĢe sahip olanlar; bireyin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiye 

hızlı ulaĢtığı, dünyada meydana gelen olaylardan ve geliĢmelerden haberdar olduğu, eğlenceli 

ve hoĢ vakit geçirdiği, sevdikleri ve tanıdıkları ile yazılı, görsel ve iĢitsel iletiĢime geçebildiği, 
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yaĢam ihtiyaçlarını karĢılayacak ürün ve hizmetleri kolayca bulabildiği, internette sosyal 

iliĢkiler kuran bireylerin psikolojik ruh hallerinin iyi durumda olduğu, sosyal iletiĢimi iyi olan 

bireylerin daha fazla internet kullandıkları ve kendine güven duygularının daha fazla olduğu 

ortaya çıkmıĢtır (Whitty ve McLaughlin, 2007: 1444; Kraut vd., 1998: 1017).  

Nötralist düĢünürlerin yaklaĢımına göre ise; bilgiye ulaĢmak, eğlenmek ya da 

ihtiyaçları karĢılamak için kullanılan internet, fazla kullanıldığında risk oluĢturmaktadır. Kitap 

okumak, spor yapmak ve tiyatroya gitmek gibi etkinliklerin önüne geçmeyecek Ģekilde 

internet kullanmanın bireyin hayatına fayda sağlayacağı yönünde görüĢler vardır (Denizci, 

2009: 60-61). Sanal ortamda yapılan sohbet ve oyun gibi etkinlikler, reelde yapılan 

etkinliklerin yerini tutmayacaktır ve reel etkinliklere katılımı azaltabilir. Örneğin internetten 

film izlemek sinemada film izlemenin, play station oynamak gerçekte futbol oynamanın, 

online mağazalarda dolaĢmak alıĢ veriĢ merkezlerinde dolaĢmanın yerini tutamaz, ancak 

sinemaya gitme, futbol oynama ve alıĢ veriĢ merkezlerinde dolaĢma etkinliklerinin sayısını ya 

da süresini azaltabilir (Lawrence, 2003: 313). 

Pesimist görüĢe göre; yaygın kullanımı ve içeriğinin zengin olması internet 

kullanımını cazip hale getirmektedir. Ġnternetin aĢırı kullanımda ise bireylerin sanal ortam 

içeriğine bağımlılıkları oluĢmaya baĢlamaktadır (Karakoç ve TaydaĢ, 2013: 37).  

Kraut vd.,‟nin (1998: 1029) yaptıkları araĢtırmada, aĢırı internet kullanımının bireyi 

yalnızlığa iteceği ve depresyona sokacağı sonucu bulunmuĢtur. Serbest zaman içinde internet 

kullanım süresinin artmasıyla bireylerin gerçek mekânlarda yaptıkları sohbetler yerine sanal 

ortamda gerçekleĢtirilen sohbetleri tercih ettikleri görülmektedir. Bu durumda birey gerçek 

arkadaĢları ile daha az iletiĢime girmekte, bu da sosyal izolasyona neden olmaktadır (Yıldız 

ve BölükbaĢ, 2005: 142-145). 

  Ġnternetin aĢırı kullanımında meydana gelen diğer bir durum ise hareketsizliktir. 

Birey sanal ortamda internete olan düĢkünlüğü ve baĢından kalkamaması nedeni ile hareket 

kabiliyetini yitirmektedir. Bu hareket kabiliyetinin yitirilmesi sonucu bireyde sağlık 

sorunlarına neden olmaktadır (Sinkkonen vd., 2014: 127). 

Tüm dünyada ekonomik bir araç olarak kullanılan internet, aĢırı kullanımla kitlesel ve 

bireysel anlamda ekonomik zarar verebilmektedir. Serbest zamanda aĢırı internet kullanımı 

bireyin üreticiliğini engellemektedir. Sadece serbest zaman değil, iĢ zamanına da sirayet 

ettiğinde çalıĢanın verimliliğini düĢürmektedir. Bu durum öncelikle bireyde, zaman içerisinde 

de kitlesel bir sosyo-ekonomik çöküntüye sebebiyet verebilir. Ġnsanların serbest zamanlarında 

aĢırı internet kullanımları psikolojik, anatomik, sosyal ve ekonomik sorunlar 

doğurabilmektedir (Tüysüz vd., 2012: 252). 
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Bunların yanı sıra, öğrencilerin serbest zamanlarını daha aktif değerlendirmek yerine 

internete yönelmeleri akademik baĢarısızlığı tetiklemektedir. Gençler arasında yaygın olarak 

kullanılan kitle iletiĢim aracı olan internet kolay ve ucuz bir iletiĢim aracı olması nedeni ile 

tercih edilmektedir. Gençler kendilerini en iyi sanal ortamda ifade ettiklerini düĢünseler de 

yapılan çalıĢmalar sonucunda gençlerin yalnızlık düzeylerinin arttığı ve internet kullanımının 

doğru değerlendirilemediği görülmüĢtür (Karakoç ve TaydaĢ, 2013: 43). 

Ġnternet, gençler arasında günlük yaĢamın sıradan bir iletiĢim Ģekli halini almıĢtır. 

Sesli ve görüntülü iletiĢime olanak sağlaması ve yeni teknolojilerin geliĢmesi gençlerin 

teknolojiye olan ilgilerini arttırmaktadır. Bu artıĢ gençlerin sanal dünyaya hapsolması, sanal 

dünyada kiĢiliğini istediği gibi yansıtabilmesi, sosyal paylaĢım sitelerinde birçok arkadaĢa 

sahip ancak gerçekte yalnız bireyleri ortaya çıkarmaktadır (Karakoç ve TaydaĢ, 2013: 44).  

Serbest zamanın yanlıĢ kullanılmasından kaynaklanan problemlere rağmen genel 

olarak değerlendirildiğinde, serbest zaman etkinliklerine aktif katılım bireyin yaĢam 

doyumunu ve kalitesini arttırmaktadır (Jennen ve Uhlebuck, 2004: 162). Bu etkinliklere 

katılım sırasında etkinlik beklenen seviyenin altında ve bireyin beklentisini karĢılamıyor ise 

sıkılma algısı ortaya çıkmaktadır (Iso-Ahola ve Weissinger, 1990: 11). Bireyde oluĢan sıkılma 

algısının serbest zamanla ve serbest zamanın yanlıĢ kullanımıyla ilgili olduğu 

düĢünülmektedir (Caldwell ve Smith, 2006: 399). Bir diğer görüĢe göre ise; bireylerin azami 

derecede etkinliklere katılma fırsatını değerlendirememesi ya da katıldığı etkinliklere değer 

vermemesi serbest zamanda sıkılma algısını ortaya çıkarmaktadır (Arslan vd., 2006: 6). 

1.5. Serbest Zamanda Sıkılma Algısı 

Tarihsel sürece bakıldığında “acedia” kavramına yüklenen anlamlar coğrafyanın ve 

kültürün etkisi altında değiĢmesine karĢın genel olarak ruhun monoton bir yaĢam tarzı içine 

girmesi, kuruması ve nedeninin açıklanamadığı bir keder haline atıfta bulunur. Üstelik bu 

durum Hristiyanlığın ilk evrelerinde daha keskin bir algı ile “günah” olarak 

tanımlanmaktaydı. Zaman içinde “acedia” kavramı 14. yy.‟ da Ġtalya‟dan Ġngiltere‟ye 

yayılmasına rağmen, 17. yy.‟ ın sonlarına kadar Ġngiltere‟de kavramsal olarak kullanıldığı 

görülmemiĢtir. Bunun yerine 12. yy. Fransa‟sında, Latince olarak yaĢama karĢı duyulan 

bıkkınlık anlamına gelen “enodiare” kavramı kullanılmaya baĢlanmıĢ ve 17. yy. sonlarında ise 

bu kavram Ġngiltere‟de de sıkça kullanılan bir kavram haline gelmiĢtir. 1764 Ġngiltere‟sinde 

ise ilk kez yazılı olarak “boredom” kavramı ile literatürde yerini almıĢtır. Özellikle dönemin 

önde gelen yazarları kavrama yüklenen anlamlara paralel olarak eserlerinde melankoli, acı, 

ıstırap temalarını oldukça fazla barındırmıĢlardır. Kavrama iliĢkin anlamlar 19. yy.‟da da 
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özünü korumuĢ yine dönemin önde gelen yazarları, bu kavramı kötülüğün temeli ile 

iliĢkilendirecek kadar olumsuz ve bir o kadar da önemli görmüĢlerdir (Martin vd., 2006: 194). 

19. yy.‟dan sonra giderek önem kazanan bu kavram üzerinde yapılan bilimsel çalıĢmaların 

sayısı artmıĢ, sıkılma algısı kavramının sebepleri açıklanmaya, bununla birlikte sıkılma 

algısının bireyler üzerindeki etkilerinin neler olduğuna odaklanılmıĢtır (Vodanovic, 2003: 

571).  

Sıkılma algısını açıklamaya yönelik olarak yapılan kuramlara bakıldığında ise Psiko-

dinamik kuram; bireylerin yapmak istedikleri eylemleri belirli açılardan tehlikeli görebileceği 

ve bunun sonucunda istediği eylemleri bastırarak ne istediğini bilmez bir ruh haline girmesi 

ile iliĢkili olduğunu ileri sürerken; varoluĢçu kuramcılar ise bireylerin yaĢama yüklediği 

anlamın eksikliğinden kaynaklandığını ileri sürmektedirler. Bununla birlikte varoluĢçular; 

bireyin seçtiği etkinliğin kendi değer yargıları ile uygun olması gerektiğini, eğer uygun 

olmazsa bunun birey için sıkılma algısı ile sonuçlanacağını düĢünmektedirler (Falhman vd., 

2013: 72). Sıkılma algısını farklı bir Ģekilde açıklamaya çalıĢan bir diğer kuram ise dikkat 

kuramıdır. Bu kurama göre bireyin sıkılma algısı yaĢamasına sebep olan Ģey, herhangi bir 

etkinliğe karĢı dikkatini toplayamamasıdır (Fisherl, 1993: 402). Son olarak uyarılma kuramına 

göre, bireyin uyarılma gereksinimi ve çevresel uyarıcılar arasındaki iliĢkinin maksimum 

düzeyde olmaması ya da yanlıĢ eĢleĢmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir durum olduğu ileri 

sürülmektedir (Berlyne akt. Fahlman vd., 2013: 74). 

Günümüzde sıkılma algısı kavramını değerlendiren filozofların bir kısmı ise hayatı 

önemsiz görmekte ve sıkılma algısını da bu hayatın cebri sonucu olarak algılamaktadır. 

Üstelik sıkılma algısı giderek artmakta ve tedavisinin de neredeyse mümkün olmadığı 

düĢünülmektedir (Svendsen, 2005: 234).  

Modern zamanlarda serbest zamanın kullanımı ve serbest zaman deneyimlerindeki 

değiĢikliklerin de bu kavramı etkileyen faktörlerden biri olduğu düĢünülmektedir. 

Kapitalizmin ilk evrelerinde haftada 6 gün ve günlük 10-12 saat çalıĢmak endüstri çalıĢanları 

için yaygın bir durumdu (Esping-Anderson akt. Haller vd., 2013: 404). Günümüzde ise 

çalıĢma saatleri birçok Batı ülkelerinde günlük 8 saat ile sınırlandırılmıĢ durumdadır. 

Teknoloji alanındaki geliĢmeler bireylerin çalıĢma saatlerini azaltmıĢ buna karĢın serbest 

zaman dilimlerini arttırmıĢtır. Serbest zamandaki artıĢın bireyler için olumlu olduğunu 

düĢünenlerin yanı sıra iletiĢim, ulaĢım ve endüstriyel üretim alanlarında yapılan teknolojik 

icatlar ile artan serbest zamanın ne kadar etkin olarak kullanıldığı sorunsalını da beraberinde 

getirmiĢtir. Buna göre Robinson ve Godbey (1997: 76) “Kazanılan bu yeni zaman nasıl 

kullanılır?” “Günümüzde, serbest zamanın kalitesi nedir?” ve “Yemek yeme, uyku ve iletiĢim 
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için zaman ayırmak gibi eylemlerin kısalması ve bu eylemler yapılırken zaman bilincindeki 

artıĢ bize ne gibi kazanımlar sağlamıĢtır?” soruları ile ilgilenmiĢlerdir. 

Sıkılma algısı sosyoloji, felsefe, psikoloji, antropoloji ve eğitim alanlarında farklı 

disiplinler tarafından ele alınan bir kavramdır. Sıkılma algısı üzerine yapılan çalıĢmalar, 

birçok farklı tanımı da beraberinde getirmiĢ, ancak herkesin ortak bir kanıya varabildiği bir 

tanımı ortaya koyamamıĢtır. Ancak sıkılma algısı ile ilgili kabul gören ortak bir tanım yapmak 

gerekirse; O‟Hanlon‟a (1981: 72) göre “sıkılma algısı monoton bir Ģekilde hayatına devam 

eden bir bireyde meydana gelen sosyo-psikolojik bir durum” olarak görülmektedir (Aktaran: 

Kara vd., 2014: 28). Ayrıca sıkılma algısı bireyde rahatsız edici bir duygu durumuna sebep 

olmakta, serbest zamanlarında katılacağı bir etkinliğe karĢı motive olamama durumunu ifade 

etmekte ve bu etkinliklere karĢı yaĢadığı değer eksikliği ile iliĢkilendirilmektedir (Harris, 

2000: 48).  

Smith‟in (1981: 231) yaptığı tanıma göre sıkılma algısı, bireyin amaç ve anlam kaybı 

yaĢadığı komplike bir durum olarak görülmektedir. Yine benzer bir tanım da Barbalet (1999: 

632) tarafından yapılmıĢ ve sıkılma algısı, bireyin monoton olarak gördüğü yaĢam tarzını 

kabullendiği ve bu yaĢam tarzına karĢı kayıtsız bir Ģekilde yaĢadığı, bununla birlikte sürekli 

huzursuz ve sinirli bir ruh haline sahip olduğu durum olarak tanımlanmıĢtır. 

Sıkılma algısı bazen bir durum, bazen bir duygu durumu bazen ise bir kiĢilik özelliği 

olarak görüldüğü için hakkında yapılan tanımlar hem muğlak kalmıĢtır. Ancak ergenlerin 

serbest zamanlarında organize olamama yetersizliğine bağlı olarak, etkinlikten bekledikleri 

doyumu sağlayamama durumundan kaynaklı, sıkılmanın kiĢilik özelliği (her an sıkıntı 

durumu) olarak görüldüğünü söylemek mümkündür. Bununla birlikte bireyin sıkılmaya olan 

yatkınlığını değerlendiren " sıkıntıya yatkınlık ölçeği" bireyin anlık sıkıntısını değil, bir 

karakter olarak sıkılmaya olan yatkınlığını değerlendirmektedir (Falhman vd., 2013:81). 

Sıkıntıya yatkınlık ölçeği bireyin sıkılmıĢ hale gelmesine olan yatkınlığını (karakter) ölçmekte 

ve anlık sıkıntının gerçek deneyimini (durum) değerlendirmemektedir. Durum sıkıntısının 

ölçüm eksikliği kritik bir kısıtlamadır. AraĢtırmacılar sıkıntıya yatkınlık huyunun durum 

sıkıntısından psikolojik olarak farklı olabileceğini tartıĢmaktadır (Neu, 1998: 160-161; 

Todman, 2003: 147) – en basitiyle durum daha güçlü olarak dıĢ durumsal faktörler tarafından 

belirlenebilirken, karakter daha güçlü olarak içsel psikolojik özellikler tarafından 

belirlenebilir. Neu (1998: 160-161) bu konuyu iç kaynaklı sıkılma (içten gelen sıkılma) ve 

tepkisel sıkılma (ör. çevreye tepki olarak sıkılma) açısından tartıĢmıĢtır. Todman (2003: 147) 

durum-bağımsız sıkılma ve durum-bağımlı sıkılma arasında benzer bir ayrım yapmıĢtır. 
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Sıkılma algısı hakkında yapılan çalıĢmalar, yalnızca iliĢkili olduğu duygu durumları 

ile ilgili değildir. Bununla birlikte sıkılma algısına sebep olan faktörlerin neler olduğunu 

saptamaya yönelik çalıĢmalar da yapılmıĢtır. Sıkılma algısına sebep olan faktörleri belirlemek 

için ise genellikle içsel biliĢsel faktörlere yönelinmiĢtir. Monoton bir yaĢam tarzının yanı sıra 

serbest zaman engelleri de sıkılma algısını etkileyen faktörlerden biri olarak bulunmuĢtur 

(Harris, 2000: 49). Drucker‟ın çalıĢması incelendiğinde ise; çok boyutlu bir hayat yaĢayan 

bireylerin oldukça tatmin edici bir hayata sahip oldukları, bunun yanında yaĢamı 

anlamlandırma becerisine sahip olma ve yaĢam amacını güçlendirme becerisine sahip olduğu 

görülmektedir. Bu durum ise bireyleri sıkılma algısından koruyan olumlu bir etken olarak 

karĢımıza çıkmaktadır (Rosenstein, 2010: 13). 

