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ÖZET 

Koç, M. (2011). Hemşirelik Öğrencilerinde Bağlanma Biçimleri ve İnternet Kullanımı. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği AD. Doktora 

Tezi, İstanbul.  

Araştırma, hemşirelik öğrencilerinde internet kullanımı, internet kullanımını etkileyen 

faktörler ve problemli internet kullanımı ile bağlanma biçimleri arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. 

Araştırmanın örneklemini, İstanbul İli‟nde hemşirelik bölümü bulunan üniversitelerde 

2008 - 2009 ve 2009 - 2010 öğretim yılında lisans eğitimi almakta olan 987 öğrenci 

oluşturdu.  

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak ve uzman görüşü 

alınarak oluşturulan Bilgi Formu, İnternette Bilişsel Durum Ölçeği (İBDÖ) ve Yakın 

İlişkilerde Yaşantılar Envanteri - II (YİYE - II) ile toplandı. 

Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler (yüzdelik, aritmetik  ortalama ve 

standart sapma, minimum - maxsimum), karşılaştırma istatistikleri (t testi, tek yönlü 

varyans analizi, Tukey HSD, Kruskal Wallis, Benferroni düzeltmeli Mann - Whitney U) 

ve korelasyon analizlerine yönelik Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı.  

Araştırmanın sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin İBDÖ toplam puan ortalamasının 

78,82±34,38 olduğu belirlendi. Hemşirelik öğrencilerinin İBDÖ ve alt grup puan 

ortalamaları ile eğitim gördüğü sınıf, aile içinde iletişim ve ilişki durumu, internetin 

haftalık kullanım süresi ve internet kullanım amacına (sohbet etme, oyun oynama, sörf 

yapma, kumar oynama, pornografi, eğlence, bahis, alış - veriş, film indirme, facebook, 

arkadaş bulma) göre anlamlı fark olduğu bulundu. Hemşirelik öğrencilerinin haftalık 

internet kullanım saatleri arttıkça İBDÖ puanlarının arttığı görüldü. 

Hemşirelik öğrencilerinin %29,8‟inin (n=294) korkulu, %28,9‟unun (n=285) güvenli, 

%21,1‟inin (n=208) kayıtsız ve %20,2‟sinin (n=200) saplantılı bağlanma biçimlerini 

sergiledikleri belirlendi. Hemşirelik öğrencilerinin bağlanma biçimleri ile yaşamının 

herhangi bir sürecinde romantik ilişki yaşama ve şu sıralar birisiyle romantik ilişki 

yaşama durumuna göre ileri düzeyde anlamlı fark olduğu bulundu. 

Bağlanma biçimleri ile İBDÖ toplam puan ve alt boyut puanları arasında  ileri düzeyde 

anlamlı fark olduğu belirlendi.  

 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, bağlanma biçimleri, internet kullanımı 
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ABSTRACT 

Koc, M. (2011). Attachment Styles of Nursing Students and Internet Use. Istanbul 

University, Institute of Health Science, Department of Psychiatric Nursing, Doctoral 

Dissertation, Istanbul.   

The study was conducted using a descriptive research design in order to determine the 

relationship between internet use, effecting factors, problematic internet use and 

attachment styles among nursing students. 

The sample of the study was comprised of 987 students whom were studying in the 

undergraduate nursing programs of universities in Istanbul during 2008 - 2009 and 2009 

- 2010 academic years. 

The data of the study was collected using an Information Form which was prepared by 

the researchers according to review of relevant literature and expert opinion, Online 

Cognition Scale (OCS) and Experiences in Close Relationships Inventory - II (ECR - 

II). 

Data analysis was performed using descriptive statistics (percentage, mean, standard 

deviation, minimum - maximum), comparative statistics (t test, One Way Analysis of 

Variance, Tukey HSD, Kruskal Wallis, Mann - Whitney U test with the Benferroni 

Correction) and correlation analysis (Pearson Correlation Analysis).  

As a result of the study, the average total OCS score of nursing students determined to 

be 78.82±34.38. There was a significant difference in OCS and average subscale scores 

of nursing students according to education year of students, communication and 

relationship status in the family, internet usage time per week and the purpose of using 

internet (to chat, play games, surfing, gambling, pornography, entertainment, betting, 

shopping, downloading movies, facebook, making friends). Nursing students‟ weekly 

hours of internet use increased with higher OCS scores. 

It was determined that 29.8% of nursing students (n=294) exhibited fearful attachment 

style, while 28.9% (n=285) had secure, 21.1% (n=208) had dismissing and 20.2% 

(n=200) had preoccupied attachment styles. A significant difference has been found 

between attachment styles of nursing students and having a romantic relationship in any 

period of life and having a romantic relationship recently. 

A highly significiant difference was determined between the attachment styles and total 

OCS scores and average subscale scores.  

 

Key Words: Nursing students, attachment styles, internet use 



 

 

1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Sağlıklı internet kullanımı, düşünsel, davranışsal herhangi bir rahatsızlık 

duymaksızın, uygun bir zaman diliminde, istendik amaca ulaşmak için internet 

kullanımıdır (Davis 2001). Ancak internet kullanımının artmasıyla iş ve okul başarısının 

düşmesi, uyku bozukluğu, internetsiz bir hayatın sıkıcı ve boş gelmesi, kas ve iskelet 

sistemi sorunları gibi sorunlar görülmeye başlanmıştır (Niemz ve ark. 2005; Lei ve Wu 

2007; Öztürk ve ark. 2007).  

“İnternet bağımlılığını” ilk defa Goldberg 1996‟da madde bağımlılığı tanı 

ölçütlerinden yola çıkarak tanımlamıştır (Gönül 2002; Özcan 2004; Köroğlu ve ark. 

2006). İnternet bağımlılığı; internete değil, içeriğine ve sunduğu imkanlara karşı 

olmaktadır (Gönül 2002). Bundan dolayı internet bağımlılığı ile ilgili yapılmış birçok 

tanım “internet bağımlılığı”nı; internetin patolojik boyutta kullanımını yeterince 

tanımlayamadığını öne sürmektedir (Özcan 2004). 

Young (1997), “potolojik internet kullanımı”nı; kişilerin fiziksel ve ruhsal 

sağlıklarına, sosyal ilişkilerine, akademik, iş ve evlilik gibi yaşam alanlarına olumsuz 

etkileri olabilecek derecede, internetteki çeşitli etkinliklere aşırı zaman harcanmasıdır, 

şeklinde tanımlamıştır (Young 1997). Morahan - Martin ve Schumacher (2000), 

patolojik internet kullanımını, internetin yoğun kullanılması ve kişinin yaşamına ciddi 

zarar vermesi durumu olarak tanımlamıştır (Morahan - Martin ve Schuacher 2000 ). 

İnternet bağımlılığı her yaş ve cinsiyette görülebilen bir hastalıktır (Öztürk ve 

ark. 2007). Yapılan bazı çalışmalarda internet bağımlısı olarak nitelendirilebilecek 

hastaların oranı, toplam kullanıcıların %1,98 - %3,5‟i arasında değiştiği, internet 

bağımlılığı açısından risk altında olabilecek grup ise toplam kullanıcıların %8,68 - 

%18,4‟ü arasında olduğu ifade edilmektedir (Odabaşıoğlu ve ark. 2007; Öztürk ve ark. 

2007). Erkeklerde kadınlardan 2 veya 3 kat daha fazla olduğu saptanmıştır (Öztürk ve 

ark. 2007; www.turkiyenette.com/content.asp?contentid=678). Young (1996) ise 

problemli internet kullanımı açısından kadınların fazlalığına dikkat çekmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin de risk altında olduğunu belirtmiştir (Aktaran: Özcan 2004). 

Ülkemizde ise Özcan (2004) ve Komerik (2005) yaptıkları çalışmalarda erkeklerin 

kadınlara göre problemli internet kullanımının daha fazla olduğunu göstermişlerdir. 

http://www.turkiyenette.com/content.asp?contentid=678
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Ceyhan (2010) da yaptığı çalışmada problemli internet kullanımı ile cinsiyetin ilişkili 

olmadığını belirtmiştir. 

 2011 yılı verilerine göre tüm dünyada internet kullanım oranı %30,2‟ye 

ulaşmıştır (www.internetworldstats.com/stats.htm). Öğrenciler, eğitimlerinin bir parçası 

olarak bilgisayar ve interneti yaygın olarak kullanmaktadır. Üniversiteler 

gelişmişliklerinin bir sembolü olarak, eğitimlerinde bilgisayar ve internete önem 

vermekte ve öğrencilerinin bu teknolojiyi kullanmaları için destek olmaktadırlar (Özcan 

2004). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)‟nun 2010 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 

Kullanım Araştırmasında, bilgisayar ve internet kullanım oranının en yüksek 16 - 74 yaş 

grubunda olduğu saptanmıştır. 16 - 74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı 

erkeklerde %51,8, kadınlarda %31,7 olarak belirlenmiştir. Son üç ay içerisinde internet 

kullanan bireylerin %72,8‟i e - posta göndermek - almak, %64,2‟si sohbet odalarına, 

haber gruplarına veya çevirimiçi tartışma forumlarına mesaj göndermek, anlık ileti 

göndermek, %58,8‟i haber, gazete ya da dergi okumak, haber indirmek, %51,2‟si oyun, 

müzik, film görüntü indirmek ya da oynamak için interneti kullandıkları tespit 

edilmiştir. Eğitim durumuna göre ise en fazla bilgisayar ve internet kullananların 

yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlarının olduğu bulunmuştur (www.tuik.gov.tr).  

Üniversitelerde de internet kullanımı hem iletişim hem de akademik amaçlı kullanılan 

önemli bir teknolojidir (Özcan 2004). Üniversite kampüslerinde internet erişiminin 

kolay olması ve öğrencilerin esnek bir programa sahip olmaları gibi özelliklerden dolayı 

internet kullanmı oldukça yaygındır (Ceyhan 2010). Bunlar da beraberinde gençlerde 

internetin problemli kullanımının daha yüksek olacağını düşündürebilir. 

Sakarya (2010), Ankara Üniversitesi‟nde 424 öğrenci ile yaptığı çalışmada, 

internette geçirdiği sürenin, planladığından fazla olduğunu bildiren katılımcıların 

oranını  %79,3,  haftalık ortalama internet kullanım süresini 15 saat olarak bulmuştur. 

Aynı çalışmada öğrencilerin internet (ya da bilgisayar) kullanımından dolayı arkadaş ya 

da aile ilişkilerinde aksama ya da öğrenimlerinin etkilendiğini belirtenler %28,5‟tir.  

Tahiroglu ve ark. (2008), 3,975 öğrenci ile yaptıkları çalışmada katılımcıların 

%7,6‟sının haftada 12 saatten fazla internet kullandığını bulmuşlardır. Oğuz ve ark. 

(2008) 183 üniversite öğrencisi ile yaptıkları çalışmada, öğrencilerin %41,5‟inin haftada 

bir çok kez internete bağlandığını bulmuşlardır. Bayraktar ve Gün (2007) Kuzey 

Kıbrıs‟ta  686 ergen ile yaptıkları çalışmada %1,1‟inin interneti patalojik olarak 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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kullandığını bulmuşlardır. Niemz ve ark. (2005) 317 öğrenci üzerinde yaptıkları 

çalışmada, öğrencilerin %18‟ini internet bağımlısı olarak bulmuşlardır. Seo ve ark. 

(2009) Kore‟li 676 ergenle yaptıkları çalışmada egenlerin %3,1‟ini yüksek riskli 

internet kullanıcısı olarak bulmuşlardır. Chen ve Peng (2008), Tayvan‟da 156 

üniversiteden 49,609 öğrenci ile yaptıkları çalışmada ortalama haftada 17 saat internette 

zaman geçirdiklerini saptamışlardır. Görüldüğü gibi haftalık internet kullanım saati 12 -

15, problemli internet kullanım oranı %1,1 - 18 arasında değişmektedir. Çalışmalarda 

bildirilen yaygınlık oranları arasındaki fark internet bağımlılığının belirlenmesinde 

kullanılan ölçeklerin çeşitliliği, araştırma desenindeki farklılıklar, hedef grup, kültürel 

ve sosyal yapı farkılılıkları ile açıklanmaktadır (Şenormancı ve ark. 2010). 

Suler, psikanalitik kurama göre siberalanı bireyin iç dünyasının bir uzantısı 

olarak değerlendirmekte ve projeksiyon, transferans gibi olguları uyarabilen psikolojik 

bir alan olarak tanımlamaktadır (www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/comptransf.html, 

www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/identitymanage.html). 

Grohol (1999), patolojik internet kullanımının bir bağımlılık olamayacağını 

çünkü bağımlılığa sonuçta elde edilen bir ödülün yol açtığını ancak, internet 

kullanımında asıl olanın sosyalizasyon olduğunu belirtmiştir. Hem sosyalizasyon hem 

de internetin sağladığı yeni bilgi ortamının kişi üzerinde bir çekiciliğinin olduğunu, 

ancak zamanla bu çekiciliğin söndüğünü bir denge ortamına ulaşıldığını ileri sürmüştür. 

Eğer kişi için çekicilik ortamı sönmüyor ise patolojik internet kullanımı söz konusu 

olabilmektedir (Gönül 2002; Özcan 2004). Grohol (1999)‟da aynı zamanda internet 

kullanımının emosyonel durumu dengelemek ve stresle baş etmek için başvurulan bir 

yol olduğunu savunmuştur (Aktaran: Özcan ve Buzlu 2007).  

Davis (2001), internet bağımlılığının oluşabilmesi için kişinin psikopatolojiye 

yatkınlığının söz konusu olduğunu belirtmiştir (depresyon, bipolar, sosyal anksiyete 

veya madde bağımlılığı gibi). Kişideki düşük benlik değeri ve kendini olumsuz 

değerlendirme durumunda internet ile daha farklı bir gelişim sürecine girilmektedir. 

Bunun da internet ortamında sohbet odalarında fantazi rol oynama, yüzleşme olmadan 

arkadaşlık yapma ve diğer bağımlılık nesnelerine ulaşmayla telafi edilmesi kişide yeni 

bilişsel şemaların oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca da gerçek hayatta 

yüzleşmesi gereken sorunlardan kaçabilmektedir (Davis 2001).   



 

 

4 

Bowlby (1980) “bağlanma”yı kişilerin kendileri için önemli gördükleri 

başkalarına karşı geliştirdikleri güçlü duygusal bağlar şeklinde tanımlamakta ve 

bağlanmanın beşikten mezara kadar uzanan yaşam boyu bir süreç olduğunu 

belirtmektedir (Morsünbül 2005; Oral 2006; Amanvermez 2007; Morsünbül ve Tümen 

2008; Kaya ve Kaya 2009; Keskin ve Çam 2009). 

Bağlanma, yaşamın ilk günlerinde başlayan, bebeklerle bakım verenler arasında 

kurulan, zamanın büyük bir kısmının o kişi ile birlikte geçirilmek istenmesi, herhangi 

bir korku yaratan durum veya obje karşısında hemen o kişinin aranması, bağlanılan 

kişinin varlığının duyumsanmasına eş zamanlı olarak rahatlama duyusunun eşlik etmesi 

gibi duygu ve davranış örüntülerinin hepsini kapsayan, duygusal olarak olumlu ve 

yardım edici bir ilişkinin varlığını ifade eder (Keskin 2007).  

Bağlanma biçimleri, yakın ilişkilerde kişilerin davranışlarında, ilişkilerinden 

doyum almalarında, ilişkilerde yaşanan sorunlardan etkilenmelerinde ve bu sorunlar ile 

başa çıkmalarında etkilidir (Kaya ve Kaya 2009).  

Genel olarak bakıldığında, bağlanma ilişkisinde en belirgin bağlanma figürü, 

erken yaşlarda birincil bakıcılar iken, yetişkinlik döneminde yakın ilişkilerde sevgili 

veya eş olmaktadır. Yazılı kaynaklara bakıldığında, yakın ilişkilerde bağlanmanın 

Bowlby‟ın bağlanma kuramı tarafından oluşturulan kuramsal çerçevede açıklanmaya 

çalışıldığı görülür (Amanvermez 2007). 

Erken yaşlarda bağlanma ilişkileri yoluyla oluşan içsel çalışan modeller (bilişsel 

- duygusal şemalar), yetişkinlikte kurulan ilişkilerde duygu, davranış ve bilişlere 

rehberlik etmektedir. İçsel modeller bu yolla yaşamları boyunca kişilerin kendilerine, 

başkalarına ve dünyaya ilişkin inanç ve beklentilerini belirlemektedir (Amanvermez 

2007). 

Sağlıklı bağlanma çocuğun ruhsal ve sosyal gelişimi için çok önemli bir 

gereksinim olup, çocuğun daha sonraki yaşamında ilişkilerinin de temelini 

oluşturmaktadır. Yaşamın ilk aylarından itibaren annenin tepkilerine bağlı olarak 

şekillenen bağlanma ileride karşı cinsle olan ilişkilerini, eş seçimini, akranla olan ilişki 

biçimini etkilemektedir (Keskin 2007). 

Son yıllarda yetişkin bağlanma biçimleri yaygın olarak dörtlü bağlanma modeli 

kapsamında incelenmektedir. Bartholomew ve Hortowitz‟e göre bu dört bağlanma 
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biçimi; güvenli, korkulu, saplantılı ve kayıtsız bağlanma biçimidir. Güvenli bağlanma 

biçimi düşük düzeyde kaygı (olumlu benlik modeli) ve kaçınma (olumlu başkaları 

modeli) boyutunda tanımlanırken, bunun zıt kutbunda yer alan korkulu bağlanma her iki 

boyutun da yüksek düzeyleriyle tanımlanmaktadır (olumsuz benlik ve başkaları 

modeli). Saplantılı bağlanma biçimi yüksek kaygı (olumsuz benlik) ve düşük kaçınma 

(olumlu başkaları) ile tanımlanırken, kayıtsız bağlanma düşük kaygı (olumlu benlik) ve 

yüksek kaçınma (olumsuz başkaları) kombinasyonu ile tanımlanmaktadır (Oral 2006; 

Kaya ve Kaya 2009). 

Dünya‟da bağlanma biçimleri ile internet kullanımını karşılaştıran Shin ve ark. 

(2011) ile Lei ve Wu (2007) çalışmaları ve Zoppos (2009)‟un bağlanma biçimleri ile 

facebook kullanımını karşılaştıran çalışması bulunmaktadır. Shin ve ark. (2011) internet 

kullanımı ile hem kaygı hem de kaçınan bağlanma boyutları arasında önemli ve güçlü 

bir ilişki; Lei ve Wu (2007) problemli internet kullanımı ile güven ve iletişim bağlanma 

biçimleri arasında negatif ilişki bulmuşken yabancılaşma arasında pozitif ilişki 

bulmuşlardır. Zoppos (2009) yaptığı çalışmada facebooku çok kullanan bireylerin 

güvenli bağlanma biçimlerinin daha düşük; korkulu ve kayıtsız bağlanma biçimlerinin 

de daha yüksek olduğunu bulmuş ve facebookun korkulu ve kayıtsız bağlanma biçimleri 

yüksek olan bireylere hitap ettiğini belirtmiştir. Türkiye‟de bağlanma biçimleri ile 

internet kullanımını karşılaştıran çalışmaya raslanmamıştır. Madde kullanımı ile 

bağlanma biçimi arasındaki ilişkiyi araştıran çok sayıda çalışma vardır. Madde 

kullanımında aile etkisini araştıran bir çalışmada bağlanma biçimlerine bakılmış ve 

çocukluk döneminde anne - baba ile kurulan bağlanma biçimlerinin ileriki yıllarda 

madde kullanımı için belirleyici olabileceği öne sürülmüştür (Görgün ve ark. 2010). 

Morsünbül (2009)‟ün anne–babayla kurulan bağlanma biçiminin riskli davranışlarla 

ilişkisini araştıran çalışması, anne - babasıyla güvenli bağlanma oluşturmayan gençlerin 

genel olarak riskli davranışlarda bulunma ve madde kullanma eğiliminde olduğunu 

göstermektedir. Uluman (2010)‟ın 454 ergen ile yaptığı çalışmada da sigara kullanımı 

ile anne - babaya bağlanma arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulmuştur. 

Bu bağlamda yaygın olarak kullanılan ve kullanımı giderek de hızla artan 

internet kullanımının görünümünü belirlemek ve internet kullanımında bağlanma 

biçimlerinin etkisini değerlendirmek önemli görünmektedir. 
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Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinde internet kullanımı, internet  

kullanımını etkileyen faktörler ve problemli internet kullanımı ile bağlanma biçimleri 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktar.  
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Ġnternet Kavramı 

İnternet, iki veya daha çok sayıda bilgisayarın birbiriyle bağlantısı anlamına 

gelen bilgisayar ağlarının aralarında tekrar bağlantı kurmasıyla oluşan, dünya çapında 

yaygın bilgisayar ağlarına dayalı bir iletişim sistemidir (Bölükbaş ve Yıldız 2003; Işık 

2007; Akarsu 2008). Dünya yüzeyindeki bilgisayarların birbirleriyle iletişimine belirli 

elektronik dil kuralları çerçevisinde imkan veren internet aynı zamanda “çok yönlü” bir 

kitle iletişim aracıdır (Işık 2007). İnternetin en önemli özelliği birebir iletişim 

kurmasından önce “inter aktif” iletişim sağlamasıdır. İnternet ile tek taraflı bilgi vermek 

yerine, kullanıcının taleplerine göre yönlenen bir bilgi akışı gündeme gelmiştir 

(Küçükkurt 2007; www.ekitapyayin.com/id/019/01.htm). 