Sıkılma algısı 20. yy.‟dan beri birçok disiplin tarafından merak edilen ve çalıĢılan 

konulardan biridir. Ancak son yıllarda sıkılma algısı üzerine yapılan literatür çalıĢmaları 

oldukça artmıĢ ve bu kavram daha fazla multi-disipliner bir yaklaĢım ile ele alınmaya 

baĢlanmıĢtır. Sıkılma algısı kavramı, cinsel sıkılma algısı, akademik sıkılma algısı ve 

iĢyerinde sıkılma algısı (Fisherl, 1993: 396; Acee vd., 2010: 17) gibi bir çok kavram ile anılır. 

Olumsuz bir kavram olarak algılanan sıkılma algısının, serbest zamanın nasıl 

değerlendirildiği ile de iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Stres gibi sıkılma algısı da uyarılma 

ve zorlukların eksikliği ya da monoton etkinliklerden kaynaklanan negatif deneyimler olarak 

görülmesine bağlı olarak bu durumdan yola çıkmak ve artan serbest zamanın olumsuz etkilere 

sahip olduğunu söylemek en azından bazı gruplar için bu yorumu yapmak doğru olmayacaktır 

(Haller vd., 2013: 404). Sıkılma algısı ve serbest zaman arasındaki iliĢki, sıkılma algısını 

önlemede bir serbest zaman etkinliğinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir (Caldwell 

ve Smith, 2006: 399). Buna bağlı olarak serbest zaman aktivitelerinin bireylerin yaĢam 

kaliteleri üzerinde belirleyici olabildiğini, etkinliklere katılan bireylerin yaĢam kaliteleri ve 

yaĢam doyumlarının pozitif anlamda etkilendiğini buna karĢın bireyin katıldığı etkinliğe 

iliĢkin beklenti ile tatmin arasında negatif bir iliĢki söz konusu olursa bu durumun sıkılma 

algısına sebep olduğu görülmüĢtür (Iso-Ahola ve Weissnger, 1990: 1).  

Ragheb ve Merydith (2001: 43), serbest zaman sıkıntısını ölçen çok boyutlu bir 

ölçeğin geliĢtirilmesi ve geçerliliğinde, günlük hayattaki sıkılma algısının sebeplerini dört 

baĢlıkta toplamıĢlardır. Buna göre sıkılma algısı fiziksel ve mental katılım eksikliğinden, 

katılıma yüklenen anlamdan ve zaman algısından kaynaklanmaktadır. AraĢtırma, aynı zaman 

periyodu içinde heyecan verici etkinliklere katılan bireylerin, sıkıcı etkinlikler ve deneyimlere 

katılan bireylere oranla geçen zamanı daha kısa tanımladıklarını göstermektedir.  
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Serbest zamanda sıkılma algısına sebep olan diğer faktörler incelendiğinde; bireylerin 

herhangi bir etkinliğe katılmasında onu alıkoyan engel veya engellerin var olması ve bu 

engeller nedeniyle bireyin serbest zaman etkinliğine katılamaması görülmüĢtür. Yapılan 

çalıĢmalarda bu saptamayı doğrular niteliktedir. 6-12 yaĢ arası okula giden çocuklar üzerinde 

yapılan bir araĢtırma sonuçları incelendiğinde; günlük olarak 3 saat ve üzerinde televizyon 

izleyen çocukların televizyon izleme alıĢkanlıkları irdelenmiĢ ve çocukların neden televizyon 

izlediklerine odaklanılmıĢtır. Buna göre çocukların %46‟sının sıkılma algısı yaĢaması 

nedeniyle televizyon izledikleri tespit edilmiĢtir (Aslan vd., 2006: 395). Bunun yanı sıra 

yapılan bir diğer çalıĢmada bazı kötü alıĢkanlıkların sıkılma algısı nedeniyle ortaya çıktığı 

saptanmıĢtır. Lise öğrencileri üzerinde yapılan bir diğer çalıĢmada ise, çevreleri üzerinde 

zorba davranıĢta bulunan lise öğrencilerinin bu davranıĢa sebep olan istek ile sıkılma algısı 

arasında bir iliĢki olduğu görülmüĢtür (Yaman ve Peker, 2012: 825). Bir baĢka çalıĢmada 

sigara içme alıĢkanlığı ve sıkılma algısı arasında bir iliĢki olup olmadığı tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢ, sonuçlar incelendiğinde ise üniversite öğrencilerinin sigaraya baĢlamasının önde 

gelen sebepleri arasında sıkılma algısının olduğu görülmüĢtür (Vatan vd., 2009: 45).  

Serbest zaman sıkılma algısı kuramcıları ergenler için uyaranın, heyecanın ve meydan 

okumanın önemli olduğunu ve bu kavramların sosyal çevre tarafından desteklenmesinin, 

uygun görülmesinin ve onaylanmasının madde ve alkol kullanımı, çetecilik, suç ve kavga 

durumlarına karıĢmada engelleyici olduğunu ancak sosyal çevre tarafından engellenen, 

desteklenmeyen olguların ise ergenlerde kriminolojik suç eğilimlerini arttırdığı ve kötü 

alıĢkanlıklar edindiklerini söylemiĢlerdir (Iso-Ahola ve Weissinger, 1990: 3; Iso-Ahola ve 

Crowley, 1991: 260). Bunun yanında serbest zamanın etkin bir Ģekilde değerlendirilmesi 

yalnızca serbest zaman sıkılma algısını olumlu bir yönden etkilememekte bununla birlikte 

serbest zaman, özellikle ergenlerde kimlik geliĢimini destekler nitelikte ve benlik saygısı 

üzerinde de olumlu bir etken olarak görülmektedir. Ayrıca serbest zamanın etkin kullanımı 

ergen bireylerin aileleri, okul ortamları ve arkadaĢlık iliĢkilerini de olumlu bir Ģekilde 

etkilemektedir. Amerikalı ergenler üzerinde yapılan bir çalıĢmada anti-sosyal davranıĢlarda 

bulunma ile serbest zaman etkinlikleri ve spor etkinliklerine katılım arasında bir iliĢki 

olduğunu ortaya koyması açısından bu durumu destekler niteliktedir (Yin vd.,1999: 180). 

Palen ve Coatsworth (2007: 731) da serbest zaman etkinliklerinin anti-sosyal davranıĢları 

açıklayan bir değiĢken olduğunu ifade etmektedirler. 

Genel olarak serbest zaman etkinlikleri için yaĢam kalitesinin yordayıcısı olduğunı 

söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Ancak birey için uygun ve etkin olmayan etkinliklere 

katılmanın da sıkılma algısına neden olduğu bilinmektedir. Iso Ahola ve Weissinger (1990: 
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11)‟e göre serbest zamanda sıkılma algısını gidermek amacıyla bireyin katılacağı etkinliklere 

karĢı düĢük uyarılmıĢlık düzeyine sahip olması ve güdülenme eksikliği yaĢaması da serbest 

zamanda sıkılma algısı ile iliĢkilidir. Bu bireyler genellikle yalnız baĢlarına bir etkinlik 

planlaması yapamamakta ve ilgilerini çekecek bir etkinlik bulmakta zorlanmaktadırlar. Tüm 

bu olumsuz algıların çıktısı olarak tatminsizlik duygusu ortaya çıkmakta ve ayrıca bu bireyler 

yönlendirilmiĢ etkinliklere katılımı monotonluk ve sinir bozucu bir duygu durumu olarak 

algılamaktadırlar (Shaw vd., 1996: 282). Benzer bir yaklaĢım da Watt ve Vodanovich (1999: 

310) tarafından yapılmıĢ, sıkılma algısı bireyin serbest zamanının çokluğu ve bunu 

dolduracak etkinliğin azlığı ile iliĢkilendirilmiĢtir.  

Serbest zamanda sıkılma algısı saptamak amacıyla Iso- Ahola ve Weissinger (1990: 1-

17) tarafından geliĢtirilen ölçek farklı üç örneklem grubu üzerinde ve farklı ölçüm araçları 

kullanılarak kıyaslama yolu ile yapılmıĢ tek boyutu olan bir ölçektir. Serbest zamanda sıkılma 

algısı ölçeği kiĢilik, benlik saygısı, depresyon, intihar, stres, psikolojik ve sosyal kontrol 

sorunları, madde kullanımına baĢlama, alkol bağımlılığı ve kullanımı bununla birlikte okuldan 

ayrılma, fiziksel aktivite durumu gibi konular üzerine odaklanarak serbest zamanda sıkılmayı 

etkileyen faktörler incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢmaların odak grupları genellikle ergen bireyler 

üzerinedir. Bununla birlikte serbest zamanda sıkılma algısı literatür incelendiğinde sıkılma 

algısını yordayıcı olduğu düĢünülen serbest zamana katılım, serbest zaman doyumu, serbest 

zaman içsel motivasyonu, serbest zaman davranıĢı, tutumları ve engelleri ile birlikte serbest 

zaman yönetimi arasındaki iliĢkilerin ele alındığı görülmektedir (Kara vd., 2014: 29).  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ĠNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ĠNTERNETĠN ERGENLER ÜZERĠNDEKĠ 

ETKĠLERĠ 

2.1. Bağımlılık  

Bağımlılık kavramının literatürdeki yerine bakıldığında farklı tanımlar karĢımıza 

çıkmaktadır. Latince “addicere” kelimesinden gelen bağımlılık terimi, uluslararası 

araĢtırmalarda “addiction” ve “dependence” olarak geçmektedir. Fiziksel bir maddeye aĢırı 

istek duyma ya da maddeye ulaĢılamadığında kontrolü kaybetme olarak ifade edilmektedir 

(Shaffer vd., 2000: 162). Bir baĢka tanımda ise herhangi bir hastalık nedeniyle ihtiyaç 

duyulmadığı halde o maddenin tüketilmesi ve bu istek karĢılanmadığında hem fiziki hem de 

duygusal olarak birtakım olumsuz durumların ortaya çıkması Ģeklinde tanımlanmıĢtır 

(Ziyalar, 1999: 194). Öncelerde tanımlarda daha çok maddesel bağımlılıktan bahsedilse de 

sonraki zamanlarda davranıĢı da içeren bağımlılıklar tanımlara dahil edilmeye baĢlanmıĢtır 

(Egger ve Rauterberg, 1996: 8). DavranıĢ tabanlı bağımlılıklar içinde yeme, oyun oynama, 

sanal alıĢveriĢ, sosyal ortamda sohbet ve teknolojik araçlara olan ilgi bulunmaktadır (Kim ve 

Kim, 2002: 3). DavranıĢ tabanlı bağımlılığının alt boyutu olan ve insan-araç etkileĢimine 

dayanan teknoloji bağımlılığı, cep telefonu, bilgisayar ve internet gibi bağımlılıkları 

kapsamaktadır. Ġnternetin günümüzde giderek yaygınlaĢması ve artan bir ilgiye sahip olması 

nedeniyle diğer teknolojik araçlara oranla daha fazla kullanılmaktadır (Günüç ve Kayri 2010: 

221).  

2.2. Ġnternet 

Günümüzde geliĢen ve geliĢmeye devam eden biliĢim teknolojileri içerisinde Ģüphesiz 

ki internet ilk sıralarda yerini almaktadır. Yaygın kullanımı ve içerik zenginliğiyle hayatın 

vazgeçilmezi haline gelen internet sayesinde birçok ihtiyaç kolaylıkla giderilebilmektedir 

(Arısoy, 2009: 55). Ġnternet, farklı bölgelerdeki bilgisayarların birbirleriyle bağlantı kurulması 

sonucunda ortaya çıkan çok yönlü iletiĢim ağı Ģeklinde tanımlanmaktadır (Ġçel, 1998: 407). 

Ġlk olarak olası bir savaĢ durumunda askeri bilgileri baĢka bilgisayarlara aktarmak amacıyla 

ARPA (Advanced Research Projects Agency) projesi, sonralarda ise bu projeyi desteklemek 

için ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) projesi kullanılmıĢtır. 

Türkiye‟deki geliĢimine bakıldığında ilk olarak TÜVEKA (Türkiye Üniversiteler ve 

AraĢtırma Kurumları Ağı) ağı oluĢturularak kullanılmaya baĢlanılan internet, istenilen 
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ihtiyaçları karĢılayamaması nedeniyle 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi‟nde bilgi 

aktarımı amaçlı kullanılmıĢtır (Çağıltay, 1994: 18).   

Hayatın birçok alanında kolaylık sağlayan internet, elektronik posta alıp-göndermek, 

bilgiye ulaĢmak, alıĢveriĢ yapmak, sohbet etmek, haberlere ulaĢmak ve oyun oynamak gibi 

çeĢitli amaçlarla kullanılmaktadır (Gürcan, 1999: 40-41). Aynı yerde ve aynı zamanda olma 

zorunluluğunu ortadan kaldıran, insanlara özgürlük sunan internet, belli kalıpların ve 

sınırların kaldırılmasını da sağlamıĢtır (Selnow, 1998: 22-23). Günümüzde birçok ihtiyacı 

karĢılaması nedeniyle gün ve gün kullanımı artmıĢ ve iletiĢim araçları içinde en çok tercih 

edilen teknoloji ürünü haline gelmiĢtir (Omole ve Ayeni, 2013: 263).  

2.2.1. Ġnternet Bağımlılığı 

Uluslararası alan yazına ilk kez “internet addiction” olarak giren internet bağımlılığı, 

sonralarda farklı araĢtırmacılar ve klinisyenler tarafından değiĢik Ģekillerde adlandırılmıĢtır. 

Bu kavramlar “internet bağımlılığı”, “patolojik internet kullanımı”, “problemli internet 

kullanımı”, “aşırı internet kullanımı”, “internet istismarı”, “düzensiz internet kullanımı” vb. 

Ģekillerde ifade edilmektedir. Özünde bu kavramlar benzer Ģekilde olup, baĢlangıç noktası 

yoğun ve problemli internet kullanımı çerçevesinde ele alınmıĢtır. Bu kavramlar, aĢırı internet 

kullanımı sonucunda oluĢabilecek olumsuz durumları ifade etmektedir (Ceyhan vd., 2007: 

413). Tüm bunlardan yola çıkıldığında, hangi kavram kullanılırsa kullanılsın, internet 

bağımlılığını; interneti kullanma süresini ayarlayamama, olumsuz etkilerine rağmen 

kullanmayı bırakamama, kullanılmadığı durumlarda bireyin kendini yoksun hissetmesi 

Ģeklinde tanımlamak mümkündür (ÇalıĢgan, 2013: 7). 

Ülkemizin yeni geliĢmekte olan ülkeler arasında olması ve genç nüfus sayısının fazla 

olması, internet kullanımının giderek yaygınlaĢması, internet sağlayıcıların sunduğu 

avantajlar, internet kafelerin çoğalması internet bağımlılığı için uygun Ģartları 

oluĢturmaktadır. Türkiye‟de internet bağımlılığı teknolojiye daha yakın olan gençler arasında 

daha fazla görülmektedir (Arısoy, 2009: 60). Bireyler her teknolojik geliĢimi ve bu geliĢimin 

üretmiĢ olduğu değerleri, insani iliĢkilerini ve yaĢam tarzlarını yeni geliĢmelere ayak 

uydurarak kanıksamaktadırlar. Ġnternetin bu kadar içimize sirayet etmesi ile internet 

bağımlılığı oluĢumunun önüne geçmek için ailelere, kurum ve kuruluĢlara, büyük 

sorumluluklar düĢmektedir. Ġnternet kullanımını denetleyen mekanizmaların iyi örgütlenmesi, 

bireylerin göreceği zararı minimize edebilir (Yalçın, 2003: 82). Bu zararların önüne geçmek 

ve müdahale etmek amacı ile ilk kez ABD‟de ReSTART rehabilitasyon merkezinde internet 

bağımlılığı tedavi programı uygulanmıĢtır. Ülkemizde ise internet bağımlılığının tanı ve 
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tedavisine ilk defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Ġnternet Bağımlılığı Tanı 

Merkezi kurularak baĢlanmıĢtır (ĠĢleyen, 2013: 4). 

Ġnternet bağımlılığının oluĢması birtakım Ģartlara bağlıdır. Bunlar, internet 

kullanımının bireyin hayatındaki en önemli etkinlik olması, interneti gerçek dünyadan kaçıĢ 

olarak görmesi, yeni deneyimler edinmesi, internetten istediği etkiyi alabilme çabasıdır 

(Bayhan, 2011: 922) Bireyin sosyalleĢme ihtiyacının internet bağımlılığında en önemli 

etkenlerden biri olduğu söylenebilir. Birey gerçek hayatta gerçekleĢtiremediği sosyal ortamı 

sanal ortamda gidermek istemektedir (Günüç ve Kayri, 2010: 228). Literatürde bağımlı olup 

olmadığı incelenen bireylerin internet kullanımları araĢtırılmıĢ, bağımlı olmayan bireylerin 

internette geçirdikleri sürenin çoğunu e-postalarını kontrol ederek geçirdikleri ya da web 

sitelerinde gezindikleri, internete bağımlı olanların ise kiĢiler arası iletiĢim kurmaya 

çalıĢtıkları belirlenmiĢtir (Young, 1997: 240). Bunun yanında yeni bir Ģeyler bulma heyecanı 

ve diğer pekiĢtireçler (oyun, kumar, pornografik siteler, tartıĢma forumları, aĢırı bilgi edinme 

isteği ve sohbet odaları) aĢırı internet kullanımına neden olmaktadır  (Günüç ve Kayri, 2010: 

228; Ögel, 2012: 134). Ayrıca, bağımlılığı arttıran kontrol mekanizmasının eksikliği, internete 

eriĢiminin hızlı, ucuz ve kolay olması da önemli etkenlerdir. Günümüzde teknolojik aletler ve 

internet kullanımının uygun ücretler karĢılığında herkesin evine, hatta cebine kadar girmiĢ 

olması da internet bağımlılığının artmasında etken görülmektedir (Greenfield, 1999: 407). 

Cep telefonu, bilgisayar, tablet, play station, televizyon gibi teknolojik aletler 

bireylerin yaĢamını etkilediği, özellikle okul çağındaki çocukların geliĢimlerini de yanlıĢ 

kullanım nedeni ile olumsuz etkilediği görülmektedir (Tüzün, 2002: 48). Ġnternetin içine 

çektiği öğrenciler zamanlarının büyük bir bölümünü internet baĢında geçirmekte ve diğer 

birçok ihtiyaçlarını da ihmal edebilmektedirler (Doğan vd., 2008: 109). Öğrencinin uykusuz 

kalması, okul performansındaki düĢüĢ, internetsiz hayatı sıkıcı bulması, hayata karĢı ilgisizlik, 

kas ve iskelet sistemi bozuklukları ve oyunlara bağlı epileptik nöbetler aĢırı internet kullanan 

bireyin kendisini ihmal etmesinden kaynaklı oluĢabilecek sorunlardandır (Öztürk vd., 2007: 

39). Ergenlik dönemindeki öğrencinin aile içi kuĢak çatıĢması yaĢaması, aile ile 

paylaĢımlarının azalması, arkadaĢlık kurmada zorluk çekmesi, içe kapanık olma hali ve 

yalnızlık hissi gibi olumsuz durumları daha yoğun yaĢadığı için internet bağımlılığı riski 

oldukça yüksektir (Ögel, 2012: 21). Ġnternet bağımlılığı sonucunda oluĢan bu zararların 

patolojik boyutta bir rahatsızlık olduğu yapılan araĢtırmalar sonucunda klinisyenler tarafından 

tespit edilmiĢ ve bazı tanı ölçütleri geliĢtirilmiĢtir (Young, 1996: 241).  
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2.2.2. Ġnternet Bağımlılığı Tanı Ölçütleri 

Ġnternet bağımlılığı tanı kriterleri ile ilgili araĢtırmacılar ve klinisyenler tarafından 

literatürde bir uzlaĢmaya varılamadığı görülmüĢtür. Giderek yaygın hale gelen internet 

bağımlılığı birçok araĢtırmacının çalıĢma konusu haline gelmiĢ ve tanı kriterleri ortaya 

çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Farklı araĢtırmacılar ve klinisyenler tarafından ortaya konulan 

internet bağımlılığı tanı kriterleri aĢağıda ifade edilmiĢtir.  

 Ġlk olarak Young (1996: 240-242)  tarafından yapılan DMS-IV “Mental Bozuklukların 

Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-Dördüncü Baskı” Patolojik kumar oynama kriterleri 

değiĢtirilerek, 8 maddeden oluĢan internet bağımlılığı tanı kriterlerini 5 ya da daha fazlasına 

olumlu cevap verilmesi ile internet bağımlılığı tespiti yapılmaktaydı. Young tarafından 

geliĢtirilen bu tanı kriterlerini Beard ve Wolf (2001: 378) tarafından nesnelliği, güvenirliliği 

ve geçerliliği irdelemiĢ ve bazı kriterlerin ifadelerinin anlaĢılmasının güç olduğuna karar 

vermiĢler ve tanı kritelerini iki bölüme ayırarak 1. bölümde, sürekli interneti düĢünmek, 

internetten keyif almak için giderek kullanım miktarını arttırmak, internet kullanımını 

bırakmak veya azaltmak için yapılan denemelerde baĢarısız olmak, internet kullanımını 

azaltmaya ve bitirmeye çalıĢırken kendini mutsuz ve sinirli hissetmek, internet kullanım 

süresini planlasa bile bu plana uyamamak kriterlerinin hepsine bireyin olumlu cevap vermesi 

gerektiğine ve 2. Bölümde yer alan, internet kullanımı nedeniyle sosyal iliĢkileri, eğitimi veya 

mesleki hayatını tehlikeye atmak, internet kullanımı süresiyle ilgili ailesine, terapiste veya 

baĢkalarına yalan söylemek, interneti olumsuz duygu durumlarından kaçıĢ olarak kullanmak 

kriterlerinden en az birine olumlu cevap veren bireyin internet bağımlısı olduğunu 

savunmaktadırlar.  

Goldberg tanı kriterlerine göre, bireyin internet bağımlısı olarak tanımlanabilmesi için 

12 aylık bir süreçte klinik olarak belirgin bozulmaya veya sıkıntıya neden olan üç ya da daha 

fazla tanı ile kendini gösteren ve bireyde uygun olmayan internet kullanımının olması 

gerekmektedir. Bunlar, tolerans (internet kullanımında tatminsizlikten dolayı artıĢ), yoksunluk 

(huzursuzluk, ajitasyon, fantezi, hayal, saplantı), planlanan süreden fazla kalma, internette 

kalma süresini azaltma denemelerinin baĢarısızlıkla sonuçlanması, internetle ilgili 

faaliyetlerde çok zaman harcama, önemli mesleki, sosyal, ya da serbest zaman aktivitelerini 

azaltmak ve vazgeçmektir (Çetinkaya, 2013: 9). 

Bir baĢka çalıĢmada Suler (1999: 388), internetin problemli ve sağlıklı kullanılması 

aĢağıdaki 8 kriterlerle birbirinden ayrıldığını savunmuĢtur. Bunlar; internet kullanımıyla ne 

tür ihtiyaçların ne oranda karĢılandığı, bireydeki yoksunluk derecesi, internetteki aktivitenin 

türü, internetin bireyin yaĢamındaki iĢlevselliğe etkisi, sıkılma algısına bağlı kiĢisel duygular, 
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ihtiyaçların farkında olunması, deneyim ve dahil olma aĢaması, gerçek ve sanal yaĢam 

arasındaki denge ve uyumdur. 

Griffith‟e göre, bağımlılığın internet üzerinde önemli rol oynayabileceği altı temel 

özelliği vardır. Ġnternet kullanımının bireyin hayatındaki en önemli etkinlik olması, bireyin 

internet baĢında kendini canlanmıĢ hissetmesi, baĢlangıçta oluĢan etkiyi tekrar yakalamak için 

kullanım süresinin uzatılması, internet kullanmama durumunda bireyde oluĢan gerginlik ve 

sinirlilik halinin olması, iç çatıĢma ve sosyal çevreleri ile çatıĢması, internet kullanımının 

kontrol altına alınmaya çalıĢılmasıyla tekrar uç noktalara ulaĢması kriterlerinden herhangi biri 

olduğunda bağımlı olduğu savunulmaktadır (Günüç, 2009: 21-22). 

2.2.3. Ġnternet Bağımlılığına ĠliĢkin Kuramsal YaklaĢımlar 

Literatür incelendiğinde internet bağımlılığının sebeplerinin net bir Ģekilde ortaya 

konulamadığı görülmektedir. Bu nedenle internet bağımlılığının nedenleri ile ilgili farklı 

yaklaĢımlar bulunmaktadır. 

Young (1997: 12-30)‟ın internet bağımlılığı konusunda yaptığı araĢtırmalar sonucunda 

bağımlılığın nedenleri üzerine varsayımlar oluĢturduğu görülmektedir. Young internet 

bağımlılığının sebeplerini açıklarken dört kategori oluĢturmuĢtur; 

a-Sosyal destek: Bireyin her zaman aynı sohbet ve haber gruplarını veya çoklu 

kullanıcı oyunlarını takip etmesiyle oluĢabilmektedir. Birey internet kullanarak sosyal bir 

ortam oluĢturabilmekte ve bu grup üyeleri arasında sempati, romantik iliĢki kurabilme Ģansı 

yakalayabilmektedir. Ġnternet ortamı bireye duygu ve düĢüncelerini özgürce ifade edebilme 

olanağı tanımaktadır.  

b-Yaşam koşulları: Bireyin sahip olduğu özellikler ve yaĢam koĢulları bağımlılık 

riskini etkilemektedir. Bakıcılar, emekliler ya da baĢkalarıyla iletiĢim kurarken sıkıntı 

yaĢayanlar internet ortamında daha rahat hareket edebildikleri için bağımlılık konusunda risk 

teĢkil etmektedirler.  

c-Cinsel ergi: Bu kategori sayesinde birey sohbet odalarında sanal seksin her türüne 

kolaylıkla ulaĢabilmektedir. Birey gerçek kimliğini gizleyerek cinsellikle ilgili merak 

ettiklerini araĢtırabilmektedir. Kendisini beğenmeyen ya da iletiĢim kurarken sıkıntı 

yaĢayanlar, internet ortamında kendini olduğundan farklı ifade ederek değiĢik fanteziler 

gerçekleĢtirebilmektedir. 

d-Yeni bir kimlik yaratma imkanı: Ġnternetin bireylere olduğundan farklı kimlik 

yaratabilme fırsatı vermesi de internet bağımlılığı ile iliĢki olmaktadır. Birey internet 

sayesinde ideal kimliğe bürünerek kendini farklı gösterebilmektedir. 
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Grohol‟e (1999: 25-26) göre bireylerdeki internet bağımlılığının en büyük 

nedenlerinden birini sosyalleĢme ihtiyacı oluĢturmaktadır. Ġnternet bağımlılığında birbirini 

izleyen üç aĢama Ģu Ģekilde sıralanmaktadır; 

1-Büyülenme diye adlandırılan ilk aĢamada birey, yeni aynı zamanda da heyecan 

verici bir çevrenin etkisi altına girmektedir. Yeni bir uygulama veya teknoloji bireyi adeta 

büyülemiĢtir ve ikinci aĢamaya geçene kadar birey internet kullanımına aĢırı zaman 

ayırmaktadır.  

2-Hayal kırıklığı aĢamasında birey uygulamaları tanıdık bulmaya baĢlamakta ve 

bireyin internet kullanım süresi azalmaktadır. Ġnternet kullanımı sonucunda hayal kırıklığı 

yaĢamakta hatta sıkılma ortaya çıkmaktadır. Böylece birey internet kullanımından 

uzaklaĢmaya baĢlamaktadır.  

3-Bireyin takıntılarının üstesinden gelerek internet kullanımı ve gerçek yaĢam arasında 

denge kurmayı baĢardığı aĢamayı oluĢturmaktadır. Bu aĢamanın sonunda birey internet 

kullanımını normal düzeyde gerçekleĢtirmektedir. 

Bu model kapsamında internet kullanan bireylerin bazıları yeni bir uygulama veya 

teknolojiyle karĢı karĢıya kalınca bu aĢamada takılı kalabilmektedirler. Bu bireyin patolojik 

internet kullanımı konusunda sıkıntı yaĢayıp bu durumdan kurtulmak için yardıma ihtiyaç 

duymasına neden olmaktadır.  

Suler (1999: 389-391), internet topluluğu üzerinde çalıĢma yaparak internet 

bağımlılığının nedenlerini bulmak amacıyla kendi kuramını geliĢtirmiĢtir. Ġnternet kullanırken 

meydana gelen etkileĢimlerin Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisinde bulunan ihtiyaçlara denk 

geldiği sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Fizyolojik ihtiyaçlar, hiyerarĢinin en alt basamağını oluĢturmaktadır. Bu basamakta 

yer alan ihtiyaçlar yeme, içme, uyuma ve üreme gibi insan yaĢamının devamı için 

vazgeçilmez unsurları oluĢturmaktadır. Birey internet ortamında kur yaparak üreme ihtiyacını 

karĢılamaya çalıĢmaktadır. Bireylerin kimliklerini gizleyerek bunu yapması da daha çekici 

hale gelmesine neden olmaktadır. 

KiĢilerarası temas ihtiyacı, hiyerarĢinin üçüncü basamağındaki sosyal tanınma ve bir 

gruba ait olma ihtiyacını oluĢturmaktadır. Bireyler sanal ortamda sosyal iliĢkiler kurarak bu 

ihtiyacın giderilmesi için çalıĢmaktadırlar. Ġnternet sayesinde ortak ilgi alanına sahip 

bireylerin buluĢması gerçekleĢerek sosyalleĢme oluĢmaktadır. SosyalleĢme de bireyleri 

bağımlı hale getirmektedir. Birey kendisini bir grubun üyesi olarak kabul ettirmek için 

süreklilik gerektiğini bildiğinden bu ihtiyaç için uzun zaman internet kullanmaktadır. Bu da 

bireyin internete bağımlı olmasının nedenlerindendir. 
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Öğrenme ve saygınlık ihtiyacı, bireyin öğrenme ve baĢarı sonucunda oluĢan benlik 

saygısı ihtiyacını karĢılayan bir sonraki basamağı oluĢturmaktadır. Sanal ortamda rol 

yapılarak ve oyunlar sayesinde bu ihtiyaç kolayca karĢılanmaktadır. Bu modele göre birey 

oyunda belirlenen görevleri yerine getirerek belli bir baĢarı yakalayıp statü kazanmaktadır. 

Kendini gerçekleĢtirme ihtiyacı, Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisinin en üst basamağını 

oluĢturmaktadır. Birey, internet kullanarak kendini olmak istediği ideal benliğe kolayca 

büründürebilmekte aynı zamanda düĢünce ve davranıĢlarını özgürce dile getirebilmektedir. 

Gerçek hayatta deneyimlenmesi zor Ģeyler sanal ortamda daha kolay karĢılanabilmektedir. 

Ġnternetin ödüllendirici ve pekiĢtirici bir tarafı olması da bazı bireyler için bağımlılık 

yapabilmektedir.  

DavranıĢçı kurama göre internet bağımlılığı iki temel öğrenme stiliyle 

iliĢkilendirilmektedir. Bu stillerden birincisi klasik koĢullanma ikincisi ise edimsel 

koĢullanmadır. Klasik koĢullanma açısından bakıldığında internet, baĢlangıçta birey için 

herhangi bir anlam taĢımazken kullanım devam ettikçe keyifli zaman geçirme sağlandığında 

birey bu keyfi devam ettirmek istemektedir. Edimsel koĢullanma açısından bakıldığında ise, 

birey internet sayesinde ulaĢmak istediği bilgilere hızlıca ulaĢabilmekte ve sanal ortamda 

iletiĢim gerçekleĢmesi pekiĢtirici görevi görmektedir. 