İnternet, birbirine bağlı bilgisayarlardan oluşan bir “bilgi ağı”, “bilgi 

otobanı”dır. Dünyanın herhangi bir yerinden bu sisteme katılmak teorik olarak mümkün 

olmakla birlikte bu sisteme girmek için veya kendi web sitelerinizi sunabilmeniz için 

internet servis sağlayıcılarının (ISS) devreye girmesi gerekmektedir. ISS ulaşımı ise 

modem denilen telefon sinyallerini bilgiye çeviren aletlerle ve telefon üzerinden 

gerçekleşmektedir. Bilgisayarların kendi aralarında – en yagın sistem olarak - TCP / IP 

yöntemi ile olmaktadır. İnternet sitelerinin izlenebilmesi için ise “browser” denilen 

internet tarayıcılarına ihtiyaç vardır. Genelde “HTML” dili ile yazılan internet sayfaları 

bu tarayıcılar tarafından (internet explorer, netscape vb.) tercüme edilmektedirler. 

Dolayısıyla internete girebilmek için dört unsurun bir araya gelmesi gerekmektedir. 

Bunlar; bilgisayar, modem, telefon bağlantısı ve internet servis sağlayıcısıdır  (Işık 

2007; Küçükkurt 2007).  

Ġnternetten Yararlanma Amaçları: 

 Bilgisayar ağına bağlı tüm bilgisayarla iletişim, elektronik posta almak / 

göndermek, sohbet, anında karşılıklı bilgi alış - verişinde bulunmak, 

 Bilgi, makale, teknik rapor gibi sınırsız kaynağa erişim olanağı, 

 Herkese açık yazılımlara ücretsiz erişim, 

 Kitap, konferans, duyuru ve kayıt işlemleri, 

http://www.ekitapyayin.com/id/019/01.htm
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 Bilgi bankalarına ve arşivlere erişim, 

 Kütüphane kataloglarına erişim, 

 Her türlü alış - veriş, 

 Seyahat rezervasyonları, uçak ve diğer yolculuk biletleri,  

 Bankacılık, hisse senedi alım satımı, açık artırmalara katılım gibi ticari işlemler, 

 Çeşitli resmi başvuru ve işlemler, 

 Her konuyla ilgili uzmanların adreslerine ulaşıp iletişim olanağı,  

 Günlük gazete / televizyon haberlerini izlemek (Işık 2007; Küçükkurt 2007). 

İnternetin getirdiği değişim bütün toplum yaşamını etkilemektedir; bilim, eğitim, 

sağlık, eğlence, ticaret, kamu yönetimi gibi. İnternet kendisinden önceki dönemde 

insanoğlu için vazgeçilmez olan geleneksel birçok uygulama ve alışkanlığın da ya rafa 

kaldırılmasına neden olmuş ya da internete özgü yeni biçimlerin geliştirilmesini zorunlu 

kılmıştır. Mektubu bilgisayar ortamına taşıyan, sohbet sistemleri ile haberleşme 

alışkanlığı kazandıran, her alanda güncel başvuru kaynağı konumuna gelen internet, e - 

devlet, e - ticaret, e - demokrasi, e - politika gibi birçok kavramı 

elektronikleştirmektedir. Başka bir değişle hayatımızdaki birçok kavram ve alan 

internete uyumlandırılmış şekliyle karşımıza çıkmaktadır (Işık 2007; Küçükkurt 2007). 

İnternet teknolojilerindeki gelişmeye ve kullanım yaygınlığına paralel olarak 

internet üzerinde yayınlanan sayfa sayısı ve bilgilerde çok önemli bir artış 

göstermektedir. Bu gelişimler karışısında, bilimsel çalışma ve araştırma yapan kişiler, 

bilgiye ulaşmanın en kolay ve hızlı yollarından biri olarak internetten yararlanmayı 

tercih etmektedir. Bilim adamları yaptıkları çalışmaları, dünyanın çeşitli yerlerindeki 

meslektaşlarıyla çok hızlı bir şekilde paylaşabilmektedir. Ancak internet, hem çok 

önemli ve vazgeçilmez bir bilgi kaynağı hem de isteyen herkesin denetimsiz bilgi 

yayınlamasını mümkün kılan bir teknoloji durumundadır (Güvenir 2005). Bu da 

internette yayınlanan bilginin doğruluğunun, tarafsızlığının ve güncelliğinin 

sorgulanmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda internet potansiyel bir tehlike 

durumuna da kaynaklık etmektedir (Işık 2007; Küçükkurt 2007). 

Evrensel bir iletişim aracı olarak denetlenmesi, gözetlenmesi pek mümkün 

olmayan internetin zararlı etkileri ve sonuçları karşısında toplumları, bireyleri - özellikle 
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de gençleri ve çocukları koruyabilmek için bazı konular (çocuk pornografisi, terörizm, 

uluslararası dolandırıcılık, sahtecilik) üzerinde tüm dünyanın ortak çalışma yürütmesi 

zorunlu hale gelmiştir. Bu yönüyle internet bir yandan sınırsız bir özgürlük ve iletişim 

alanını bir yanda da kötü niyetlerin suistimaline açık bir ortamı simgelemektedir (Işık 

2007; Küçükkurt 2007). 

 

2.2. Ġnternet Kullanımının Tarihsel GeliĢimi 

2.2.1. Dünya’da Ġnternet Kullanımının  Tarihsel GeliĢimi 

İnternetin temelleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Sovyetler Birliği 

arasında yaşanan soğuk savaş döneminde atılmıştır. 1957‟de Sovyetler Birliği‟nin ilk 

yapay dünya uydusu “Sputnik I” fırlatması, silahlanma yarışında tekrar teknolojik 

liderliği ele geçirme konusunda Amerika Başkanı Eisenhower‟ı harekete geçirmiştir   

(Soydan ve ark. 2000; Işık 2007; Arısoy 2009). Bilgi ve iletişim teknolojileri içerisinde, 

sosyal etkileşim yönünden en büyük etkiyi gerçekleştiren internet konusunda tarihte ilk 

kaydı, Ağustos 1962‟de “Galactic Network” kavramıyla Massachusetts Teknoloji 

Enstitüsü‟nden (MIT) J.C.R.Licklider yazmıştır. Licklider, kişilerin koloylıkla bilgi ve 

programlara erişebilecekleri küresel bir ağ fikri ile Ekim 1962‟de, Defense Advanced 

Research Project Agency (DARPA) projesinde çalışmalarına başlamıştır (Işık 2007; 

www.isoc.org/internet/history/brief.shtml). 

Olası bir nükleer savaşta askeri iletişim kurmak ve ana bilgisayardaki bilgileri 

diğer bilgisayarlara aktarmak amacıyla gündeme gelen internet konusunda, ABD 

Savunma Bakanlığı‟nın bir kuruluşu olan Advanced Research Projects Agency 

(ARPA)‟nin desteği ile çalışmalara başlanmış ve 1969 yılında dört ayrı şehirdeki 

bilgisayar arasında bilgi transferi gerçekleştirilerek sistemin ilk adımı atılmıştır  

(Soydan ve ark. 2000; Yalçın 2003; Işık 2007; Arısoy 2009).  

Leonard Kleinrock, paket anahtarlama (packet switching) kavramını 

tanımlayarak, bilgisayarlar arası veri iletişimini, telefonda olduğu gibi “çevrim 

anahtarlama” (circuit switching) yerine, “paket anahtarlama” üstüne kurmanın doğru 

olacağı fikri ile İnternet altyapısı adına en önemli gelişimin öncüsü olmuştur. 

Kleinrock‟un temelini attığı bu sistem; Paul Baran (RAND) ve İngiltere Ulusal Fizik 

Laboratuarı (NPL)‟ndan Donald Watt Davies ve Roger Scantlebury‟nin çalışmalarıyla 

http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml


 

 

10 

geliştirilmiştir (Bölükbaş ve Yıldız 2003; www.isoc.org/internet/history/brief.shtml). 

1969 yılı sonlarında Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) projesi 

adı verilen askeri bilgisayar ağı kurulmuştur (Soydan, Arslan ve Akbayrak 2000; 

Bölükbaş ve Yıldız 2003; Işık 2007; Arısoy 2009; 

www.isoc.org/internet/history/brief.shtml). 

Network Control Protocol (NCP), Arpanet‟teki ilk standart ağ protokolü olarak 

kullanılmıştır. NCP‟den daha yeni olanaklar getiren ve Robert Kahn ve Vinto Cerf 

öncülüğündeki araştırmacılar tarafından geliştirilen Transmission Control protocol / 

Internet Protocol (TCP / IP) adındaki yeni protokol ise, 1 Ocak 1983‟te sisteme dahil 

edilmiştir. İlk internet omurga ağı, 1986‟da National Science Foundation (NSFNet) 

tarafından oluşturulmuştur (www.isoc.org/internet/history/brief.shtml). 

2.2.2. Türkiye’de Ġnternet Kullanımının  Tarihsel GeliĢimi 

İnternetin Türkiye‟ye gelişi sürecine bakacak olursak ilk geniş alan ağının, 1986 

yılında Türkiye‟deki bazı üniversiteler ve akademik kuruluşlar arasında tesis edilen 

European Academic and Research Network (EARN) / Because It‟s Time Network 

(BITNET) bağlantılı Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı (TÜVEKA) 

olduğunu görüyoruz. İlerleyen yıllarda bu ağın hat kapasitesinin yetersiz kalması ve 

teknolojik açıdan ihtiyaçlara cevap verememeye başlaması üzerine, 1991 yılı sonlarına 

doğru ODTÜ ve TÜBİTAK, internet teknolojilerini kullanan yeni bir ağın tesis edilmesi 

yönünde bir proje başlatmışlardır (Soydan ve ark. 2000; 

www.socialmediatr.com/blog/turkiyede-internetin-kisa-tarihi/). Bu çerçevede ilk 

deneysel bağlantı 1992 yılının Ekim ayında  Hollanda‟ya yapılmış;  PTT‟ye 1992 

yılında yapılan başvurunun sonuçlanmasını takiben, 12 Nisan 1993′de de 64 Kbps 

kapasiteli kiralık hat ile, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem salonundaki 

yönlendiriciler kullanılarak, ABD‟de National Science Foundation Network (NSFNet)‟e 

TCP / IP protokolu üzerinden Türkiye‟nin ilk internet bağlantısı gerçekleştirilmiştir 

(Bölükbaş ve Yıldız 2003; www.socialmediatr.com/blog/turkiyede-internetin-kisa-

tarihi/). Bu nedenle 12 Nisan 1993 tarihi Türkiye‟de internetin doğum günü olarak 

kabul edilmektedir (Arısoy 2009; www.socialmediatr.com/blog/turkiyede-internetin-

kisa-tarihi/). 1994 yılından itibaren kurumlara ve firmalara internet hesapları verilmeye 

başlamasıyla birlikte Ege Üniversitesi (1994), Bilkent Üniversitesi (1995), Boğaziçi 

Üniversitesi (1996), İstanbul Teknik Üniversitesi (1996) bağlantıları gerçekleştirilmiştir 

http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml
http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml
http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml
http://www.socialmediatr.com/blog/turkiyede-internetin-kisa-tarihi/
http://www.socialmediatr.com/blog/turkiyede-internetin-kisa-tarihi/
http://www.socialmediatr.com/blog/turkiyede-internetin-kisa-tarihi/
http://www.socialmediatr.com/blog/turkiyede-internetin-kisa-tarihi/
http://www.socialmediatr.com/blog/turkiyede-internetin-kisa-tarihi/


 

 

11 

(Karaca 2007; Arısoy 2009; www.socialmediatr.com/blog/turkiyede-internetin-kisa-

tarihi/).   