Sosyal öğrenme kuramında temel yaklaĢım bireyin çevresindeki davranıĢları 

gözlemlemesi ve sonrasında kendisine uygun gelen davranıĢı yapması anlamına gelmektedir. 

Bu yaklaĢım model alma üzerine oluĢmaktadır. Ergenlik dönemindeki birey en çok kendi yaĢ 

grubundakileri model almakta ve onlar arasında yaygın olarak kullanılan internet bağımlı 

olmasına neden olmaktadır. 

Gestalt kuramı açısından bakıldığında birey bilgisayarla ilgili aktiviteleri Ģekil ve onun 

dıĢındaki her Ģey çok önemli olmadığından zemini oluĢturmaktadır. Aynı zamanda çok yönlü 

kullanım nedeniyle birey interneti hayatın bir parçası değil bütünü olarak algılamaktadır.  

BiliĢsel yaklaĢımlara bakıldığında mantıkdıĢı inançlar ve bu inançların değiĢimlerine 

odaklanılmıĢtır. Birey internette daha fazla zaman geçirmek için kullanım süresini doğru 

söylememekte aynı zamanda buna kendisini de inandırmaktadır. Bunun için kendince 

bahaneler üretebilmektedir (Beard, 2005: 10). 

GeliĢimsel yaklaĢım açısından değerlendirildiğinde, bireyin sosyalleĢme ihtiyacı ve 

sosyal yeteneklerden yoksun olması gibi durumlarda bu ihtiyacını sanal ortamdan 

karĢılamaktadır. Ergenlik dönemindeki birey özellikle akran grubundan etkilendiği ve anne 

baba tutumlarından kaçmak istediği için sanal dünyayı bir kaçıĢ olarak görmektedir. 
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Sosyo-kültürel bakıĢ açısına göre internet bağımlılığını harekete geçiren Ģeyi ailesel, 

sosyal ve kültürel dinamikler oluĢturmaktadır. Birey baĢlangıçta ailesel problemlerden kaçıĢ 

olarak internet kullanırken sonralarda bunu bağımlılığa dönüĢtürmektedir. Çevresindekilerin 

internet aracılığıyla arkadaĢlıklar edinme, eğlenme gibi amaçlarla internet kullandıklarını 

düĢünmektedirler (Beard, 2005: 10-11). 

2.2.4. Ġnternet Bağımlılık Türleri 

Ġnternet bağımlılığını araĢtırmacılar farklı türlere ayırmaktadır. Bunları; siberseks 

bağımlılığı, siber iliĢki bağımlılığı, net bağımlılığı, aĢırı bilgi alma bağımlılığı ve online oyun 

bağımlılığı oluĢturmaktadır.  

Siberseks bağımlılığı, yetiĢkin web sitelerinin zorlayıcı kullanımını ifade etmektedir. 

Bu davranıĢ türünde baĢlangıçta bir merak güdüsü hakimken sonrasında saplantı olarak 

devam etmektedir. Bireyler kimlik, meslek ve cinsiyetlerini gizleyerek gerçek yaĢamda 

yapamayacakları Ģeyleri sanal ortamda gizlice keĢfetmeye çalıĢmaktadırlar (Gönül, 2002: 

106). 

Siber iliĢki bağımlılığı bireyin, çevrimiçi iliĢkilere çok fazla ilgi duyması anlamına 

gelmektedir. Utangaç, içine kapanık bir birey sanal ortamda kendini daha kolay ifade ettiğini 

düĢünerek internet ortamında iletiĢim kurmayı tercih etmektedir (Young vd., 2000: 477). 

Net bağımlılığı ise bireylerin online olarak kumar oynaması, ticaret yapması, borsa 

takibi ve alıĢveriĢ yapması gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Ġnternet aracılığıyla birey farklı bir 

ülkenin kumarhanesine bağlanarak kredi kartıyla kumar oynayabilmekte, borsada hisse senedi 

alıp satabilmekte ve aynı zamanda saatlerce alıĢveriĢ yapabilmektedir (Gönül, 2002: 106). 

AĢırı bilgi alma bağımlılığı, bireyin web sayfalarından veya veri tabanlarından sürekli 

olarak bir Ģeyler öğrenmek istemesini ifade etmektedir. Ġçindeki bu öğrenme güdüsünü 

kontrol edememektedir. Gereğinden fazla bilgiye ulaĢmak bireyde dikkat dağınıklığına neden 

olmaktadır (Young vd., 2000: 477). 

Online oyun bağımlılığı, bireylerin takma isim kullanarak oyun oynaması olarak 

açıklanmaktadır. Oyuncular arasında puan sıralaması yapılıp oyuncular üst sıralar çıkabildiği 

gibi alt sıralara da inebilmektedir. Bu sayede belki de tüm dünyada oyuncuların itibarı 

artmakta tabi böyle olunca da bireyin oyuna daha çok bağlanması söz konusu olabilmektedir. 

AĢırı oyun oynandığında birey internet baĢında çok zaman geçirdiği için sosyal iliĢkileri, 

mesleki ve eğitim hayatı bundan olumsuz Ģekilde etkilenebilmektedir (Gönül, 2002: 107). 

Özellikle internet eriĢiminin hızlı geliĢtiği ülkelerde, teknolojiyi en erken benimseyen ve uzun 

süreli kullanıcısı olarak ergenler göstermektedir (Yardi, 2012: 23). 
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2.3. Ergenlik 

2.3.1. Ergenlik Dönemi 

Ergen, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre henüz evlenmemiĢ, erin, yeni yetme, bekar, 

akıl baliğ, baliğ olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2016). Ġngilizce karĢılığı “adolescent” olan 

ergen Latince büyümek, olgunlaĢmak anlamına gelen “adolescere” fiil kökünden gelmektedir.  

Ġnsan yaĢamında her dönem farklı özelliklerin geliĢmesi açısından oldukça önemlidir. 

Ergenlik fiziksel, zihinsel ve toplumsal (iliĢkiler) açıdan yeteneklerin geliĢtiği yegane 

dönemdir (Yalom, 2008: 11). Ergenlik döneminde bireyin boy ve vücut ağırlığında, duygu 

durumunda, çevresel iliĢkilerinde ve toplumsal rol sahibi olmasında önemli değiĢiklikler 

meydana gelmektedir (Avcı, 2006: 60). Bu dönem bireyler için meydan okuma, gözdağı 

verme, fırsatları değerlendirme ve değiĢim zamanıdır. Bireyin doğumdan ölüme kadar olan 

geliĢim sürecinde, ergenlik döneminde olduğu kadar büyük değiĢime uğraması mümkün 

değildir (Yalom, 2008: 11). 

EriĢkinliğe geçiĢte bireylerin yerine getirmesi gereken ergenlik dönem geçiĢ görevleri 

vardır. Cinsellik konusunda ilgilerini gizli tutma ve cinsel rolünü kabul etme, akranları 

arasında yer edinme, soyut düĢünebilme, bedenine Ģekil verme ve olumlu kullanma, hedef 

meslek belirleme, aile ve evlilik fikrine hazırlanma, değerler ve ahlaki geliĢim, duygusal 

bağımsızlığa ulaĢma, fiziksel özelliklerini kabullenme, kendisi ile ilgili kararlar verebilme ve 

toplumsal sorumluluk alma bireyin geçiĢ görevleri olarak belirtilmiĢtir (Ersanlı, 2005: 129). 

2.3.2. Ergenlik GeliĢim Dönemleri 

Bu dönemde, ergenin fiziksel yapısıyla ilgili ilk akla gelen boy, kilo, anatomik ve 

fizyolojik yapısındaki geliĢim, çeĢitli organlarda büyüme ve iç organlardaki geliĢim olarak 

ifade edilebilir (Yavuzer, 2002: 264). Kızlarda genelde 9-11 yaĢ aralığında baĢlayan bedensel 

geliĢim dönemi, erkeklerde genelde 11-13 yaĢ aralığında baĢlamaktadır (Abalı, 2012: 13). 

EriĢkinliğe geçiĢ döneminde ergenin arkadaĢları ile olan iliĢkisi ve arkadaĢları arasında 

edineceği konum çok önemlidir. Sosyal geliĢim döneminde aileden daha çok arkadaĢlarına 

yönelen ergen arkadaĢları tarafından onaylanmak istemektedir (Kılıçarslan, 2010: 6). Ergen, 

toplumda statü ve saygınlık kazanma ihtiyacı duymaktadır. Toplum içerinde bu kazanımları 

sağlayan birey bu dönemde sosyal geliĢimini tamamlamaktadır. Ergenlikte geçen yıllar 

toplumsal uyum ve sosyal geliĢim yılları olarak nitelendirilebilir (Yavuzer, 2002: 276). 

Yapılan araĢtırmalara göre ergenlik döneminde yüksek bir duygusallık görüldüğü 

belirtilmektedir. Bu dönemde ergenin duyguları hem çok yüksek hem de karmakarıĢıktır. 

Yalnızlıktan hoĢlanan ergen, aynı zamanda bir gruba dâhil olma ihtiyacı hisseder, yetiĢkini 
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küçük görme ama dertlendiğinde ona yaslanma, gelecek kaygısı ve endiĢeye rağmen geleceğe 

umutla bakma gibi duygular ergenin bu dönemdeki çeliĢkili duygularını ifade etmektedir 

(Yavuzer, 2002: 270). Bu dönemde, davranıĢlarını ve düĢüncelerini yanlıĢ değerlendiren 

ergenin utanç duyma, piĢman olma, çekingenlik, endiĢe ve güvensizlik duygu durumları 

ortaya çıkabilmektedir (Çam ve Nur, 2015: 185). 

Erik Erikson‟un “psikososyal kuramı” ve “kimlik geliĢimi kuramı” ergenlik 

döneminde bireyin kimlik değiĢtirmesi, baĢkalarından farklı olduğunu ileri sürmektedir. Bu 

görüĢe göre bireyin sosyal boyutunun ve iletiĢim boyutunun çocukluktan sonraki dönemde 

etkisini ele almıĢtır. (Yalom, 2008: 23). Bu dönemde birey kendini ve toplumu kabul etmeyi 

öğrenir, toplum tarafından engellemelerle karĢılaĢan birey ise, kimlik karmaĢası 

yaĢayabilmektedir (Atak, 2011: 201). 

Ergenlik döneminde ahlaki geliĢim bireyin toplum içerisinde edineceği yerini de 

belirlemektedir. Bunun için birey, içinde bulunmak istediği grubun normlarına göre hareket 

etmeye çabalamaktadır. Grubun kuralları ve beklentilerine göre davranmaya çalıĢır. Ergen iyi, 

güvenilir, sadık ve doğru olma çabası içerisindedir. Ġçinde bulunduğu grup ya da topluluk 

tarafından sevilme ve onaylanmaya çalıĢır (Dinçel, 2006: 45). 

Ergenin somut iĢlemlerden soyut iĢlemlere geçtiği dönem biliĢsel geliĢim dönemi 

olarak adlandırılmaktadır. Ergen bu dönemde; olayların değiĢik yönlerini görebilir ve bilgiyi 

soyut kavrayabilir, mantıksal yaklaĢabilir, varsayım kurabilir, tutum ve davranıĢları 

değerlendirebilir ve çözüm üretebilir (Eraslan, 2010: 2; Yalom, 2008: 22). 

2.4. Ergenlerde Ġnternet Bağımlılığı 

Ġnternet, günümüzde her kesimin kolaylıkla ulaĢabildiği en önemli teknoloji olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Ġnternet kullanımı zaman ve mekan sınırı tanımadan arzu edilen 

bilgiye ulaĢmamızı sağlamakla birlikte, yanlıĢ kullanıldığında da çocuklar ve ergenler 

üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmektedir (Kurtaran, 2008: 5).  Ġnternetin asıl amacı insan 

hayatını, iletiĢim ve araĢtırma faaliyetlerinde kolaylaĢtırmaktır. Ancak son yıllarda internet 

kullanımında patolojik artıĢ görüldüğü ve bu artıĢta en etken grubun lise dönemindeki ergen 

grup olduğu görülmektedir (Esen ve Siyez, 2011: 130).  

Günümüzde ergen grubunun teknoloji çağının çocukları olarak doğduğu ve internetle 

iç içe büyüdüğü söylenebilir. Bu nedenle diğer tüm geliĢim dönemlerinden daha fazla 

interneti kullanmaktadırlar. Ġnternet kullanımını en çabuk kavrayan, internetle vakit geçiren, 

sohbet eden, sosyalleĢen, merakını gideren, eğlenen ve en fazla zaman ayıran ergen 

dönemdeki genç bireydir (Ġnan, 2010: 4).  
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Ortaöğretim düzeyi öğrencilerini de kapsayan ergenlik dönemi çatıĢmalı, değiĢken, 

dengesiz, fırtınalı ve stresli bir dönemdir. Bu dönemde kendini bulmaya çalıĢan ergen değiĢen 

duygusal yapısı ve duygularını uç boyutlarda yaĢamaktadır (Aydın, 2005: 176-177). Bu 

duygu durumu değiĢiklikleri ergenin kaygı düzeyinde artıĢa, anlaĢılmama korkusu, 

onaylanmama korkusuna, baĢarısız olma korkusuna, reddedilme korkusuna, cezalandırılma 

korkusuna, mutsuzluğa, üzüntüye, madde bağımlılığına ve internet bağımlılığına neden 

olmaktadır (Aydın, 2005: 176-177; Kaya, 2002: 77).  

Ergenlik döneminde yaĢanan problemler çeĢitli isteksizliklere ortaya çıkartabilir. 

Ergenin içsel tutumundaki duygu durumu değiĢiklikleri nedeniyle yalnız kalma isteği, hızlı 

büyümeden kaynaklanan hareket kabiliyetini hatalı sergilemesinden dolayı sakarlık hissine 

kapılması, fiziksel geliĢimin hızlı olması nedeni ile yorgunluk hissinden kaynaklı çalıĢma 

isteksizliği, daha önce yaptığı etkinlikleri yapmak istememesi nedeniyle sıkılma algısı 

yaĢaması, diğer insanlara karĢı çıkma, meydan okuma isteği nedeni ile huzursuzluk, 

çevresindeki etkinliklere katılarak kavgaya hazır bulunması nedeni ile toplumsal zıtlık, 

yetiĢkinlere kendini kabul ettirmek için otoriteye karĢı direniĢ, karĢı cinse karĢı düĢmanlık 

besleme, her söylenende kendisinin eleĢtirildiği düĢüncesi ve üzerine alınma duygu 

yoğunluğu, cinsel fonksiyonların geliĢmesi ile cinsel bölge ile fazla uğraĢma, baĢarısız olma 

düĢüncesi nedeni ile kendine olan güvenin azalması, çekingen davranma, kendilerini 

olduklarından fazla görmeleri sebebi ile gündüz rüya ve hayal görmeleri nedenleri ile ergen 

bireyde duygu durumları değiĢikleri kiĢisel ve toplumsal sorunlara neden olmaktadır (Kaya, 

2002: 78). 

Ġnterneti en çok kullanan grup olarak karĢımıza çıkan ergenler internet kullanım 

amaçlarına, kullanım sıklığına, psikolojik olgunluğa eriĢememe ve kimlik geliĢimini 

tamamlamamaları nedeni ile en önemli risk grubu haline gelmiĢlerdir (Block, 2008: 306-307). 

2.4.1. Ergenlerde Ġnternete Yönelme Nedenleri 

Ergenlerin internet bağımlılığı, internetin ne amaçla kullanıldığı, kullanım miktarı, 

psikolojik ve sosyolojik birçok nedene bağlı olduğu bilinmektedir.  

İnternete Kolay ve Ucuz Erişim: Ġnternet kullanımının günümüzde son derece yaygın 

olarak tercih edilmesi bağımlılıkta önemli nedenlerden biridir. Çünkü insanlar serbest 

zamanlarını değerlendirmek için çoğu zaman ulaĢabilecekleri ve uygulayabilecekleri en kolay 

etkinliği tercih etmektedirler. Ġnternete bağlanma hızının da yüksek olması internet 

bağımlılığını tetiklemektedir (Greenfield, 1999: 407-410). 
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Kontrol Mekanizması Yetersizliği: Ergenler üzerinde internet bağımlılığın artıĢ 

göstermesinde kontrol mekanizması yetersizliği de önemli ölçüde etkendir. Kontrol 

mekanizması öncelikle aile olmak üzere bireyin çevresi tarafından da gerçekleĢtirilebilir. 

Kontrol mekanizmasının gerçekleĢtirildiği ailelerde ergen internet kafeleri tercih etmektedir. 

Bu nedenle öncelikle aileden baĢlayan kontrol mekanizması, sonra çevre ve daha sonrada 

internet kafelerin yetkililerce denetlenmesi ile internet kullanımı sınırlandırılmalıdır (Gölge ve 

Arlı, 2002: 48; BölükbaĢ, 2003: 2). 

Merak Duygusu: Çocukluk döneminde merakla tanıĢan bireyin ergenlik döneminde 

bilmediği unsurları öğrenme çabası vardır. Genelde arkadaĢ çevresinden aldığı doğru ya da 

yanlıĢ bilgilere internet aracılığı ile ulaĢmaya çalıĢır. Can‟a (2007: 34) göre sigara, içki ve 

diğer madde bağımlılıkları gibi internet bağımlılığı ile ergen birey arkadaĢ ortamı ve duyduğu 

meraktan dolayı tanıĢır. Ergenlerin son dönemlerde teknolojiye ilgileri nedeni ile teknolojiyi 

yakından takip etme ve yeni üretilen teknolojilere olan merak duymasından kaynaklanmaktır. 

Teknolojiyi takip eden ve kullanan bireyde, kullanıma devam etmek davranıĢı pekiĢtirilmekte 

ve bağımlılığa neden olmaktadır (Davis, 2001: 188). 

Sosyalleşme İsteği: SosyalleĢme, ilk olarak toplum yapısını oluĢturan çekirdek 

topluluk, aileden baĢlar. Ailede sosyalleĢmeyi baĢaramayan birey sosyalleĢme ihtiyacını 

ulaĢabileceği en kolay unsur olan internetten karĢılayacaktır (Celkan, 2005: 13). Birey sosyal 

çevresinden alamadığı desteği internetten almaya çalıĢmaktadır. Bireyin gerçek hayatta 

kuramayacağı iliĢkileri sanal alemde kuruyor olması düĢünce ve duygularını özgürce dile 

getiriyor olabilmesi, kendini olmadığı bir kimlikte göstererek daha kolay iletiĢim kurması ve 

hayal dünyasında kendisini gerçekleĢtirmesi aĢırı internet kullanımına neden olmaktadır. 

SosyalleĢme ergenenin aĢırı internet kullanımını sağlayan en önemli etkenlerden birisidir 

(Esen, 2007: 4). Ġnternet üzerinden sohbet etmek çevresindekilerle iletiĢim kuramayan 

bireylerin arkadaĢlıklar kurmak istemesi, bilgi alıĢ veriĢi sağlama, eĢ arama, cinsel sohbet, 

elde edilemeyen isteklerin giderilme düĢüncesi, kendini farklı gösterebilme, fiziksel 

kusurlarını gizleyebilme, çevreye uyum sağlayamama ergenlerde internet baĢında daha fazla 

vakit geçirmesine neden olmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda internette sohbet etmek ile internet 

bağımlılığı arasında doğru orantılı bir iliĢkiye rastlanmıĢtır (Yıldız, 2005: 70-72). 

Bilgisayar Oyunu Oynama İsteği: Ergenlerin oyun oynama isteği ile ilgili yapılan 

araĢtırmalarda, merak etme, uyarılma isteği, sıkılma algısından kurtulma, kızgınlık ve öfkeden 

kurtulma ve baĢarı elde etmek amacı ile oyun oynamaya yöneldikleri görülmektedir (Toksöz, 

1999: 57). Bilgisayar oyunları, gerçek dünyada ulaĢılamayan hedeflere ulaĢma, hayal 

dünyalarında yaĢattıklarını gerçekleĢtirebilme imkanı sağlama, duygularını harekete geçirme, 
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hakim olamadıkları gerçek dünya yerine hakim olabildikleri bir sanal dünya yaratma ve 

kazanma duygusu nedenleri ile ergenlerin ilgisini çekmektedir (Saygılı, 2002: 118). Tüm bu 

faktörler ele alındığında bireyler internette ne kadar uzun süre oyun oynarlar ise, internete 

olan bağımlılık düzeylerde o derece artmaktadır. Yapılan birçok çalıĢmada da internet 

bağımlılığı ile online oyunlar arasında iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir (Thatcher ve Goolam, 

2005: 793-797). 

Kolay Para Kazanma İsteği: Ergenlerin spora ilgi duyması nedeni ile bahis sitelerini 

kullanması ve bu sitelerde kendini rahatlıkla gizleyebilmesi, heyecan yaĢama ve para 

kazanma internet üzerinden oynanan kumar oyunlarını ilgi çekici hale getirmektedir (Chang 

ve Man Law, 2008: 2599). 

Cinsel İstek: Ergenin gerçek hayatta ulaĢamadığı cinsel unsurlara sanal ortamda 

ulaĢabilmesi, gerçek hayatta yaĢayamadığı zevkleri internet ortamında hayal kurarak yaĢaması 

ergenlerde internet kullanımının çekiciliğini ve internet baĢında geçirdiği zamanı da 

arttırmaktadır (Henderson, 2001: 153). 

Depresyon Hali: YaĢantısında bir takım çöküntüler yaĢamakta olan ergen 

derslerindeki baĢarısızlık, aile ve çevresinden istediği desteği görememesi vb. nedenlerle 

depresif durumlar yaĢanmaktadır. Bu durum ergenin internette daha fazla zaman geçirmesine 

neden olmaktadır (Tsai ve Lin, 2003: 250). 

Yalnızlık Durumu: Ergeni aĢırı internet kullanımına iten sebeplerden biriside aile ve 

çevresi tarafından yanız bırakıldığı düĢüncesine kapılmasıdır. Yalnız kaldığı düĢüncesine 

kapılan birey yalnızlığını paylaĢacak kiĢileri sanal alemde aramaya baĢlamaktadır. Bu durum 

ergende aĢırı internet kullanımına neden olmaktadır (Tsai ve Lin, 2003: 251). 

Sıkılma Algısı: Sosyal aktivite azlığı ergenlerde sıkılma algısına neden olmaktadır. 

Sıkılma algısı yaĢayan ergen, bu duyguyu azaltmak için internet kullanımına yönelmektedir.  

Kaygı ve Çekingenlik Durumu: Chak ve Leung (2004: 563) kaygı ve çekingenlik 

durumu ile internet bağımlılığı arasında doğrusal bir iliĢki olduğunu saptamıĢtır. Ergenin 

içinde bulunduğu çevreye güvensizleĢmesi, bu nedenle toplumdan uzaklaĢması, çevresine 

yabancılaĢması nedenleri ile iletiĢim kurmaktan çekinme ve iletiĢim kurduğunda zarar 

görebileceği yönünde kaygı duymasından kaynaklı internet kullanımına yönelmesi, iletiĢime 

geçtiği sanal kiĢilerden zarar görmeyeceğini düĢünmesi, ergen bireyin internet kullanımını 

arttırmaktadır. 



28 
 

2.4.2. Ġnternet Bağımlılığının Ergenler Üzerindeki Etkisi  

Tüm dünyada insanların herhangi bir madde ve davranıĢı o anki ihtiyacını 

karĢılayacak Ģekilde kullanması dıĢında, her türlü aĢırı kullanım bağımlılık olarak 

nitelendirilebilir. Ġnternet bağımlılığı insanın gerçek hayatını etkileyen çeĢitli olumsuz 

sonuçlar doğurmaktadır. 

Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi tüm internet bağımlıları problemlerini inkâr ederler. 

Bu nedenle ergenlerin internet bağımlısı olduğu ilk olarak aile ve arkadaĢ çevresi tarafından 

fark edilir. Ġnternet bağımlısı olduğunu inkâr eden ergenin, bağımlı olduğu ailesi ve 

arkadaĢları tarafından dile getirildiğinde kendisini savunmaya geçerek, alınganlık gösterir ve 

kızgın olurlar. Bu nedenle, kullanımlarını gizlediklerinde zaman kısıtlamasına uymadıkları 

için aile ortamından kendilerini soyutlarlar ve aile içerisinde çatıĢma oluĢur. Üzerindeki 

baskıyı azaltmak için birey yalan söylemeye baĢvurur. Böylece bireyin ailesi ve arkadaĢları ile 

olan iliĢkilerinin zarar görmesi kaçınılmaz olur (Young, 1998: 240). 

Sağlık Problemleri: Ġnternetin aĢırı kullanımı bireylerde sağlık sorunlarına da neden 

olmaktadır. AĢırı kullanımdan kaynaklı olarak uzun süreli aynı pozisyonda kalma sebebi ile 

vücudun iç organlarında, iskelet ve kas yapısında meydana gelen göz, boyun, el bileği, kol, 

dirsek, omuz, sırt ve bel ağrıları meydana gelmektedir. Önlem alınmadığı takdirde bireyin 

sağlık operasyonu geçirmesi de söz konusu olmaktadır. Bireylerin internet kullanım süreleri 

ve sıklıkları ile sağlık problemleri doğru orantılı artıĢ göstermektedir (Esen, 2010: 32-33). 

Seks Bağımlılığı: Ġnternet kullanarak ulaĢılan pornografi içeren yazı, resim ve video 

gibi unsurların internet bağımlılığına neden olmanın yanı sıra ergenin seks bağımlısı olması 

ve cinsel suçlara yönelmesine neden olmaktadır (Henderson, 2001: 154). 

Bilişim Suçları: Ġnternet günümüzde önemli bir bilgi paylaĢım aracı olarak 

kullanılmakta, insanların günlük yaĢantısına etki eden birçok içeriği de barındırmaktadır 

Ġnternetin faydalarının yanında aĢırı kullanım ile birlikte herkesin kullanabiliyor olması da 

internet üzerinden biliĢim suçları iĢlenmesini kolaylaĢtırmakta ve ergenlerin ilgisini 

çekmektedir (Yellowless ve Marks, 2007: 1449). 

Depresyon Hali: Ergenin internete bağımlı olmasında etken olabileceği gibi aynı 

zamanda internet bağımlısı olduktan sonrada depresyona giren ergenler görülmektedir. 

Ġnternet bağımlısı ergenlerin internet kullanmadığı zamanlarda depresyon hali yaĢandığı 

yapılan araĢtırmalarda görülmüĢtür (Tsai ve Lin, 2003: 250). 

Yalnızlık Durumu: Ergen bireyde oluĢan yalnızlık duygusunda, depresyon halinde 

olduğu gibi ergen bireyin internet kullanmasına neden olabileceği gibi aĢırı kullanımında da 

ergende yalnız hissi aileden ve çevreden soyutlanmıĢlık hissine kapılmasına neden olacaktır. 
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Bireylerin internet bağımlılık düzeyleri arttıkça yalnızlık düzeylerinin artacağında yapılan 

araĢtırmalarda görülmüĢtür (Tsai ve Lin, 2003: 250). 

Akademik Başarısızlık: Akademik baĢarısı düĢük ve yüksek öğrenciler karĢılaĢtırılmıĢ, 

baĢarılı öğrencilerin kiĢisel etkenlerle baĢarılı oldukları, baĢarısız öğrenciler ise çevresel 

etkenlerle baĢarısız oldukları, düĢüncesinin hakim olduğu görülmüĢtür (Küçükahmet, 2001: 

78). BaĢarılı öğrenciler genelde kendi ilgi, yeteneklerinden ve kapasitelerinin haberdardır. 

BaĢarısız öğrenciler ise;  öz değerlendirme yapamadıkları için hedef belirlemekte, hedefe 

ulaĢmakta ve hedefe ulaĢmak için zamanlarını doğru kullanamazlar (Çelenk, 2003: 29).   

AĢırı internet kullanımının öğrencilerin sorumlulukları içerisinde ilk sıralarda yer alan 

ve akademik baĢarıyı doğrudan etkileyen ders çalıĢma ve ödev yapmak gibi faaliyetlere daha 

az zaman ayrılmasına neden olduğu, bu durumunda akademik baĢarıyı olumsuz etkilediği 

düĢünülmektedir (Esen, 2010: 84). 

Ergenlik dönemine denk gelen lise çağında fiziksel, sosyal ve kiĢisel boyutta yaĢanan 

değiĢmeler bireyin geleceğe dair hedef koymasını ve karar vermesini zorlaĢtırmaktadır. Bu 

durum ergende kaygı oluĢmasına neden olur. Lise döneminde ergen bireyin kimlik oluĢturma 

çabası, okuldaki dersler ve üniversite sınavları kafasını karıĢtırmakta ve kapasitesini 

kullanmasını engellemektedir. Bu belirtilen nedenler sebebi ile ergenin akademik baĢarısının 

düĢmesi ve kolay baĢarı odaklı motivasyonun düĢmesine neden olmaktadır. Bu nedenle ergen 

internet ortamında kolay baĢarı elde edebileceği oyunlara yönelmektedir. BaĢarısızlık 

düĢüncesinden uzaklaĢmak oyunlar ile baĢarıyı tatmak ergene cazip gelmekte ve aĢırı internet 

kullanımına neden olmaktadır. Ġnternet bağımlılığın oluĢması ile ders ve kiĢisel iĢlerine 

ayırması gereken vakti ergenin internet kullanımına ayırması ile akademik baĢarısızlık ortaya 

çıkmaktadır (Young ve Case, 2004: 107-109). 

2.5. Ġlgili AraĢtırmalar 

 Hem dünyada hem de Türkiye‟de bilgisayar ve internet kullanım oranı her geçen gün 

artmaktadır. Ġstatistiki sonuçlara bakıldığı zaman; 2004 yılındaki kullanım oranı % 13,3 iken 

2010 yılında bu oran % 37,6 olmuĢtur. 2014 yılında ise % 53,5 oranına ulaĢmıĢtır. Bu oranın 

% 45‟ ini 25 yaĢ altındaki ergenler oluĢturmaktadır (www.tuik.gov.tr).  

  Nalva ve Anand (2003: 655), Hindistan‟da yaĢayan 16 ve 18 yaĢlarındaki ergenlerin 

internet bağımlılık durumlarını araĢtırmıĢ ve ergenlerin internete zaman ayırırken günlük 

ihtiyaçlarını erteleyebildikleri, internet kullanma isteğinin uyuma ihtiyacının önüne 

geçebildiğini, internete ulaĢım problemi durumunda hayatı sıkıcı buldukları sonuçlarına 

ulaĢmıĢlardır. 
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 Whang, Lee ve Chang (2003: 147) tarafından Koreli 13.588 bireye yapılan bir 

çalıĢmada ise, çalıĢmaya katılan bireylerin % 3,5‟ inin internete bağımlı yaĢadığını ve % 18,4‟ 

ünün de bağımlı olma potansiyeline sahip olduğu sonucu bulunmuĢtur. Bağımlı olanlar ve 

olmayanlar karĢılaĢtırıldığında, bağımlı olanların sıkıldıkları ve stresli oldukları zaman 

internete daha fazla ihtiyaç duyduklarına sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

 Tsai ve Lin (2003: 51), 700 lise öğrencisi üzerinden 10 ergen belirlemiĢ ve 

derinlemesine görüĢme gerçekleĢtirmiĢlerdir. GörüĢmeler neticesinde takıntılı internet 

kullanımı, yoksunluk, tolerans; okul, sağlık, iĢ, zaman yönetimi ve aile ile ilgili problemler 

gibi internet bağımlılığı belirtileri tespit edilmiĢtir. Ergenlerin çoğunluğunda, internete değil 

de internette yapılan etkinliklere bağımlı oldukları sonucuna eriĢmiĢlerdir. Ergenlerin, 

depresyon, sıkılma gibi olumsuz duygu durumlarını internet aracılığıyla atabileceklerine 

inandıkları görülmüĢtür.  