Başlangıçta internet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgi aktarımı 

aracılıyla kullanılmıştır. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak 1995‟ten itibaren Türk 

girişimcileri de günden güne artan bir taleple interneti, e - posta ve diğer servisleriyle, 

özellikle tanıtım ve pazarlama için kullanmaya başlanmıştır. İnternete 53. ülke olarak 

giren Türkiye‟de, ODTÜ ve TÜBİTAK‟ın tanıtma ve yayma çabaları, TR - NET 

Grubu‟nun yoğun çalışmaları ile akademik çevre hakimiyetli internet, hemen hemen 

tüm kesimler tarafından günden güne artan bir taleple karşılanmıştır. 1995 yılı hedefini 

50 bin kişiye hizmet olarak açıklayan TR - NET‟in çalışmaları sonuç vermiştir (Işık 

2007). 

 

2.3. Ġnternet Kullanımının Yaygınlığı 

2.3.1. Dünya’da Ġnternet Kullanımının Yaygınlığı  

 Internet World Stats‟ın, internet araştırmalarında önde gelen kuruluşların 

(Nielsan / NR, eTForcasts, C.I.Almanac, ITU, IWS, CIA) verilerine dayanarak verdiği 

bilgilere göre (www.internetworldstats.com/stats.htm), tüm dünyadaki internet kullanıcı 

sayısı–Mart 2011 itibarıyla - 2 milyar 93 milyon kişiye ulaşmıştır. Aşağıdaki tabloda, 

bölgeler dikkate alındığında en çok kullanıcı 922 milyon kullanıcısı ile Asya kıtasına ait 

olsa da nüfusla orantılı rakamlar dikkate alındığında Kuzey Amerika ön plana 

çıkmaktadır. Kuzey Amerika nüfusunun %78,3‟ü internet kullanırken, Asya‟da bu oran 

%23,8‟dir. Ancak bu %23,8‟lik dilim tüm dünyada internet kullanıcısının %44‟ünü 

temsil etmektedir (www.internetworldstats.com/stats.htm) (Tablo 2 - 1).   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Tablo 2 - 1: Dünya’da internet kullanımı ve nüfus istatistiği 

Bölgeler Tahmini 2011 

nüfusu 

İnternet 

kullanıcıları 

2000 sayısı 

İnternet 

kullanıcı 

sayıları 

Nüfusuna 

oranı 

(%) 

2000 -

2011 

artış 

hızı 

(%) 

Dünya 

internet 

kullanımı 

yüzdesi 

Afrika 1,037,524,058 4,514,400 118,609,620 11,4 2,527,4 5,7 

Asya 3,879,740,877 114,304,000 922,329,554 23,8 706,9 44 

Avrupa 816,426,346 105,096,093 476,213,935 58,3 353,1 22,7 

Ortadoğu 216,258,843 3,284,800 68,553,666 31,7 1,987,0 3,3 

Kuzey 

Amerika 

347,394,870 108,096,800 272,066,000 78,3 151,7 13 

Latin 

Amerika / 

Karayipler 

597,283,165 18,068,919 215,989,400 36,2 1,037,4 10,3 

Okyanusya / 

Avustralya 

35,426,995 7,620,480 21,293,830 60,1 179,4 1 

Dünya 

toplamı 

6,930,055,154 360,985,492 2,095,006,005 30,2 480,4 100 

Kaynak: www.internetworldstats.com/stats.htm, Mart 2011 

                                          

 Tüm dünyada, internet kullanımındaki artış hızını tespit için geçmiş yıllarla 

bugüne ait istatistikler arasında bir kıyaslama yapıldığında; 1999 yılı Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP)‟na göre, dünyada internete erişebilen kişi sayısı tüm dünya 

nüfusunun sadece yüzde %2,4‟ünü teşkil ederken (Işık 2007), bugün dünya nüfusunun 

%30,2‟si internet kullanabilmektedir. 12 yıllık süreçteki bu değişim 12 kata aşan bir 

artışı işaret etmektedir (www.internetworldstats.com/stats.htm). 

 Afrika‟da 2007 yılında nüfusun %3,5‟i internet kullanırken 2011‟de bu oran 

11,4 ve Ortadoğu‟da da %10‟dan %31,7‟ye ulaşmış olması dikkat çikicidir (Makas 

2008;  http://www.internetworldstats.com/stats.htm). 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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 Dünya‟da internet kullanımı açısından ilk yirmi (Tablo 2 - 2) ülkeye 

bakıldığında ise gelişmiş ülkelerin hakimiyeti görülmektedir. 2007 yılında 132 milyon 

kullanıcı sayısıyla Amerika‟nın ardından ikinci sırada olan Çin, 2011 yılında 485 

milyon kullanıcı sayısına ulaşarak birinci sırada yer almıştır 

(www.internetworldstats.com/top20.htm). Amerika başlangıcından itibaren en fazla 

internet kullanıcısına sahip ülke olma durumunu (Makas 2008) Çin‟e bırakmıştır 

(www.internetworldstats.com/top20.htm).  

2.3.2. Türkiye’de Ġnternet Kullanımının Yaygınlığı 

Türkiye internet kullanıcı sayısı bakımından önemli ilerlemeler göstermektedir. 

2007 yılında 16 milyon kullanıcı sayısı ve %21,1 kullanım oranıyla Dünya‟da en çok 

kullanıcı sayısına sahip ülkeler arasında 16. sırada olan Türkiye (Makas 2008), 2011 

yılında 35 milyon kullanıcı sayısı ve %44,4 kullanım oranıyla 14. sıraya çıkmıştır 

(Tablo 2 - 2) (www.internetworldstats.com/top20.htm). Tablo 2 - 3‟de yıllara göre 

Türkiye‟de internet kullanıcı sayıları verilmiştir 

(www.internetworldstats.com/eu/tr.htm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internetworldstats.com/top20.htm
http://www.internetworldstats.com/top20.htm
http://www.internetworldstats.com/top20.htm
http://www.internetworldstats.com/eu/tr.htm
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Tablo 2 - 2: Ġnternet kullanıcı sayısı en yüksek ülkeler 

 Ülke Tahmini 2011 

nüfusu 

İnternet 

kullanıcısı 

sayısı 

İnternet 

kullanım oranı 

Dünya  

internet kullanımı 

yüzdesi 

1 Çin 1,336,718,015 485,000,000 36,3 23 

2 ABD 313,232,044 95,354,0000 78,2 11,6 

3 Hindistan 1,189,172,906 100,000,000 8,4 4,7 

4 Japonya 126,475,664 99,182,000 78,4 4,7 

5 Brezilya 203,429,773 75,982,000 37,4 3,6 

6 Almanya 81,471,834 65,125,000 79,9 3,1 

7 Rusya 138,739,892 59,700,000 43 2,8 

8 İngiltere 62,698,362 51,442,100 82 2,4 

9 Fransa 65,102,719 45,262,000 69,5 2,1 

10 Nijerya 155,215,573 43,982,200 28,3 2,1 

11 Endonezya 245,613,043 39,600,000 16,1 1,9 

12 Kore 48,754,657 39,440,000 80,9 1,9 

13 İran 77,891,220 36,500,000 46,9 1,7 

14 Türkiye 78,785,548 35,000,000 44,4 1,7 

15 Meksika 113,724,226 34,900,000 30,7 1,7 

16 İtalya 61,016,804 30,026,400 49,2 1,4 

17 Filipinler 101,833,938 29,700,000 29,2 1,4 

18 İspanya 46,754,784 29,093,984 62,2 1,4 

19 Vietnam 90,549,390 29,268,606 32,3 1,4 

20 Arjantin 41,769,726 27,568,000 66 1,3 

İlk 20 ülke toplamı 4,578,950,118 1,601,722,290 35 75,9 

Diğer ülkeler toplamı 2,351,105,036 508,993,520 21,6 24,1 

Dünya toplamı 6,930,055,154 2,110,765,810 30,5 100 

Kaynak: http://www.internetworldstats.com/top20.htm, Mart 2011 

http://www.internetworldstats.com/top20.htm
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Tablo  2 - 3: Türkiye internet kullanıcı sayıları (2000 - 2011) 

Yıl Kullanıcı sayısı Nüfus Nüfus oranı (%) Kaynak 

2000 2,000,000 70,140,900 2,9 ITU 

2004 5,500,000 73,556,173 7,5 ITU 

2006 10,220,000 74,709,412 13,9 Comp. Ind. Almanac 

2011 35,000,000 78,785,548 44,4 Comp. Ind. Almanac 

Kaynak: http://www.internetworldstats.com/eu/tr.htm, Mart 2011 

 

2.4. Problemli Ġnternet Kullanımı  

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, internetin olası zararları da 

tartışılmaya başlamıştır. Bu alandaki çalışmaların hemen hepsi, internet kullanımını 

zaman zaman (internet aracılığı ile ulaşılan içerikten bağımsız olarak) kişinin kendi 

denetiminden çıktığı, bunun sosyal ya da mesleki / akademik işlevsellikte bozulmaya 

neden olduğu varsayımı ile yapılmıştır (Sakarya 2010). İnternet kullanımını sorunlu 

olarak düşündüren; internet bağımlılığı, problemli internet kullanımı, patolojik internet 

kullanımı gibi değişik ifadeler kullanılmıştır (Shapira ve ark. 2003; Özcan ve Buzlu 

2005; Işık 2007; Yellowlees ve Marks 2007; Ceyhan E 2008; Tahiroglu ve ark. 2008; 

Makas 2008; Cömert ve Ögel 2009; Kesici ve Sahin 2009; Ceyhan 2011). Bu çalışmada 

problemli internet kullanımı terimi kullanılacaktır. 

İlk kez psikiyatrist Ivan Goldberg tarafından kullanılan bir terim olan “internet 

tiryakiliği” ya da “internet bağımlılığı” orijinalinde kişisel yaşamda bireylerin aşırı 

internet kullanımının olumsuz etkilerini tanımlamak için tasarlanmıştır. İnternet 

bağımlılığı da alkol bağımlılığına benzer olarak, bağımlı kişilerin alışıldığı şekilde 

kendilerini maddenin etkisine maruz bırakması şeklinde gerçekleşmektedir. İnternet 

bağımlılığı kimyasal bağımlılıktan farklı olarak davranışlar üzerinde gerçekleşmektedir. 