 Arnas (2005: 59) tarafından 3-18 yaĢlarındaki 933 çocuk ve ergenin televizyon, 

bilgisayar ve internet kullanım alıĢkanlıklarını incelemek için yapılan çalıĢma sonucunda, % 

21,3‟ ünün ev ödevlerine yardım amaçlı bilgisayar alındığını ancak; bilgisayar olan evlerde 

sadece % 19,7‟ sinin ödev yapmak için kullandıklarını, geri kalan bireylerin interneti 

eğlenme, iletiĢim ve oyun amaçlı kullandıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 Aslanbay (2006: 71-75)‟ ın 296 lise öğrencisinin interneti ne amaçla kullandığı ile 

kullanım oranını araĢtırdığı bir çalıĢmanın sonucunda, öğrencilerin internetten aldıkları haz 

arttıkça kullanım sürelerinin de arttığı bulunmuĢtur. 

 Yang ve Tung (2007: 79) Tayvan‟ daki internet bağımlısı ergenler ve bağımlı olmayan 

ergenleri karĢılaĢtırmak için bir araĢtırma yapmıĢtır. Örneklem grubunun % 13.8‟ ini 

oluĢturan 239 ergen internet bağımlısı olarak tanımlanmıĢtır. Bağımlı ergenlerin rutin 

aktivitelerinin, okul baĢarılarının ve sosyal yaĢamlarının internet bağımlılığından olumsuz 

etkilendiği sonucuna ulaĢmıĢlardır. Ayrıca içine kapanık, stresli ve kendine güveniz az olan 

ergenlerin bağımlı olma adına risk grubunda olduklarını savunmuĢlardır. 

Mythily (2008: 9), 2735 ergenin internete bağımlılık durumlarını incelemiĢ ve 

sonucunda da % 17,1„ inin düzenli olarak 5 saat internette zaman geçirdiklerini, bu durumun 

da okul baĢarı puanlarının düĢüĢünde çok büyük bir etkiye sahip olduğunu bulmuĢtur. 

Ceyhan (2008: 115) çalıĢma sonuçlarında, internet kullanımını en çok tercih edenlerin 

ergenler olduğunu bulmuĢtur. Mossbarger (2008: 471) ise, interneti en çok ergenlerin tercih 

etmesinin sebeplerini araĢtırmıĢ ve ergenlerin oyun oynamak, yabancı veya tanıdık fark 

etmeksizin iletiĢim kurmak amaçlı kullanıldığı sonuçlarına ulaĢmıĢtır. Bu durum ergenlerin 
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sosyal ortama ihtiyaç duyduklarını ve sosyal çevreden destek almaya ihtiyaçlarının 

olduklarını göstermektedir. 

Lin vd. (2009: 997) tarafından ergenlerde internet bağımlılığı ve serbest zamanda 

sıkılma algısı arasındaki iliĢkiyi değerlendirmek amaçlı yapılan bir çalıĢmada, yaĢ ortalaması 

17 olan 617 kız ve 672 erkek öğrenci incelenmiĢtir. Ergenlerin kendilerini boĢlukta 

hissettiklerinde, serbest zaman etkinlikleri azaldığında sıkılma algısının ortaya çıktığı sonucu 

bulunmuĢtur. Serbest zamanda sıkılma algısı yaĢandığında veya tatmin düĢük olduğunda, 

ergenlerin farklı etkinliklerde motive olacaklarını düĢündükleri ve serbest zaman etkinliğinin 

azlığı durumunun internet bağımlılığını arttırdığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Karakoç ve TaydaĢ (2013: 37), üniversite öğrencilerinin internet kullanmayı tercih 

etmeleri ile yalnızlıkları arasındaki iliĢkiyi incelemek adına 208 erkek ve 192 kadından oluĢan 

bir örneklem seçmiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda öğrencilerden % 15,1‟ inin serbest zamanlarını 

geçirmek için internet kullandıkları sonucunu bulmuĢlardır. 

Yapılan bazı çalıĢmalara göre, 8-18 yaĢlarındaki bireylerin günde 8 saatlerini iletiĢim 

araçlarını kullanmak için harcadıkları bulunmuĢtur (Chisholm, 2006: 79-81). Bir baĢka 

çalıĢma sonucunda, 12-18 yaĢ grubundaki kızların % 74‟ ünün günün büyük bir kısmını sanal 

ortamda geçirmeyi tercih ettiği görülmüĢtür. Evlerinde bilgisayar olmayan çocuk ve 

ergenlerin ise internet kafelere yoğun ilgi duydukları sonucuna da ulaĢılmıĢtır (Yoo vd., 2004: 

487-494). 

Leung (2015: 387) tarafından ise, bireylerin stres, yalnızlık ve sıkılma algısını 

azaltmak için bilgisayar kullanmayı tercih etmeleri arasındaki iliĢkiyi araĢtırmak amacıyla 

yapılan çalıĢmada, bireylerin yalnızlık ve sıkılma algısını azaltmaya yönelik bilgisayar 

kullanımının oldukça yoğun olduğu sonucunu bulmuĢtur. 

 Serbest zamanda sıkılma algısı, internet bağımlılığı ve akademik baĢarı arasındaki 

iliĢkiye dair literatürde herhangi bir çalıĢma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalıĢma 

amaçlanmıĢtır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ERGENLERDE SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGISI, ĠNTERNET KULLANIMI 

VE AKADEMĠK BAġARILARININ ĠNCELENMESĠ 

3.1. AraĢtırmanın Amacı 

 Bu çalıĢmada, ergenlerin cinsiyetlerine göre serbest zamanda sıkılma algısı, internet 

bağımlılığı ve akademik baĢarılarının farklılaĢıp farklılaĢmadığını ve serbest zamanda sıkılma 

algısı, internet bağımlılığı ve akademik baĢarı arasındaki iliĢkiyi saptamak amaçlanmıĢtır. 

3.2. AraĢtırmanın Modeli 

 ÇalıĢma nicel araĢtırma yöntemiyle yapılmıĢ olup, çalıĢmanın yöntemi amacına göre 

tanımlayıcı, yapılıĢ zamanına göre kesitsel, veri toplama yöntemine göre anket çalıĢmasıdır. 

AraĢtırma iliĢkisel tarama modelinde tasarlanmıĢtır.  

 

ġekil 3.1 Serbest Zamanda Sıkılma Algısı, Ġnternet Bağımlılığı ve Akademik BaĢarı ĠliĢkisi 

 

 

Serbest Zaman Sıkılma Algısı 

Ġnternet Bağımlılığı Akademik BaĢarı 
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3.3. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi 

 ÇalıĢmanın evrenini Antalya ilinde 2015-2016 eğitim öğretim döneminde yer alan 106 

tane Anadolu lisesinde eğitim gören 223.565 kız ve 212.324 erkek toplam 435.889 öğrenci 

oluĢtururken, örneklemi ise tabakalı örneklem yöntemi ile seçilen 4 lisede eğitim-öğretim 

gören 10. ve 11. sınıflardan 460 kız (Ortyaş=16.18±0.64) ve 460 erkek (Ortyaş=16.38±0.71) 

toplam 920  (Ortyaş=16.28±0.68) öğrenciden oluĢmaktadır.  

3.4. Veri Toplama Araçları 

 Veri toplama aracı olarak 3 bölümden oluĢan bir anket formu kullanılmıĢtır. 

KiĢisel Bilgi Formu: ÇalıĢmanın ilk bölümünde, lisede okuyan öğrencilerin yaĢ, cinsiyet, 

okul adı, sınıf ve akademik baĢarı durumlarını tespit etmek amacıyla kiĢisel bilgi formu 

geliĢtirilmiĢtir. 

Serbest Zamanda Sıkılma Algısı Ölçeği (SZSAÖ): Iso-Ahola ve Weissinger (1990) 

tarafından geliĢtirilen, Kara vd. (2014) tarafından, Türkçeye uyarlanıp geçerlik güvenirlik 

çalıĢması yapılmıĢ olan “Serbest Zamanda Sıkılma Algısı Ölçeği” kullanılmıĢtır. Ölçek 

serbest zaman sıkıntısına yönelik öznel algıları belirlemektedir. Ölçekten alınan puanların 

artması serbest zamanda sıkılma algısının arttığı anlamına gelmektedir. Türkçe adaptasyon 

sonucu, ölçeğin açıklayıcı faktör analizleri sonucunda “Sıkılma” ve “Doyum” olmak üzere iki 

boyuta dağıldığı, 10 maddeye düĢtüğü ve puan aralığı 10-50 arasında değiĢtiği saptanmıĢtır.  

Ölçeğin Chronbach alfa katsayıları “Sıkılma” alt boyutu için α=.72, “Doyum” alt boyutu için 

α=.72 ve tüm ölçek için α=.77 olarak bulunmuĢtur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu uyum 

indexleri (X2/df=1.83, RMSEA= .05, GFI= .96, CFI= .95, SRMR= .05, NFI= .90) Ģeklinde 

bulunmuĢ olup, kabul edilir değerler aralığında olduğu tespit edilmiĢtir. Ölçek bu çalıĢma için 

tek bir boyut olarak ele alınmıĢ ve Cronbach‟s Alpha katsayısı .69 olarak bulunmuĢtur. 

Ġnternet Bağımlılığı Ölçeği (ĠBÖ): Günüç ve Kayri (2010) tarafından geliĢtirilen “Ġnternet 

Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıĢtır. Ölçek 14-20 yaĢ aralığındaki 754 öğrenciye uygulanmıĢtır. 

Ölçek beĢli likert tipinde olup, 35 maddeden oluĢmaktadır. Ölçeğin puanlanmasında; 

bireylerin bağımlılık durumları hakkında daha detaylı sonuçlar elde edebilmek için 

sınıflandırma tekniklerinden “Ġki AĢamalı Kümeleme Analizi” tekniği uygulanmıĢtır. Ölçeğin 

Cronbach alfa (α) iç tutarlık katsayısı .94 olarak bulunmuĢtur. Yapı geçerliği için açımlayıcı 

(exploratory) faktör analizi, elde edilen faktör yapısının doğruluğunu test etmek için de 

doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi yöntem olarak belirlenmiĢtir. Ölçek dört alt 

faktörden oluĢmaktadır. Bu dört faktör; “Yoksunluk (ĠBY)”, “Kontrol Güçlüğü (ĠBKG)”, 

“ĠĢlevsellikte Bozulma (ĠBĠB)” ve “Sosyal Ġzolasyon (ĠBSĠ)” olarak adlandırılmıĢtır. Ölçeğe 
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iliĢkin toplam açıklanan varyans % 47,46 olarak bulunmuĢtur. Doğrulayıcı faktör analizi 

sonucu uyum indexleri (RMSEA=.03, GFI=.83, CFI=.87) Ģeklinde bulunmuĢ olup, kabul 

edilir değerler aralığında olduğu tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada Cronbach‟s Alpha değerleri, 

Yoksunluk alt boyutu için .86, Kontrol Güçlüğü alt boyutu için .86, ĠĢlevsellikte Bozulma alt 

boyutu için .85, Sosyal Ġzolasyon alt boyutu için .84 ve toplamda ise .94 olarak bulunmuĢtur. 

3.5. Verilerin Toplanması ve Prosedür 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce, çalıĢmayı Antalya ili MuratpaĢa ve DöĢemealtı‟na bağlı 

okullarda yürütebilmek amacıyla, Antalya Milli Eğitim Ġl Müdürlüğüne yazılı baĢvuruda 

bulunulmuĢtur. ÇalıĢma yapılmasında herhangi bir sakınca görülmediğinin bildirilmesi 

üzerine, önceden belirlenmiĢ olan okullara gidilerek 10. ve 11. sınıf öğrencilerine ölçek 

uygulanmıĢtır.  

 ÇalıĢma için veriler, çalıĢmayı yapan araĢtırmacı tarafından Ocak 2016 ile Mart 2016 

tarihleri arasında yüz yüze görüĢülerek araĢtırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerden 

toplanmıĢtır. 

 AraĢtırmaya baĢlamadan önce, okul idaresi ve danıĢmanın izni alınmıĢtır. Derslere 

girilmiĢ ve öğrencilere ölçek hakkında kısa bilgiler verilmiĢtir. Katılımın gönüllülük esasına 

dayandığı, anketlerde isimlere yer verilmeyeceği ve sonuçların kimseyle paylaĢılmayacağı 

konusunda bilgilendirme yapılmıĢtır. Anket doldurulduktan sonra araĢtırmacıya teslim 

etmeleri söylenmiĢtir. Anketin uygulanması yaklaĢık 20 dakika sürmüĢtür.  

3.6. Verilerin Analizi 

AraĢtırmada verilerin analizinde frekans (%), aritmetik ortalama ( X ) ve standart 

sapma (Ss) kullanılmıĢtır. Farklılığı tespit etmek için ise normal dağılım ve homojenlik 

koĢulları yerine gelmediğinden iki bağımsız grupta Non-parametrik testlerden Mann-Whitney 

U testi uygulanmıĢtır. ĠliĢkiyi saptamak için Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu ve basit 

doğrusal regresyon analizi kullanılmıĢtır. Sonuçlar 0.05 ve 0.01 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiĢtir.  

3.7. AraĢtırmanın Bulguları ve Yorumları 

 Bu bölümde çalıĢmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular 

amaca uygun olarak sunulmuĢtur. 
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Tablo 3.1 Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımları 

  n % 

 

Cinsiyete Göre Dağılımları 

Kız 

Erkek 

Toplam 

460 

460 

920 

50.0 

50.0 

100.0 

 

Tablo 3.1‟e göre, çalıĢmaya katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımlarının % 50 ile 460 

kız ve % 50 ile 460 erkek öğrenciden oluĢtuğu saptanmıĢtır. 

Tablo 3.2 Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımları 

  n % 

Sınıflara Göre Dağılımları 

10. Sınıf 

11. Sınıf 

Toplam 

517 

403 

920 

56.20 

43.80 

100.0 

 

Tablo 3.2‟de, öğrencilerin sınıflara dağılımlarının % 56.20 ile 517 öğrencinin 10. 

sınıfta ve % 43.80 ile 403 öğrencinin ise 11. sınıfta okuduğu görülmektedir.   

Tablo 3.3 Öğrencilerin Ġnternet Bağımlılığı ile Ġlgili Tanımlayıcı Ġstatistikleri 

 n Ort Ss 

ĠBO Yoksunluk 920 30.20 9.06 

ĠBO Kontrol Güçlüğü 920 21.42 8.16 

ĠBO ĠĢlevsel Bozukluk 920 14.20 6.06 

ĠBO Sosyal Ġzolasyon 920 12.14 5.37 

ĠBO Toplam 920 77.98 24.22 

 

Tablo 3.3‟e göre, internet bağımlılığı envanterinin en yüksek puana sahip olduğu alt 

faktörü 30.20 toplam puan ile “Yoksunluk”, en düĢük puana sahip alt faktörü ise 12.14 toplam 

puan ile “Sosyal Ġzolasyon” dur. Öğrencilerin internet bağımlılığı puan toplamı olan 175 

üzerinden 77.98 olarak bulunmuĢtur. Toplam puanın artması, internet bağımlılığının artmasını 

ifade etmektedir. 

Tablo 3.4 Öğrencilerin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Ġlgili Tanımlayıcı Ġstatistikleri 

 n Ort Ss 

Serbest Zamanda Sıkılma Algısı 920 25.99 6.38 
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Tablo 3.4‟ e bakıldığında, öğrencilerin serbest zamanda sıkılma algısı puan toplamı 50 

üzerinden 25.99 olarak bulunmuĢtur. Toplam puanın artması, serbest zamanda sıkılma 

algısının arttığı anlamına gelmektedir. 

Tablo 3.5 Öğrencilerin Akademik BaĢarıları ile Ġlgili Tanımlayıcı Ġstatistikleri 

 n Ort Ss 

Akademik BaĢarı 920 76.29 11.37 

 

Tablo 3.5‟te, öğrencilerin akademik baĢarı puan toplamı 100 üzerinden 76.29 olarak 

bulunmuĢtur. Toplam puanın artması da akademik baĢarının artmasını ifade etmektedir. 

Tablo 3.6 Serbest Zamanda Sıkılma Algısının, Ġnternet Bağımlılığının ve Akademik BaĢarının Cinsiyet 

DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp FarklılaĢmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney U Testi 

Sonuçları 

 

Kız Öğrenci 

n=(460) 

Erkek Öğrenci 

n=(460) 
 

U 

 

z 

 

p 
S.O. S.T. S.O. S.T. 