Burada insan - makine etkileşimi ile aktif bir bağımlılıktan söz edilmektedir (Işık 2007). 

Goldberg‟in Problemli İnternet Kullanımının Kriterleri Toblo 2 - 4‟de verilmiştir 

(Gönül 2002; Özcan 2004; Öztürk ve ark. 2007; Muslu ve Bolışık 2009). 

 

http://www.internetworldstats.com/eu/tr.htm
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Tablo 2 - 4: Goldberg’in DSM - IV’te yer alan “madde bağımlılığı” tanı ölçütlerini 

kullanarak geliĢtirdiği “internet bağımlılığı” tanı ölçütleri 

Ġnternet bağımlılığı (Internet addiction disorder) 

On iki aylık bir dönem içinde herhangi bir zamanda ortaya çıkan aşağıdakilerin 3‟ü 

veya daha fazlası ile kendini gösteren, klinik olarak belirgin bir bozulmaya veya 

sıkıntıya yol açan uygunsuz internet kullanımı. 

1.Aşağıdakilerden biri ile tanımlanan tolerans gelişimi. 

    a)İstenen keyfin alınabilmesi için belirgin olarak artmış internet kullanım süresi. 

    b)Sürekli olarak aynı sürelerde internet kullanımı ile alınan keyifte azalma olması. 

2.Aşağıdakilerden tanımlandığı üzere yoksunluk gelişmesi. 

    Ağır ve uzun süreli internet kullanımı sonunda aşağıdakilerden en az 2 tanesinin 

günler içinde ortaya çıkması (bir ay içinde ortaya çıkabilir) ve kişiler bunlardan dolayı 

iş, sosyal ve önemli işlevsel alanlarda sıkıntı yaşarlar. 

    1.Psikomotor ajitasyon. 

    2.Bunaltı. 

    3.İnternette neler oluyor hakkında takıntılı düşünceler. 

    4.İnternet hakkında fantaziler ve hayal kurma. 

    5.İsteyerek veya istemeyerek tuşlara basma hareketi yapma. 

    6.Kişiler bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için internete bağlanırlar veya benzeri bir 

eylemde bulunurlar. 

3.İnternet kullanımı genellikle planlandığından daha uzun süreler alır. 

4.İnternet kullanımını bırakmak veya denetim altına almak için sürekli bir istek veya 

boşa çıkan çabalar vardır. 

5.İnternet ile ilgili eylemlere çok uzun süreler ayrılır (kitap almak, yeni tarayıcılar ve 

programlar indirmek, dosyaları düzenlemek vb…). 

6.İnternet kullanımı nedeniyle önemli toplumsal, mesleki etkinlikler ya da boş 

zamanları değerlendirme etkinlikleri bırakılır veya azaltılır. 

7.İnternet kullanımı yol açtığı sorunlara (uykusuzluk, evlilik problemleri, işe ve 

randevulara geç kalma vb…) rağmen aşırı olarak devam eder. 

 

Griffiths (1989) internet bağımlılığına birden çok açıdan bakılması gerektiğini 

belirtmiştir. Klavye kullanımı, iletişim ortamına girme (sohbet, e - postalar, bültenler, 

oyunlar), yüz yüze ilişkinin olmaması, internetteki içerik (pornografi) internetin 

patolojik kullanımındaki değişik açılardır (Gönül 2002). 

Davis ve ark. (2002)‟a göre problemli internet kullanımı, uyumsuz düşünce ve 

patolojik davranışları içeren psikiyatrik bir durumdur. 
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Kim ve Davis (2009) problemli internet kullanımını bireylerin internet 

kullanımından dolayı yaşamlarının aile ve iş gibi önemli boyutlarında yaşanılan 

bozulmalar, sürekli olarak kullanımı kontrol etmede yaşanılan başarısızlık ve kompülsif 

kullanım ile tanımlamışlardır. 

Morahan - Martin ve Schumacher (2000)‟e göre, patolojik internet kullanımı; 

internetin yoğun kullanılması, bu kullanımın kontrol altına alınamaması ve kişinin 

yaşamına ciddi zarar vermesi durumudur. 

Young (1997)‟a göre patolojik internet kullanımı; kişilerin fiziksel, ruhsal 

sağlıklarına, sosyal ilişkilerine, akademik, iş ve evlilik gibi yaşam alanlarına olumsuz 

etkileri olabilecek derecede, internetteki çeşitli etkinliklere aşırı zaman harcamadır. 

Young, “patolojik kumar oynama” kriterlerini temel alarak “problematik internet 

kullanımı”nı tanımlamıştır. Young (1999)‟ın tanımladığı 8 kriterden 5 tanesinin 

yaşanması durumunda kişi bağımlı olarak nitelendirilebilmektedir (Tablo 2 - 5) (Gönül 

2002; Özcan 2004; Işık 2007; Öztürk ve ark. 2007; Şenormancı ve ark. 2010). 

 

Tablo 2 - 5: Young’ın internet bağımlılığı için tanı ölçütleri 

Young’ın internet bağımlılığı için tanı ölçütleri 

1.İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş. 

2.İnternete bağlı kalma süresinde artışa ihtiyaç duyma. 

3.İnternet kullanımını azaltmaya yönelik başarısız girişimlerde bulunma. 

4.İnternet kullanımının azaltılması durumunda yoksunluk belirtileri (huzursuzluk, 

disfori vb.). 

5.Zamanı (günlük aktiviteleri) programlama ile ilgili sorunlar. 

6.Aşırı internet kullanımı nedeniyle çevre ile problemler (aile, okul, iş, arkadaşlar). 

7.İnternete bağlı kalabilmek veya bağlanabilmek için dürüst olmayan girişimlerde 

bulunmak (yalan söylemek, hırsızlık yapmak). 

8.İnternete bağlanıldığı süre içerisinde duygulanımda değişikliğin olması (umutsuzluk, 

suçluluk, anksiyete, depresyon gibi). 
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Davis (1999), Young‟ın kriterlerini de kullanarak patolojik internet kullanımını 

iki alt grupta sınıflandırmıştır; 

 1.Özgül patolojik internet kullanımı (ÖPİK): İnterneti, bağımlılığı oldukları 

nesneyi elde etmek amacı (pornograf, online kumar, borsa veya alış - veriş) ile 

kullanırlar. 

 2.Genel patolojik internet kullanımı (GPİK): İnterneti belli bir amaca yönelik 

olmayan, zaman geçirmek amacıyla (aşırı e - mail kullanımı, sohbet) kullanırlar 

(Bayraktar 2001; Davis 2001; Işık 2007).  

İnternet bağımlılığı konusunda yapılan araştırmaların özellikle üzerinde durduğu 

en önemli nokta internette geçirilen süre üzerinde yoğunlaşmaktadır. Araştırmalar 

internette aşırı bağımlılık geliştirmiş kişilerin bu ortamda süre sınırlaması yapmadıkları 

ve aşırı sayılabilecek sürelerde internette kaldıkları gerçeğine işaret etmektedir (Işık 

2007). Ortalama bir kullanıcı yaklaşık haftada 2,5 - 5 saat internet başında kalırken, 

bağımlılık belirtileri gösteren kişilerde bu büre 8 - 40 saat arasında değişmektedir 

(Gönül 2002; Işık 2007; Liu ve Kuo 2007; Kesici ve Sahin 2009). 

2.4.1. Dünya’da Problemli Ġnternet Kullanımının Yaygınlığı  

Genel olarak problemli internet kullanımının toplumdaki yaygınlığı %6 - 14 

arasında saptanmıştır (Özcan 2004; Makas 2008; Arısoy 2009). 

Shin ve ark. (2011), Kore‟de 141 endüstri işçisi arasında problemli internet 

kullanımı, alkol kullanımı, bağlanma biçimleri arasındaki ilişkiyi belirledikleri 

çalışmalarında; işçilerin %9,22‟sinin aşırı internet kullanımının olduğunu bulmuşlardır. 

Frango ve ark. (2011), Yunanistan‟da 2,358 üniversite öğrencisi arasında 

yaptıkları çalışmada, öğrencilerin %12‟sinin internet bağımlısı ve %22,7‟sinin riskli 

internet kullanımı ve %37,7‟sinin problemli internet kullanımı olduğunu saptamışlardır.   

Chen ve Tzeng (2010), Tayvan‟da interneti yoğun olarak kullanan 2,784 

üniversite öğrencisi ile yaptıkları çalışmada, öğrencilerin haftada ortalama 53,49 saat 

internette zaman geçirdiklerini bulmuşlardır.  

Tsai ve ark. (2009), Tayvan‟da Gözden Geçirilmiş Çin İnternet Bağımlılığı 

Ölçeği (Chinese Internet Addiction Scale - Revision, CIAS - R)‟ni kullanarak 4,710 

üniversite 1. sınıf öğrencisinin %17,9‟unun internet bağımlısı olduğunu belirlemişlerdir. 
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Çalışmalarda bildirilen yaygınlık oranları arasındaki fark internet bağımlılığı 

tanısının konulmasında kullanılan ölçeklerin çeşitliliği, araştırma desenindeki 

farklılıklar, hedef grup, kültürel ve sosyal yapı farkılılıkları ile açıklanmaktadır 

(Şenormancı ve ark. 2010). 

2.4.2. Türkiye’de Problemli Ġnternet Kullanımının Yaygınlığı 

Batıgün ve Hasta (2010), Ankara‟da çeşitli üniversitelerde okumakta olan veya 

çalışan 213 kişi ile yaptıkları çalışmada çalışmaya katılanların %14‟ünün internet 

bağımlılığı puanının yüksek olduğunu bildirmektedirler.  

Koç (2011), 174 üniversite öğrencisi ile yaptığı çalışmada %37,4‟ünün internet 

bağımlısı olduğunu bulmuştur. 

Sarıkaya (2011), 226 üniversite öğretmen adayı ile yaptığı çalışmada; problemli 

internet kullanım oranının orta seviyede, erkeklerin kadınlara göre daha yüksek 

problemli internet kullanım ortalamasına sahip olduğunu; Ceyhan AA (2008), 437 

üniversite öğrencisi ile yaptığı çalışmada erkeklerde problemli internet kullanımının 

kadınlara göre daha fazla olduğunu; Özcan (2004), 730 üniversite öğrencisi ile 

yaptıkları çalışmada erkeklerin kadınlara göre internette daha fazla vakit geçirdiklerini 

bulmuştur.   

Tutgun (2009), 686 üniversite öğretmen adayları ile yaptığı çalışmada, problemli 

internet kullanımının orta seviyede olduğunu bildirmiştir. 

Üçkardeş (2010), 910 üniversite öğrencisiyle yaptığı çalışmada, öğrencilerin 

%20.9‟unu internet bağımlılığı açısından riskli kullanım ve %2‟sinin internet 

bağımlılığı olduğunu bulmuştur. 