ĠBÖ 

Yoksunluk 

 

457.14 210284.50 463.86 213375.50 104254.50 -.38 .701 

ĠBÖ 

Kontrol Güçlüğü 

 

457.36 210385.00 463.64 213275.00 104355.00 -.35 .720 

ĠBÖ 

ĠĢlevsel Bozukluk 

 

452.32 208067.00 468.68 215593.00 102037.00 -.93 .349 

ĠBÖ 

Sosyal Ġzolasyon 

 

452.62 208204.50 468.38 215455.50 102174.50 -.90 .364 

ĠBÖ 

Toplam 

 

453.48 208599.50 467.52 215060.50 102569.50 -.80 .423 

SZSAÖ 

 

492.99 226775.50 428.01 196884.50 90854.50 -3.71* .000 

Akademik BaĢarı 

 

477.02 219427.50 443.98 204232.50 98202.50 -1.88 .059 

p < .05 
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Tablo 3.6‟ya bakıldığında, internet bağımlılığı ve akademik baĢarı toplam puanları 

cinsiyet değiĢkenine göre istatistiksel açıdan farklılaĢmamaktadır. Serbest zamanda sıkılma 

algısı toplam puanları ise cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı Ģekilde farklılaĢmaktadır (p < 

.05). Kız öğrencilerin serbest zamanda sıkılma algılarının, erkek öğrencilerden daha fazla 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tablo 3.7 Öğrencilerin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Ġnternet Bağımlılığı arasındaki Pearson 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Serbest 

Zamanda 

Sıkılma 

Algısı 

Yoksunluk 
Kontrol 

Güçlüğü 

ĠĢlevsel 

Bozukluk 

Sosyal 

Ġzolasyon 

Ġnternet Bağımlılığı 

Toplam Puan 

 

R = .18** 

 

r= .21** 

 

r= .26** 

 

r= .19** 

 

r= .24** 

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

 Tablo 3.7‟de, öğrencilerin serbest zamanda sıkılma algısı ile internet bağımlılığı ve alt 

boyutları puanları arasındaki iliĢki sonuçları verilmiĢtir. Buna göre; alt boyutlar “Yoksunluk” 

(r = .18), “Kontrol Güçlüğü” (r = .21), “ĠĢlevsel Bozukluk” (r = .26), “Sosyal Ġzolasyon” (r = 

.19) ve internet bağımlılığı toplam puanında (r = .24) pozitif doğrusal iliĢki olduğu saptanmıĢ 

(p < .01) ve iliĢki düzeylerinin düĢük düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 3.8 Öğrencilerin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Akademik BaĢarısı Arasındaki Pearson 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Serbest Zamanda Sıkılma Algısı 

 Akademik BaĢarı 

 r= -.16** 

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

 Tablo 3.8‟de, serbest zamanda sıkılma algısı toplam puanı ile akademik baĢarı toplam 

puanı (r= -.16) negatif ters yönlü iliĢki saptanmıĢ (p < .01) ve iliĢki düzeylerinin düĢük 

düzeyde olduğu görülmüĢtür. 

Tablo 3.9 Öğrencilerin Akademik BaĢarı ile Ġnternet Bağımlılığı Arasındaki Pearson Korelasyon Analizi 

Sonuçları 

 

Akademik 

BaĢarı 

Yoksunluk 
Kontrol 

Güçlüğü 

ĠĢlevsel 

Bozukluk 

Sosyal 

Ġzolasyon 

Ġnternet Bağımlılığı 

Toplam Puan 

 

r= -.09** 

 

r= -.09** 

 

r=-.14** 

 

r= -.12** 

 

r= -.13** 

*p < .05, **p < .01 
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 Tablo 3.9‟da, “Yoksunluk” (r = -.09), “Kontrol Güçlüğü” (r = -.09), “ĠĢlevsel 

Bozukluk” (r = -.14), “Sosyal Ġzolasyon” (r = -.12) ve internet bağımlılığı toplam puanında 

(r= -.13) negatif ters yönlü iliĢki olduğu saptanmıĢ (p < .01) ve iliĢki düzeylerinin düĢük 

düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 3.10 Serbest Zamanda Sıkılma Algısının Akademik BaĢarıya Etkisinin Linear Regresyon Analizi 

Sonuçları 

  R R
2
 F ß t 

Serbest Zamanda 

Sıkılma Algısı 
Akademik BaĢarı 

 

.15*
 

 

.02 

 

22.60 

 

-.27 

 

-4.75 

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

 Tablo 3.10‟da, serbest zamanda sıkılma algısının akademik baĢarı (R= .15, R
2
= .02, F= 

22.60, p < .01, t = -4.75) üzerindeki etkisi incelendiğinde, sıkılma algısının akademik baĢarıyı 

anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıĢtır. Serbest zamanda sıkılma algısı varyansının, 

akademik baĢarıyı % 2.4 düzeyinde açıkladığı belirlenmiĢtir. 

Tablo 3.11 Serbest Zamanda Sıkılma Algısının Ġnternet Bağımlılığına Etkisinin Linear Regresyon Analizi 

Sonuçları 

  R R
2
 F ß t 

Serbest Zamanda 

Sıkılma Algısı 
Ġnternet Bağımlılığı 

 

.28*
 

 

.07 

 

78.23 

 

1.06 

 

8.84 

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

 Tablo 3.11‟e göre, serbest zamanda sıkılma algısının internet bağımlılığı (R= .28, R
2
= 

.07, F= 78.23, p < .01, t = 8.84) üzerindeki etkisi incelenmiĢ, sıkılma algısının internet 

bağımlılığını anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıĢtır. Serbest zamanda sıkılma algısı 

varyansının, internet bağımlılığı ölçeğini % 7.9 düzeyinde açıkladığı görülmüĢtür. 

Tablo 3.12 Ġnternet Bağımlılığının Akademik BaĢarıya Etkisinin Linear Regresyon Analizi Sonuçları 

  R R
2
 F ß t 

Ġnternet 

Bağımlılığı 
Akademik BaĢarı 

 

.14*
 

 

.02 

 

20.43 

 

-.06 

 

-4.52 

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

 Tablo 3.12‟de, internet bağımlılığının akademik baĢarı (R = .14, R 
2
= .02, F = 20.43, p 

< .01, t = -4.52) üzerindeki etkisi incelendiğinde, internet bağımlılığının akademik baĢarıyı 

anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıĢtır. Ġnternet bağımlılığı varyansının, akademik baĢarıyı 

% 2.2 düzeyinde açıkladığı tespit edilmiĢtir. 
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SONUÇ 

Literatürde yeni yeni yer bulmaya baĢlayan internet bağımlılığı, psikologlar ve 

klinisyenler tarafından oldukça ciddiye alınan bir problemdir. Bir eğlence aracı olarak 

düĢünülen internet, toplumun büyük bir kesimi tarafından kullanılmaktadır. En çok da 

ergenler üzerinde etkisi olan internet bağımlılığı, bireyi hem psikolojik hem sosyolojik hem 

de fizyolojik olarak etkilemektedir. Diğer bağımlılıklar gibi internet bağımlılığı da kriterlerini 

DMS IV‟ten almaktadır. Bu bağımlılık davranıĢ tabanlı olduğu için, tanısında testler, 

envanterler gibi ölçme araç ve teknikleri kullanılmaktadır (Kim ve Kim akt. Günüç ve Kayri, 

2010: 227).  

Yapılan bu araĢtırma; ortaöğretim öğrencilerinde serbest zamanda sıkılma algısı, 

internet bağımlılığı ve akademik baĢarı durumunun cinsiyet değiĢkenine göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını tespit etmek, sıkılma algısı, internet bağımlılığı ve akademik baĢarının 

birbirleri üzerindeki etkilerini saptamaya yöneliktir. 

 Antalya ilinde yaĢayan ve araĢtırmamıza katılan ortaöğretim öğrencilerinin 

demografik özellikleri incelendiğinde % 50 ile 460 kız öğrenci ve % 50 ile 460 erkek 

öğrenciden oluĢtuğu görülmektedir. Daha sonra öğrencilerin sınıflara dağılımlarına bakılmıĢ 

% 56.2 ile 517 öğrencinin 10. sınıf ve % 43.8 ile 403 öğrencinin ise 11. sınıf öğrencisi olduğu, 

yine bu öğrencilerin 16.38 yaĢ ortalamasına sahip olduğu saptanmıĢtır. 

 Ġnternet bağımlılığı ölçeğinin toplam puanlamasında en yüksek değer 175 ve en düĢük 

değer 35 puandır. ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin, internet bağımlılığı envanterinde 

“Yoksunluk” alt boyutu 30.20 toplam puanı ile en yüksek puan olarak bulunurken, “Sosyal 

Ġzolasyon” alt boyutu ise 12.14 ile en düĢük puana sahip alt boyut olarak tespit edilmiĢtir. 

Toplam puan ortalaması ise 77.98 olarak bulunmuĢtur. Bu puan öğrencilerin internet 

bağımlılığı durumlarının orta seviyede olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. Bu verilere dayanarak 

ergenlerin internet bağımlılığının en büyük nedeninin, internete ulaĢamadıklarında psikolojik 

olarak kendilerini internetten yoksun hissettikleri söylenebilir. Ergen bireylerin internete 

ulaĢamadığında, aile bireyleri ve öğretmenleri tarafından sınırlandırıldıklarında, internet 

bağlantılarında kopma ya da yavaĢlama yaĢadıklarında kendilerini huzursuz, çaresiz, güçsüz, 

kaygılı, stresli ve öfkeli hissetmektedirler. Bu nedenle internetin her an her yerde ulaĢılabilir 

olması öğrencinin sürekli kullanmak istemesini tetiklemekte ve sabırsızlık duygu durumunu 

da ortaya çıkarmakta olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Tsai ve Lin (2003: 51)‟in yapmıĢ oldukları 

çalıĢmaya göre, ergenlerin interneti yoğun olarak kullanmak istemelerinin aile bireyleri 
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tarafından olumsuz karĢılanması sonucunda kendilerini yoksun hissetmelerine neden 

olmaktadır. Bu bulguların çalıĢmamızla paralellik gösterdiği söylenebilir.  

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin, internet bağımlılığı envanterinin diğer bir alt boyutu 

olan “Kontrol Güçlüğü” toplam puanı 21.42 bulunmuĢtur. Bu veriye göre ergenlerde internet 

bağımlılığının bir diğer sonucu olarak, oto kontrolü sağlayamadığı görülmektedir. Ergen 

bireyin sabah uyanır uyanmaz internet kullanma ihtiyacı hissettiğini, her defasında daha uzun 

süre internette vakit geçirmek istediğini, planladığından daha uzun süre kalması ve bunun 

sonucunda yeme, içme ve uyuma gibi temel ihtiyaçlarından ödün verdiğini, internet 

bağımlılığının hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan ergen bireyi etkilediğini de söylemek 

mümkündür. Doğan (2013: 69)‟a göre; ergenlerin interneti bağımlılık düzeyinde kullanmaları, 

rutin iĢlerini, uyku ve yeme gibi temel ihtiyaçlarını olumsuz yönde etkilediği sonucu 

bulunmuĢtur. Çam vd. (2015: 182) tarafından yapılan bir çalıĢmada ise internet bağımlısı olan 

ergen bireylerde aĢırı uyku düzensizliği yaĢadığı, okul baĢarısının daha düĢük olduğu ve yeme 

davranıĢlarında bozukluk belirtileri gösterdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Nalwa ve Anand, (2003: 

655) ın internet bağımlılığına yönelik yaptıkları çalıĢma sonucunda ergenlerin interneti 

kullanmak için birçok gündelik iĢlerini erteledikleri, internet kullanımı sırasında zaman 

kavramını yitirdikleri ve bu nedenle uyku problemi yaĢadıkları görülmüĢ, internetsiz bir 

yaĢamın sıkıcı olduğu düĢüncesine kapıldıkları görülmüĢtür. 

Ġnternet bağımlılığı envanterinin bir diğer alt boyutu olan “ĠĢlevsel Bozukluk” toplam 

puanı ise 14.20 bulunmuĢtur. Bu sonuca göre; ergen bireyin ailesi ile zaman geçirmek 

istemediği ve internet kullanımı yüzünden tartıĢma yaĢadığı, arkadaĢları ile vakit geçirmek 

yerine internet baĢında vakit geçirmeyi tercih ettiği, sosyal ve kültürel faaliyetlere ilgisinin 

azaldığı, evde ve okulda sorumluluklarını yerine getirmediği ya da ertelediği söylenebilir. 

Yang ve Tung (2007: 79) tarafından yapılan çalıĢmaya göre, internet bağımlısı olan ergenlerin 

interneti yoğun olarak kullanmaları, onların okul baĢarı durumlarının, aileyle iliĢkilerinin ve 

rutin olarak yaptıkları birçok etkinlikte olumsuzluk yaĢamalarına neden olmaktadır. 

Bu çalıĢmada gerçekleĢtirilen internet bağımlılığı envanterinin son boyutu olan 

“Sosyal Ġzolasyon” toplam puanı 12.14 bulunmuĢtur. Bu son boyuta göre ergen bireyin 

çevresinde bulunan arkadaĢları ile sorunlar yaĢadığı görülmektedir. Ġnterneti en iyi arkadaĢı 

olarak görmesi ya da en iyi arkadaĢları internetten edinebileceğini düĢünen birey, ayrıca 

gerçek arkadaĢları ile dıĢ mekânda ya da sosyal bir ortamda görüĢmek yerine internetten 

görüĢmeyi tercih ettiği ve yüz yüze iletiĢim kurmakta zorlandığı çıkarımında bulunulabilir. 

Mossbarger (2008: 471)‟in ergenler üzerine yaptığı bir çalıĢma sonucunda, ergenlerin 
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arkadaĢlarıyla gerçek mekanlarda sohbet etmekten ziyade sanal ortamda sohbet etmeyi ve 

oyun oynamayı tercih ettikleri sonucu çalıĢmamızı destekler niteliktedir. 

Öğrencilerin serbest zamanda sıkılma algısı puanları ise 50 üzerinden 25.99 olarak 

belirlendiğinden, bu grubun serbest zamanda sıkılma algısı yaĢadıkları görülmektedir. Ergen 

bireylerin okul ve sosyal yaĢamlarında zorunlu gereksinimleri dıĢında kalan zamanlarda ne 

yapacaklarını bilmediği ve genelde serbest zamanlarını uyuyarak geçirdikleri söylenebilir. 

Ergen bireylerin serbest zamanları sıkıcı zaman dilimleri olarak algılamaları sebebi ile bu 

zaman dilimlerinde yeni deneyimler yaĢamak, etkinlikler gerçekleĢtirmek istese de ne 

yapacağını bilememe durumu yaĢamaktadırlar. YaĢam kalitelerini arttırmanın önemini 

kavrayamayan ergenlerin aileleri ve öğretmenleri tarafından yeterince yönlendirilmediğini de 

söylemek mümkündür. Lin vd. (2009: 997) tarafından ergenlerin internet bağımlılığı 

yaĢamalarında aile gözetiminin etkisi incelendiğinde, serbest zamanda sıkılma algısı yaĢayan 

ergenlerin, bu sıkıntı durumundan kurtulmak için farklı etkinliklere ihtiyaç duydukları ve bu 

ihtiyaçları karĢılanmadığında ise internet kullanımına yöneldikleri görülmektedir. 

 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin, internet bağımlılığı ve akademik baĢarı puanlarına 

bakıldığında cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmamıĢtır. Ancak erkek ergenlerin internet 

ortamında ulaĢabildikleri, örneğin sanal ortamda müzik dinlemek, oyun oynamak, pornografik 

sitelere girmek, politika, sanat ve özellikle spor gibi ilgisini çeken daha fazla konuya sahip 

olmaları ve erkeklerin kızlara oranla daha az aile baskısı görmesi erkeklerin internet 

kullanımını arttırmaktadır. Ġnternet kullanımı artan ergenlerin ise akademik baĢarılarının 

düĢük olması rastlanan sonuçlar arasında karĢımıza çıkmaktadır (Bayhan, 2011: 919). Cömert 

ve Kayıran (2010: 168) tarafından yapılan bir çalıĢmada kızlara oranla erkeklerin internet 

baĢında daha fazla zaman geçirdikleri sonucu bulunmuĢtur. Gross (2004: 645) tarafından 

yapılan bir çalıĢmada ise internette fazla zaman geçirmenin okul baĢarı durumunu etkilediği 

görülmüĢtür. Bu bulgular zincirleme değerlendirildiğinde bağımlılığının akademik baĢarıyı 

doğrudan etkilemesi gerektiği düĢünülmektedir. 