 

2.5. Problemli Ġnternet Kullanımının Nedenleri  

2.5.1. Psikanalitik Kuram 

Dr. Suler‟in bilgisayar ve internet kullanımı ile ilgili açıklaması “transferans” 

üzerindendir. Suler, siberalanı bireyin iç dünyasının bir uzantısı olarak 

değerlendirmekte ve projeksiyon, transferans gibi olguları uyarabilen psikolojik bir alan 

olarak tanımlamaktadır. Temelde bugünkü ilişkilerimizde, düşüncelerimizde, duygu ve 

davranışlarımızda erken çocukluk yaşantılarımızın etkisi olduğu ve bu yaşantıların tüm 
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yaşama biçim verdiği ileri sürülmektedir. Erken çocukluk döneminde aileyle yaşanan 

ilişkiler sonucunda çeşitli taslaklar oluşmakta ve sonraki yaşam deneyimlerinde de kişi, 

ilişkilerini bu taslaklar üzerinden yaşamaktadır. Kısaca çocukluk çağında zihinde 

yaratılan bu taslaklar ilerleyen yıllarda diğer kişilerle ilişkilerde etkin olmaktadırlar. 

İçselleştirilen bu taslaklar, kişilerle ilişkilerinde kullanıldığı gibi, araba, ev, cep 

telefonu, bilgisyar gibi pek çok eşya ile ilişkilerde de kullanılmaktadır (Özcan 2004).   

Bilgisayarın interaktif boyutu nedeniyle bir makineden çok kişi gibi düşünülme 

olasılığı vardır (Özcan 2004). 

Kişi ile bilgisayar arasındaki transferans ilişkisinin çeşitleri şöyle sıralanabilir: 

1. Aile tarafından kötüye kullanılmış bir çocuk, kötüye kullanıcı biri olarak 

yetişkinliğe adım atabilir. Bu süreç pasiflikten aktifliğe geçiş sürecidir. Bazı bilgisayar 

kullanıcıları kendileri kötüye kullanıldıkları gibi bilgisayarını da kötüye kullanabilirler. 

Aileleri tarafından baskılanan, yönlendirilen ve üzerinde otorite kurulan çocuklar, 

bilgisayarlarıyla ilişkilerinde benzer bir durum yaşarlar. Bilgisayarda ya da internette 

istedikleri bir etkinliği gerçekleştiremediklerinde, aynen çocukken ailelerine karşı 

yaşadıkları duygular gibi öfke ve kızgınlık yaşayabilirler ve bu olumsuz duyguların bir 

sonucu olarak da bilgisyaralarını kötüye kullanabilirler (Özcan 2004). 

2. Bazen kişiler bilinçli ya da bilinçdışı, ailelerinin daha farklı olmasını 

isteyebilirler. Yani aile üyelerinin daha farklı kişiler olması ya da daha farklı davranıyor 

olmalarını dileyebilirler. Böyle bir durumda kişiler ileride, bilgisayarlarını daha idealize 

ettikleri aileleri gibi algılayabilirler (Özcan 2004). 

3. Ailenin istediği çocuk tipinin tersine olma isteği, bilgisayarla ilişkiye yön 

verebilir. İnsanlar bazen ailelerinde var olan ancak istemedikleri tutumları kendi 

yaşantılarına taşımazlar ve tam tersi tutumlar edinebilirler. Eğer aile çok katı ve otoriter 

ise, o aileden yetişen çocuk ileride çok demokratik bir birey olabilir. Ya da ailenin 

ilgisizliği ile büyümüş bir çocuk, ileride kendi çocuklarının yaşamlarına çok müdahaleci 

olabilir. Yani bazı kullanıcılar, kendi ailelerinde görmedikleri “iyi” davranışı, 

bilgisayarına abartılı gösterebilirler. Bilgisayarlarının sağlandığı ve güvenliği ile aşırı 

uğraşabilirler. Bilgisayarlarının virüs kapması ve bozulmasına karşı aşırı hassas 

davranabilirler (Özcan 2004). 
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4. “Self - obje” transferansının, bilgisayarla ilişkiye yansıması şu şekildedir: 

Çocuğun benlik saygısının gelişiminde, ailenin onayı çok önemlidir. Ailenin olumlu 

desteği, çocuğun kimlik gelişimine destek verir. Yani çocuğun kendilik algısı, ancak 

diğer kişilerin onayı olduğunda olumludur. Diğer kişiler ayrı bireyler olmaktan öte, 

çocuğun kendiliğinin devamı gibidir. Bu biçimi kullanan bireyler, bilgisayarın kendi 

kimliklerini tanımladığını ve güçlendiğini düşünürler. Adeta bilgisayar, onun 

gereksinim ve isteklerini karşılamakla yükümlüdür, benliğinin bir parçasıdır. 

Bilgisayarla çok fazla vakit geçirerek, güven ihtiyacını karşılamaya çalışır (Özcan 

2004). 

Transferans bireyin bilgisayara ve internete bağımlı olmasını körükleyen bir 

işlev görebilir. Problemli internet kullanımı, bireyin güçlü iç gereksinimlerinin 

karşılanmasına hizmet edebilir ve sanal dünya, engellenmiş ya da karşılanmamış 

gereksinimlerin çok kolaylıkla giderebileceği bir yer olabilirken, bilgisayar da bu 

ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştıran bir araç görevinde olabilmektedir. İnternette 

varolan tüm interaktif yapılar, aynen bilgisayar gibi nötürdürler. Bilgisayar aracılığı ile 

yaratılan siberalanda da ilişkiler, gerçek yaşam ilişkilerinden çok farklı değildir. 

Çocuklukta öğrenilen ilişki modelleri yetişkin yaşamda kullanıldığı gibi, sanal dünyada 

da aynen kullanılmaktadır (Özcan 2004).      

2.5.2. BiliĢsel - DavranıĢçı Kuram 

Problemli internet kullanımını açıklamada “bilişsel - davranışçı” yaklaşım, 

kişinin uyumsuz davranışının nedeninin, kişinin düşüncelerinden kaynaklandığını 

vurgulamaktadır. Hayatta başarısız olunan alanları gidermeye yönelik olarak geliştirilen 

bir davranış örüntüsü olabileceği ileri sürülmektedir (Gönül 2002; Özcan 2004). 

Abramson ver ark. (1989) “uzak” ve “yakın” nedenleri açıklamışlardır. 

Semptomları ortaya çıkaran etiolojik zincirde, bazı nedenler zincirin sonunda (Yakın 

Nedenler), diğerleri ise zincirin başlangıcında yer almaktadır (Uzak Nedenler). Bilişsel - 

davranışçı kuram, bu kavramları ele alarak problemli internet kullanımının nedenlerini 

açıklamaya çalışmaktadır (Bayaktar 2001). 

Uzak - Gerekli Nedenler: 

 Problemli internet kullanımının oluşumuna katkısı olan uzak nedenlerin doğası 

“stres diyatez” modeli ile açıklanmaktadır. Buna göre, anormal davranış, bir yaşam 
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stresi ya da hazırlayıcı bir faktöre olan duyarlılık sonucu gelişir. Konuyla ilgili yapılan 

çalışmaların bazılarında, problemli internet kullanımının oluşumu için altta yatan bir 

psikopatolojinin (depresyon, sosyal anksiyete ve madde bağımlılığı…) varlığından 

bahsedilmektedir. Problemli internet kullanımının bilişsel - davranışçı modele göre 

açıklamasında, belirti oluşumu için psikopatoloji uzak bir gerekliliktir. Altta yatan 

psikopatoloji, problemli internet kullanımının sonucu oluşan belirtilerin kendisi 

değildir, ancak etyolojik faktör olarak gereklidir. Yani varolan psikopatoloji, kişiyi 

problemli internet kullanımı için duyarlı hale getirmektedir. Davis‟in hipotezi, internet 

kullanımının depresyona neden olmasından çok, varolan psikopatolojinin internet 

kullanımı ile ilgili uyumsuz düşüncelere hazırlayıcı bir faktör (predispozan) olduğudur 

(Özcan 2004). 

 Bu modeldeki stresörler, internetteki bazı yeni teknolojiler ya da internetin 

kendisidir. Kişinin ilk deneyimlerinde, internette istediği bir şeylere uluşabilmesi 

oldukça güçtür. Bu durum uzak bir neden olabilir ve yeni teknolojinin deneyimlenmesi 

belirtileri yatıştırmaz aksine problemli davranışın gelişimi için katalizör görevi 

görmektedir (Davis 2001). 

 İnternet ya da onunla ilgili yeni teknolojilerin deneyimlenmesi, kişinin sonuç 

almasını güçlendirir. Kişi internetin yeni tanıştığı özelliklerini dener ve eğer olumlu 

yanıt alır, istediği şeye ulaşırsa bu aktiviteyi devam ettirmek için güçlenir. Sonraları, 

başlangıçta elde ettiği olumlu sonucun benzerine ulaşmak için çabalar. Bu operant 

koşullanma durumu, bireyin aynı psikolojik etkiye ulaşmak için yeni bir şeyler 

arasasına kadar devam eder. Temel “operant” şartlanmaya göre temel durum uyaranı ile 

ilişkisi olan herhangi bir başka uyaran pekiştireç konumundadır ve etkiyi daha da 

güçlendirir. Bu yüzden bilgisayarın internete bağlanma sesi, klavyeye dokunma hatta 

kişinin her zaman internete girdiği yere ait herhangi bir koku bile şartlı bir yanıt 

oluşturabilmektedir. Bunların her biri pekiştireçtir. Bu model, problemli internet 

kullanımının gelişiminde durumsal faktörler kadar pekiştireçlerin de önemli olduğunu 

vurgulamaktadır (Davis 2001). 

Yakın - Yeterli Nedenler: 

 Bilişsel - davranışçı kurama göre, problemli internet kullanımının başlıca 

nedenlerinden biri olumsuz bilişsel süreçlerder. Bu bilişsel süreçler, problemli internet 
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kullanımı septomlarının oluşumu için yeterlidirler. Olumsuz bilişsel süreçler iki alt 

grupta incelenmektedir: 

1.Kişinin kendi hakkındaki olumsuz düşünceleri:Kişinin kendi hakkındaki 

olumsuz düşünceleri, kendinden kuşku duyma, olumsuz benlik değerleri ve öz yeterlilik 

düzeylerinin düşük olması biçiminde sıralanmaktadır. Kişi kendisi hakkında olumsuz 

bir yargıya varmakla birlikte, interneti başkalarından tehdit edici olmayacak biçimde 

olumlu tepkiler almak için kullanmaktadır (Davis 2001; Bayraktar 2001; Özcan 2004). 

2.Dünya hakkındaki olumsuz düşünceleri:Dünya hakkındaki olumsuz 

düşünceleri, spesifik olayları genellemek biçiminde görülmektedir. Kişi internetin saygı 

gördüğü tek yer olduğunu, internetteki sanal sosyal ortam dışında kimsenin kendisini 

sevmediğini veya internetin tek arkadaşı olduğunu düşünebilmektedir. Bu düşünce 

biçimlerinin, bireyin problemli internet kullanımını artıran bilişsel bozukluklar olduğu 

savunulmaktadır. Bu bilişsel bozukluklar, kişi internetle ilgili bir uyaranla karşılaşır 

karşılaşmaz istem dışı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu bilişsel bozukluklar hem özel 

hem de genel patolojik internet kullanımı için geçerlidir (Davis 2001; Bayraktar 2001; 

Özcan 2004). 