Serbest zamanda sıkılma algısı üzerinde cinsiyet değiĢkeninin anlamlı bir farklılık 

yarattığı, kız öğrencilerin daha fazla sıkılma algısı yaĢadığı görülmüĢtür. Bu bulguya 

ulaĢılmasının nedeni olarak, gün boyu okulda olan ergenlerin en çok akĢam vaktinde serbest 

zamanlarının oluĢması, erkek ergenlerin akĢamları sosyal gerçek ortamlara katılabilmek için 

kızlara oranla ailelerinden daha rahat izin alabilmeleri ve dıĢ mekanlarda arkadaĢları ile daha 

rahat ve güvenli zaman geçirebilmeleri gösterilebilir. Lise öğrencileri üzerinde yapılan bir 

çalıĢma sonucunda kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla sıkılma algısı yaĢadığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır (Wegner vd., 2006: 249). 
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  ÇalıĢma sonuçlarına göre öğrencilerin, serbest zamanda sıkılma algısı ile internet 

bağımlılığı toplam puanı arasında pozitif doğrusal iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. Bu veriye 

göre, serbest zamanda sıkılma algısı yaĢayan ergenlerin, günümüz teknoloji çağında en kolay 

ulaĢabildikleri ve iletiĢim kurup eğlenebildikleri ortamın sanal ortam olması nedeni ile daha 

fazla internet kullanımına yöneldiklerini söylemek mümkündür (Ġnan, 2010: 4).  

Bulgulara göre öğrencilerin, serbest zamanda sıkılma algısının akademik baĢarıyla 

negatif ters iliĢkili olduğu ve akademik baĢarı ile internet bağımlılığı arasında ise negatif ters 

yönlü bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Serbest zamanda sıkılma algısı yaĢayan ergenler stresli, 

kaygılı, huzursuz ve mutsuz duygu durumları yaĢayabilmektedirler. Bu olumsuz duygu 

durumları ergeni internet kullanımına yönelmektedir. Zamanının büyük bir bölümünü internet 

kullanarak geçirmesi sonucunda ise okul baĢarısı düĢebilmekte ve kendini baĢarısız olarak 

görmemek adına ergen, bu defa baĢarısızlıktan kurtulmak için internet ortamındaki oyunlara 

yönelebilmektedir. Öğrencilerin yaĢadığı sıkılma algısı, eğitim ortamlarında da sıklıkla 

hissedilen ve rahatsızlık verici bir duygu durumu olarak görülmüĢtür. Hendricks vd. (2015: 

105) „nin ergenler üzerinde yapmıĢ olduğu çalıĢma sonucunda, ergenlerin bağımlılık 

yaĢamasındaki en büyük etkenlerden birinin, serbest zamanda sıkılma algısı yaĢamalarıyla 

iliĢkili olduğu bu çalıĢmayı destekler niteliktedir. Soylu ve Siyez (2014: 72) tarafından 

yapılan araĢtırmada ise, sıkılma algısının, problemli internet kullanım nedenleri arasında 

olduğu sonucu bu çalıĢmaya paraleldir. Ġnternet bağımlılığı ile okul baĢarı durumunun 

incelendiği birçok çalıĢmada, aĢırı internet kullanımının okul baĢarı durumunu olumsuz yönde 

etkilediği sonucu bu çalıĢmanın sonucu ile benzerlik göstermektedir (Mythily vd., 2008: 9). 

Impraim (2012: 45)‟ın ergenlerin internet bağımlılığı seviyeleri ile akademik baĢarıları 

üzerine etkisini araĢtırdığı bir çalıĢmaya göre, anlamlı bir iliĢkiye rastlanmıĢ ve internet 

bağımlılığının akademik baĢarıyı olumsuz yönde etkilediği bulunmuĢtur.  

Tüm bu çalıĢmaları destekler nitelikte bu çalıĢmada da, internet bağımlılığı, akademik 

baĢarı ve serbest zamanda sıkılma algısı puanlarına bakıldığında her birinin diğeri üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

Sonuç olarak, son yıllarda teknolojinin geliĢmesi ile iletiĢim çağının baĢlaması, 

internet kullanıcılarının sayısını hızla arttırmıĢtır. Özellikle ergenler günümüz teknolojisinin 

içine doğmakta ve internet kullanımını en kolay kavrayan grup olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Ergenlerin, interneti daha fazla kullandıklarını hatta internet bağımlılığı vakalarının en çok 

ergenlerde olduğunu söylemek mümkündür. Okul çağında olan ergenlerin interneti okul 

baĢarı durumlarını arttırmak, araĢtırmak, geliĢtirmek ve yararlı bilgiler öğrenmek adına bir 

araç olarak kullanmak yerine amaç olarak kullanması, internette daha fazla zaman 
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geçirmelerine neden olmakta, yaratıcı ve akılcı düĢüncenin geliĢimini olumsuz yönde 

etkileyerek akademik baĢarılarını düĢürmektedir. Bu süreçte internet bağımlısı olan ergenlerin 

aile bireyleri ve çevresi ile iletiĢim kurmakta zorlandığı ve kendilerini yalnız hissettikleri 

söylenebilir. Yalnızlıktan kaynaklı depresif ruh hali ve psiko-sosyal bozukluk yaĢayan 

ergenin, toplumdan kendisini soyutlayarak sıkılma algısı yaĢadığı sonucuna ulaĢılabilir. 

Sıkılma algısı yaĢayan ergen ise, yaĢadığı bu sosyal fonksiyon bozukluğunun çaresi olarak 

interneti görmekte ve sıkılma algısından kaynaklı bu duygu durumunu internet ortamında 

zamanının büyük bir bölümünü kullanarak aĢmaya çalıĢmaktadır. Bu çalıĢmada görülmektedir 

ki, internet bağımlılığı, akademik baĢarı ve sıkılma algısı arasında sarmal bir iliĢki vardır. 

Ġnternet bağımlılığı arttıkça, akademik baĢarı düĢmekte, akademik baĢarı düĢtükçe, sıkılma 

algısı artmakta ve sıkılma algısı arttıkça da internet bağımlılığı artmaktadır (Bayhan, 2011: 

917; Ögel, 2012: 18-19; Leung, 2015: 387). 

 Yapılan çalıĢmadan elde edilen bulgular sonucunda ileride yapılacak olan çalıĢmalara 

yardımcı olması amacıyla bazı öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

-Okullarda, rehberlik ve psikolojik danıĢmanı ile teknoloji ve öğretim öğretmenleri 

internet ve sosyal medyanın bilinçli aynı zamanda güvenli kullanımı için hem öğrencilere 

hem de ailelere bilgilendirme yapması internet bağımlılığının önüne geçilmesinde faydalı 

olacaktır. 

-Anne ve babalara ergenlik dönemi geliĢimi ve değiĢimi konularında bilgilendirme 

yapılmalı ve olumsuz durumlarla nasıl baĢa çıkılabileceği anlatılmalıdır. 

-Ergenlerin interneti beceri kazanabilme ve kiĢisel geliĢimlerini tamamlamada 

yardımcı olarak kullanmayı öğrenmeleri sağlanmalıdır. 

-Ġnternetin olumlu ve olumsuz kullanımı konusunda bilinçlendirme çalıĢmaları 

yapılmalıdır. 

-Süre kısıtlaması getirilerek internet kullanımı sağlanmalıdır. 

-Aileler ve öğretmenler tarafından öğrenciler serbest zamanın etkili ve verimli 

kullanılması konusunda bilinçlendirilmelidir. 

-Bu çalıĢma ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilere yapılmıĢtır. Yapılacak 

diğer çalıĢmalarda okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere de yer verilmesi, 

internet bağımlılığının çok küçük yaĢlarda da baĢladığının görülmesini sağlayacaktır. 

-Benzer bir araĢtırma ile elde edilecek olan verilere göre internet bağımlısı olduğu 

düĢünülen bireylerde nitel araĢtırma tekniklerinden, derinlemesine görüĢme tekniği ile 

çalıĢma gerçekleĢtirilebilir. 
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-Bu araĢtırma Antalya ilinde bulunan birkaç okulla sınırlı kalmıĢtır. Daha geniĢ bir 

örneklem grubu seçilerek yurt içinde ve dıĢında çalıĢmalar yapılabilir.  

-Farklı bölgelerde araĢtırmalar yapılarak bölgelere göre karĢılaĢtırmalar yapılabilir. 
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EK 1- KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

Cinsiyetiniz:                                 

YaĢınız:  ……………….. 

Okulunuz/Bölümünüz:………………………………………………… 

Sınıfınız:              

Okul Akademik Not Ortalamanız (1 yıl önceki not ortalamanızı 

yazınız.):………………….. 
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EK 2- SERBEST ZAMANLARDA SIKILMA ALGISI ÖLÇEĞĠ 

AĢağıda sizin boĢ zamanlarınızda sıkılma algınızı ölçtüğü düĢünülen bazı ifadelere yer 

verilmiĢtir. Her bir ifadede sunulan durumun sizin için uygunluğunu belirtmek için uygun 

alanı iĢaretleyiniz. 

 

Lütfen her ifadeyi bir kez iĢaretleyiniz ve 

cevaplanmamıĢ hiçbir ifade bırakmayınız 
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1. BoĢ zamanlar sıkıcıdır. 1 2 3 4 5 

2. BoĢ zamanlarımda yaptığım Ģeylerden genellikle 

hoĢlanmıyorum, fakat baĢka ne yapacağımı bilmiyorum. 
1 2 3 4 5 

3.BoĢ zamanlar silkinip bir Ģeyler yapmak için bana 

vesile oluyor. 
1 2 3 4 5 

4.BoĢ zaman deneyimleri yaĢam kalitemin önemli bir 

parçasıdır. 
1 2 3 4 5 

5.BoĢ zaman fikri beni heyecanlandırıyor. 1 2 3 4 5 

6.BoĢ zamanlarımda bir Ģeyler yapmak istiyorum, fakat 

ne yapacağımı bilmiyorum. 
1 2 3 4 5 

7.BoĢ zamanlarımın çok önemli bir kısmını uyuyarak 

boĢa harcıyorum. 
1 2 3 4 5 

8.Daha önceden hiç denemediğim boĢ zaman 

aktivitelerini denemek isterim. 
1 2 3 4 5 

9.BoĢ zamanlarımda çok aktif olurum. 1 2 3 4 5 

10.Zevk alabileceğim pek fazla boĢ zaman uğraĢım ve 

yeteneğim yok. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

EK 3- ĠNTERNET BAĞIMLILIK ÖLÇEĞĠ 

AĢağıdaki her bir maddeyi okuyarak, bu madde sizin için her 

zaman doğru ise   “Tamamen Katılıyorum”, genelde doğru 

ise “Katılıyorum”, emin değilseniz “Kararsızım”, genelde 

doğru değilse “Katılmıyorum”, hiçbir zaman doğru değilse 

“Kesinlikle Katılmıyorum” Ģeklinde iĢaretleme yapmanız 

rica olunur. K
es

in
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k
le

 
K

a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

ra
rs

ız
ım

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

T
a

m
a

m
en

 
K

a
tı

lı
y

o
ru

m
 

Yoksunluk      

1.Ġnternet kullanamadığım zaman kendimi gergin/huzursuz 

hissederim. 
1 2 3 4 5 

2.Ġnternet kullanmak isteyip de kullanamadığım zaman 

sinirli/öfkeli olurum. 
1 2 3 4 5 

3.Ġnternet bağlantısı koparsa ya da yavaĢlarsa 

sinirlenirim/öfkelenirim. 
1 2 3 4 5 

4.Ġnternet kullandığım zamanlarda hiç olmadığım kadar 

mutlu/huzurlu olurum. 
1 2 3 4 5 

5.Kendimi endiĢeli ya da sıkıntılı hissettiğim zamanlarda internet 

kullanmak beni rahatlatır. 
1 2 3 4 5 

6.Birileri beni internetin baĢından kaldırırsa sinirlenirim. 1 2 3 4 5 
7.Sorunlarımdan kaçmak için internet kullanmaya yönelirim. 1 2 3 4 5 
8.Ġnternete, planladığım zamanda giremezsem sinirlenirim. 1 2 3 4 5 
9.Çevremde birileri varken, yalnız kalıp, internete girmeyi 

isterim. 
1 2 3 4 5 

10.Ġnterneti kullanmadığım zamanlarda internete girmek için 

sabırsızlanırım. 
1 2 3 4 5 

11.Gittiğim yerlerde internet bağlantısı ararım. 1 2 3 4 5 

Kontrol güçlüğü 

12.Ġnternet kullanmamı sınırlamakta ya da kontrol etmekte güçlük 

çekerim. 
1 2 3 4 5 

13.Sabah uyandığımda ilk aklıma gelen internete girmek olur. 1 2 3 4 5 
14.Ġnternette her defasında, bir öncekinden daha uzun süre 

kalmak isterim. 
1 2 3 4 5 

15.Ġnternette planladığımdan daha uzun süre kalırım. 1 2 3 4 5 
16.Ġnternet kullanmadığım zamanlarda bile interneti düĢünürüm. 1 2 3 4 5 
17.Ġnternette iken acıktığımı, susadığımı hissetmem ya da farkına 

varmam. 
1 2 3 4 5 

18.Ġnternette daha fazla zaman geçirmek için baĢka planlarımı 

iptal ederim. 
1 2 3 4 5 

19.Ġstediğim zaman internetin baĢından kalkamam. 1 2 3 4 5 
20.Ailem beni çağırsa dahi internetin baĢından kalkamam. 1 2 3 4 5 
21.Ġnternet kullanabilmek için uykumdan ödün veririm. 1 2 3 4 5 

ĠĢlevsellikte bozulma 

22.Ġnternet kullanmamdan dolayı ailem ile sorunlar yaĢarım. 1 2 3 4 5 
23.ArkadaĢlarım beni çağırsa dahi internetin baĢından kalkamam. 1 2 3 4 5 
24.Ġnternet kullanmamdan dolayı baĢka etkinliklere (spor, sinema, 

kitap okuma vb.) ilgim azalır. 
1 2 3 4 5 

25.Ġnternet kullanmamdan dolayı ev/iĢ/okul sorumluluklarımı 

yerine getiremem ya da ihmal ederim.      
1 2 3 4 5 

26.Çevremdekiler internette harcadığım zamandan dolayı Ģikayet 

eder. 
1 2 3 4 5 

27.Ġnternet kullanmamdan dolayı ailem ile daha az zaman 

geçiririm. 
1 2 3 4 5 

28.Ġnternet kullanmamdan dolayı arkadaĢlarım ile daha az zaman 1 2 3 4 5 
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geçiririm. 

Sosyal izolasyon 

29.Ġnternet kullanmamdan dolayı arkadaĢlarım ile sorunlar 

yaĢarım. 
1 2 3 4 5 

30.Ġnternet ortamında edindiğim arkadaĢlıkları gerçek yaĢamdaki 

arkadaĢlarıma tercih ederim. 
1 2 3 4 5 

31.Gerçek yaĢamdaki arkadaĢlarımla dıĢarıda görüĢmek yerine 

internette görüĢmeyi tercih ederim. 
1 2 3 4 5 

32.ArkadaĢlarımı internetten edinirim. 1 2 3 4 5 
33.Ġnternet benim en iyi arkadaĢımdır. 1 2 3 4 5 
34.Ġnternetsiz bir yaĢam bana anlamsız/boĢ gelir. 1 2 3 4 5 
35.Ġnternet kullanmamdan dolayı yüz yüze iletiĢimde zorluk 

yaĢarım. 
1 2 3 4 5 
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EK 4- MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠZNĠ 
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EK 5- ÖLÇEKLERĠN KULLANIM ĠZNĠ 
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EK 6- ÖLÇEKLERĠN KULLANIM ĠZNĠ 
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