Bilişsel - davranışçı kuram, patalojik internet kullanımı semptomları arasında 

bilişsel olanlara odaklanmaktadır. Bu septomlar arasında, internet hakkında saplantılı 

düşünceler, internet kullanımını duruduramama ve en önemlisi internetin tek arkadaşı 

olduğu düşüncesi yer almaktadır. Patolojik internet kullanımının diğer septomları; 

internet dışında iken interneti düşünmek, internetten dolayı çok para harcamak, 

internetteki arkadaşları gerçek arkadaşlara tercih etmek (kişiyi sosyal açıdan izole 

ederek, problemli internet kullanımının ortaya çıkmasında bir kısır döngü 

yaratmaktadır), internet kullanımıyla ilgili suçluluk hissetmektir. Suçluluktan dolayı kişi 

arkadaşlarına veya ailesine internette harcadığı zamanla ilgili yalan söylemekte ve 

internette neler yaptığını gizlemektedir. Bu suçluluk duygusu, benlik değerini 

azaltmakta ve problemli internet kullanımının diğer semptomlarına neden 

olabilmektedir (Bayraktar 2001; Davis 2001; Özcan 2004). 
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2.6. Problemli Ġnternet Kullanımına Neden Olabilen Etkinlikler 

Problemli internet kullanımına neden olabilen çok sayıda etkinlikler olup 

bunların bazıları aşağıda sıralanmıştır.  

2.6.1. Bilgi Bağımlıları 

Günümüzde bilgiler hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu bilgilerin büyük bir kısmı 

da internete arktarılmakta ve kullanıcılara sunulmaktadır. Arama motoru ile anahtar 

kelimeler girilerek istenilen bilgilere / aranan verilere ulaşılmaktadır (Makas 2008). 

Değişik alanlarda veritabanı oluşturmak birçok internet kullanıcısında görülmüş 

durumdur. Bilgiyi depolama, bu bilgileri öğrenmek için değil, bilgisayara kayıt ederek 

onlara sahip olmak olabilir (Makas 2008). 

2.6.2. Online - sex (Pornografi) 

Problemli internet kullanımı ile ilgili en sık görülebilen bağımlılık nesnesidir. 

Bireyin sosyal konumu ne olursa olsun, kolaylıkla sorgulanmadan pornografiye 

ulaşılabildiği bir alan olan internet, bu nesneye ulaşılabilirliği arttırmaktadır. Filmlere, 

hikayelere ve resimlere siteler aracılığı ile ulaşabildiği gibi, çeşitli e - posta, e - posta 

grupları veya sohbetler sırasında da bu materyallerin değişimi, kolaylıkla 

yapılabilmektedir. Kişilerin davranış örüntüleri ayrıntılı olarak incelendiğinde aslında 

filmlere ve resimlere neredeyse hiç bakmadıkları veya çok kısıtlı sürelerde baktıkları, 

asıl davranışın toplama ve alış - veriş olduğu görülür (Gönül 2002). 

Kişi eşiyle cinsel doyuma erişmek yerine cinsel doyum için internete giriyorsa 

buna “siberseks” denilebilir. İnternet aracılığıyla iki ya da daha fazla kişinin birbirine 

cinsel uyarılma bazan de cinsel doyuma ulaşmak amacıyla cinsellik içeren mesajlar 

göndermesi olarak da tanımlanmaktadır (Gönül 2002; Tüzer 2011). Kişi olduğundan 

daha farklı olarak kendini göstermesinin olasılığı ile bir çeşit “fantasy role playing” ile 

canlı ve güvenli seks yapabilmektedir (Gönül 2002). Siberseksi bu kadar cazip yapan 

ise, tarafların oldukları gibi değil de kendi seçtikleri rollere göre davranması, anonim 

olunması ve herpes ya da AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma korkusu 

olmaksızın korunma gerektirmeyen bir yöntem olmasıdır. Bir başkası tarafından 

farkedilme ya da izlenme olasılığı yoktur, kişi istediği zaman istediği fantazisini ortama 

taşıyabilir ve hiçbir tehlikesi olmaksızın gerçek yaşamdakinden farklı bir seksüel 

eylemde bulunabilmektedir (Özcan 2004; Tüzer 2011). “Siberseks”e bağımlı olan 
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kişilerin partnerlerinde “siber - dulluk” söz konusu olmakta ve ilişkilerde problemler 

yaşanmaktadır (Gönül 2002). Online sadakatsizlik, son yıllarda başta gelen boşanma 

nedenlerinden biri olarak giderek artmaktadır (Özcan 2004). Bir yandan da internet 

üzerinden kurulan ilişkilerin olumlu kişilerarası etkileşime ve sağlıklı romantik ilişkilere 

zemin hazırladığı belirtilmektedir (Tüzer 2011). Online - seks, özellikle çocuk 

pornografisi ile ilgili materyallerin değiş tokuşu ile yapıldığı taktirde kanuni suç olarak 

karşımıza çıkmaktadır. ABD‟de bu tür materyalleri bilgisayarında tesadüfen bulunduran 

(e - posta ile alan ya da meraktan bu tür sitelere giren) pedofilik olmayan kişilere dahi 

cezai işlem uygulanmaktadır (Gönül 2002).  

2.6.3. Sanal Sohbet (Chat) 

Dünya üzerindeki değişik kullanıcların internete bağlı oldukları ve de aynı 

sunucuyu ya da birbirine bağlı sunucuların network‟ünü seçtikleri durumunda birbirleri 

ile iletişim kurmalarını sağlayan bir ortamdır (Makas2008). İnsanlar interneti en sık 

iletişim amacıyla kullanmaktadır (Özcan 2004; Işık 2007). 

Bir bilgisayardan yazılan mesajın anında karşısındaki bilgisayara aktarıldığı 

sohbet sistemleri, bilgisayarın ana yazılımının da desteklediği programlarla (MSN, 

AOL, Yahoo, Windows Messenger) giderek gelişmektedir. Gerekli donanıma sahip 

(webcam) bilgisyar kullanıcılarının aynı zamanda görüntülü ve sesli olarak da 

görüşmelerine imkan tanımaktadır (Işık 2007). Sohbet odalarının sosyal yapısı, bağımlı 

davranışı güçlendiren özelliktedir. İnternet kişilere aradaki mesafenin hiçbir önemi 

olmaksızın yakınlık sağlayabilir. Birbirini tanımayan kişiler internette, sohbet 

odalarında tanışabildikleri gibi birbirini tanıyan kişiler de iletişimlerinin devamını bu 

yolla sağlayabilmektedir. Sohbet ve haberleşme grupları, kişilere kendi dilini, 

düşüncelerini, değerlerini ve inançlarını paylaşan kişilere yeni bir siber topluluk kurma 

fırsatı yaratmaktadır (Özcan 2004). 

İnternette iletişimin çekiciliğini arttıran özelliklerden bazıları şunlardır; 

 Kişiler istedikleri anda, günün yirmi dört saati internete girerek iletişim 

kurabilmektedirler. 

 İnternet olası iletişim ağını arttırmakta ve bu olasılık pek çok birey için 

cezbedici bir durum olabilmektedir. 
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 Kişilerin kendilerini tanıtmaları tamamen onların kontrolündedir, kişi yüz yüze 

iletişimde kendisi için sıkıntı yaratan bazı durumları değiştirebilir ve kendini 

farklı tanıtabilmektedir (yaş, cinsiyet, …). King bu durumu, iletişimde 

“hyperpersonal aspect” yani kişinin kendi sunumu hakkında daha seçici olduğu 

bir yol olarak tanımlamıştır. 

 İletişimin anonim olması, yüz yüze iletişimde geri çekilmeye neden olan pek 

çok durumda kişiye cesaret verebilmekte, engellenmeyi ortadan kaldırmaktadır. 

Kişi internette söylediği sözlerin sorumluluğunu üzerine almama  konusunda 

özgürdür ve sosyal kabul görmeme endişesi taşımadan iletişim kurabilmekte ve 

bu durum bazı kişilerin gerçek yaşamda olamadıkları kadar açık olmalarına 

neden olabilmektedir. 

 İnternet coğrafi sınırların aşılmasına izin verdiği için kişiler ilgi duydukları 

konularda bir çok şeyi geniş bir kitle ile paylaşma imkanı bulabilmektedirler. 

 İnternet yaşamda sorumluluk almak istemeyen kişiler için, risksiz bir biçimde 

diğer kişilerin duygu ve düşüncelerine şahitlik yapma fırsatı tanıyabilmektedir. 

 İlgi alanları ortak olan ve hiç kaşılaşma şansı olmayan kişilerin birbirleriyle 

haberleşmelerini sağlayabilmektedir. 

 İnternette iletişim minimum zaman ve maliyet gerektirmektedir. 

 İnternet ilişkiye gizemli bir boyut katmaktadır. 

 Eğlendirici oyun ve yazılımlara kolayca ulaşılabilmektedir. 

 İnternet kullanıcılara kendine güven duygusunu besleyici bir statü duygusu ve 

kendini modern hissetme ve ait olma ya da farklı olma duygusu verebilmektedir. 

 İnternet yasal olmayan pek çok düşünce ve ideolojik görüşün yayılımı ve taraftar 

toplanması için çok uygun bir ortam oluşturabilmektedir. 

 İnsanların gündelik maskelerinden (persona) farklı, “iyi gelişmiş” bir maske 

sergilemelerine olanak verebilmektedir (Özcan 2004). 

2.6.4. Online Oyun 

Birden çok kişinin net üzerinden oynayabildiği oyunlar, internet bağımlılığı için 

nesne oluşturmaktadır. Takma adlar ile oyun sitelerine girilerek satranç, okey gibi pek 
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çok oyun oynanabilmektedir. İki kişinin sanal olarak eşleştiği bu durum bağımlılık için 

pek çok risk faktörü içermektedir. Öncelikle herkese açıktır ve kolayca bu sitelere üye 

olunabilmektedir. İkincisi ücretsizdir ve her başarı puan olarak geri dönmekte ve bireyi 

sıralamada daha yukarı taşımaktadır. Bu şekilde bireyin ismini (takma adını) bütün 

dünya görebilmektedir. Başarısızlık ise takma ada ait olmaktadır. Diğer önemli risk 

faktörü ise, istendiği anda hem oyuncu hem de ortam kolaylıkla elde edilmektedir 

(Gönül 2002). 

2.6.5. Online Kumar 

İnternette her türlü kumar, istendiği kişi ile oynanabilmektedir. Kumar oynatan 

siteler bazı ülkelerde yasaklanırken, bazı ülkeler tarafından teşvik edilmektedir. Bireyin 

yaşadığı ülke online - kumarhaneleri yasaklasa bile, birey internet üzerinden kolaylıkla 

kredi kartı aracılığı ile diğer ülkelerdeki kumarhanelerde kumar oynayabilmektedir 

(Gönül 2002). 

2.6.6. Sosyal Ağlar 

Sosyal ağlar, kitlelerle bağlantı kurmak için sistemde zorunlu bulunan profilin 

paylaşılmasına olanak tanıyan, bir bağlantıyı paylaşanlarla diğer kullanıcıların listesinin 

birbirine eklenmesi ve aynı zamanda sistemde bulunan her bir kişinin birbirini 

görmesini sağlayan web tabanlı servis olarak tanımlanmaktadır. Bir sosyal ağ bir dizi 

kişinin, kurumun ya da arkadaşlık, çalışma ya da bilgi değişimine ilişkin diğer sosyal 

ilişkide bulunan gruplar ve uzmanlığı, kaynakları ve bilgiyi paylaşarak, arzu edilen 

sonuçları başarmak için etkileşimler olarak da tanımlanmaktadır. Web tabanlı servis 

olarak sosyal ağ siteleri, zorunlu bir sistem aracılığıyla genel bir profil oluşturmak için 

kişisel çalışmalara izin verir, diğer kullanıcıların bir listesini oluşturur ve bağlantıda 

olan kişilerin birbirleriyle paylaşımına olanak tanır. Ayrıcı sistem sayesinde diğerlei 

tarafından yapılanları ve listedeki diğer kişilerin birbirlerini görmesini sınırlayabilecek 

olanakları da tanır. Bu bağlantıların içeriği siteden siteye değişebilir. Sosyal ağlar 

birbiriyle ilgili ya da değişik bilgileri içinde bulunduran değişik etkilerin söz konusu 

olduğu bir gurubu ifade etmektedir. Sosyal ağ, bilginin ağa üye kişiler arasında 

paylaşılmasını ve üyeler arasında yayılmasını sağlamaktadır. Sosyal ağlar; sosyal siteler 

(MySpace, Facebook, Twitter), fotoğraf paylaşım siteleri (Flicker, PhotoBucket), video 

paylaşım (YouTube), profesyonel ağ siteleri (Linkedln, Ning), bloglar (Blogger.com, 

Wordpress), wikiler (Wetpaint, PBWiki), içerik etiketleme (MERLOT, SLoog), sanal 
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kelime (SL, Active Worlds, There, Whyville, Club Penguin, HiPiHi) şeklinde 

örneklendirilebilir (Vural ve Bat 2010). 

2.6.7. AlıĢ - veriĢ 

Günlük hayattaki kullanımının artmasıyla birlikte internet, hem firmalar hem de 

müşteriler için alış - veriş aracı olarak kabul edilmektedir. Birçok firma internette sanal 

mağazasını açmış ve internetin potansiyel müşterilerine uluşmak için bir kanal 

olduğunu kabul etmiştir (Çakır 2009). Kişiler sadece almak için değil satmak için de 

interneti aşırı kullanmaktadır (Gönül 2002).  

 

2.7. Problemli Ġnternet Kullanımının Etkisi 

2.7.1. Sosyal Hayata Etkisi 

İnternet, yeni ilişkilerin ve toplulukların oluşmasına katkı mı sağlamaktadır, 

yoksa bireylerin toplumla ve gerçek dünya ile ilişkilerini bozarak onları izole mi 

etmektedir? Bu konuda sergilenen tüm çabalara rağmen, elektronik ağlarda 

sosyalleşmenin ne kadar gerçekleştiği ve bu yeni sosyalleşme biçiminin kültürel 

etkilerinin neler olduğu hala belirsizdir. İnternetin sosyal hayatta kişileri mutsuz ettiği, 

başarısız kıldığı, yalnızlaştırdığı konularında yargıya varmak, onu kişilerin nasıl 

kullanacağı ile ilişkilidir  (Makas 2008). 

Kimlik deneyleri ile kişi, gerçek hayatta denemesi neredeyse imkansız olan 

alternatif kimlikleri denemiş olur. İşler karıştığında ortadan kaybolma olasılığının 

olması, oyuncuları ve izleyicileriyle kişisel deneyler için güvenli bir laboratuar işlevi 

görür. Ancak, gerçekle oyun birbirine karıştığında, kişi gerçek kişiliğinin bütünüyle 

dışında farklı bir kimliğe bürünüp kandırmaca öne çıktığında, siber alanın tehlike 

bölgesine girmiş olur. Bu tehlike bölgesinde incinir, yoğun hayal kırıklığına uğrar. 

Olumlu yanı ise gerçek hayatta içedönük ve sessiz olan bir kişi, sanal ortamda özgüveni 

yüksek ve paylaşıma açık bir kimliğe bürünebilir. Eğer kişinin bu dışa açılma hamlesi, 

etkileşimde bulunduğu diğerleri tarafından ödüllendirilir ve saygı görürse, kişi 

mahcubiyeti üzerinden atıp gerçek hayatta da dışa açılmayı deneyebilir (Denizci 2009).  

Kişiler bugün, duygu, düşünce ve ilgilerini internet aracılğıyla çok yoğun bir 

biçimde paylaşmaktadır. Öyle ki, bilgisayar başında oturan kişiler hiçbir kişinin yüzünü 

görmeden, hiçbir jest ve mimiğe şahitlik etmeden başka kişilerle saatlerce yazışmakta, 
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oyunlar oynamakta ve sanal bir birliktelikle zaman geçirmektedirler. İhtiyaç duyulan 

jest ve mimikleri karşılamak için birtakım semboller üretmişlerdir. Bu semboller öyle 

bir boyuta vardı ki sembolik bir internet dili bile oluşmaya başladı (Makas 2008). Sanal 

dünyanın sosyokültürel anlamda önemli bir alternatif haline gelmiş olması arkadaşlarla, 

eş dost ile buluşmak yerine evden sohbet yapmayı ya da internet üzerinden karşılıklı 

oyun oynamayı tercih edilir duruma getirmiştir. Bu durum da kişilerde sosyal 

izolasyona sebep olabilir (Taşkın 2002; Karaca 2007; Makas 2008). 

İnternetin kişiler üzerindeki zararlı etkileri çeşitli araştırmalarla rapor edilmiştir. 

Stanford Enstitüsü‟nün yaptığı araştırmaya göre, internet kullanıcılarının %39‟u aile ve 

arkadaşlık ilişkilerine daha az zaman ayırmakta ve %8‟i sosyal olaylardan kopuş 

yaşamaktadır (Işık 2007). 

Batıgün ve Hasta (2010) tarafından Ankara‟da çeşitli üniversitelerde okumakta 

olan 213 öğrencinin katıldığı çalışmada internetin problemli kullanımı ve yalnızlığın 

birbiriyle ilişkili olduğunu bildirmişlerdir.  

2.7.2. Fiziksel Problemler 

Bilgisayar karşısında geçirilen sürenin giderek artmasıyla, bunun sağlık üzerine 

olan etkileri de gündeme gelmiştir (Makas 2008). Akyol‟a göre bilgisayar kullanımıyla 

ilişkili sağlık sorunlarının bir kısmı, bilgisayar ekranlarının oluşturduğu elektromanyetik 

alandan, bir kısmı da işin özelliğinden kaynaklanır. Bilgisyar karşısında iken genellikle 

durağan bir pozisyonda belirli hareketler sürekli yinelenir. Bu durum ise Tekrarlayan 

Zorlayıcı Travmalar (TZT) için risk oluşturmaktadır. TZT belirtileri hafif bir ağrıdan 

şiddetli ağrılara kadar değişik düzeyde olup, işlev zorluğuna yol açabilir. Erken 

dönemde ağrılar yorgunlukta ortaya çıkıp işi bırakınca kaybolurken, orta dönemde 

ağrılar işin başlangıcından hemen sonra ortaya çıkar. İleri dönemde ağrılar dinlenme 

sırasında da vardır, hafif işler bile zorlukla yapılır (Makas 2008).   

İnternetin aşırı kullanımı obezite, epileptik nöbetler ve uyku bozuklukları gibi 

fiziksel problemlere neden olabilir (Tahiroglu ve ark. 2008). 

Marmara Üniversitesinde, rastgele seçilen 710 öğrenciden araştırmaya katılan 

ergenlerin %91‟i bilgisayarı en çok internet amacıyla kullandıklarını belirtmiştir. 

Katılımcıların bilgisayarın ergonomik kullanımı ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları ve bunun önemine dikkat etmedikleri gözlenmiştir. Katılımcıların bilgi ve 
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sağlık alışkanlıkları, anne - babaların eğitim düzeyi ile ilişkili olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Katılımcıların %60‟ı bilgisayar kullanırken ara vermektedir. Fakat ara verenlerin 

%77‟si düzensiz / yorulunca ara vermektedir. Uzun süre sağlıksız bilgisayar 

kullandığını ifade eden katılımcıların %94‟ü boyun ağrısı ve göz bozukluğu 

sorunlarından; %77‟si ise baş ağrısından şikayetçidir. Diğer sağlık sorunları nadiren 

görülmüş ve bunlarla; kullanıcının kilo - boy özellikleri arasında bir ilişki 

saptanmamıştır. Bu konudaki rahatsızlıklardan dolayı da hekime başvuranların oranı 

%8‟dir (Makas 2008). 

2.7.3. Derslerle Ġlgili Problemler 

İnternette geçirilen zamanın fazla olması ergenlerin ders çalışma saatlerinde 

azalma meydana getirmekktedir. Ders çalışmayı sıkıcı bulurken interneti heyecanlı ve 

eğlenceli bulmaktadır (Bayraktar 2001). 

Öğrenciler, verilen ödevleri kafa yormadan ve zahmetsizce internetten bulup, 

yazıcıdan çıktı alarak teslim edebiliyorlar. Bu durum hem etik sorunlara sebep oluyor 

hem de öğrenciler kolaycılığa kaçmaktadır (Bayraktar 2001; Canberk ve Sağıroğlu 

2007). 

Öğrencilerin araştırmaları için verilen ödevlerde internetin ergenlerin derslerine 

olumlu katkısı bulunmaktadır. Problemli internet kullanımının olmadığı durumlarda, 

internetin ergenlerin ders başarısını olumsuz yönde etkilemediği düşünülmektedir 

(Bayraktar 2001). Bernt (1999)‟in de belirttiği gibi internet, öğrencilere ödevlerini 

hazırlarken bilgiye daha kısa sürede ulaşmalarını sağlayan duruma gelmektedir 

(Aktaran: Yalçın 2003). 

2.7.4. Psikolojik Problemler 

Problemli internet kullanımı ile ilgili özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu ile duygudurum bozukluklarının beraber görülebileceği belirtilmektedir 

(Tahiroglu ve ark. 2008). 

Young ve Rodgers (1998) yaptıkları araştırmada 259 kişiyi (130 erkek, 129 

kadın) ele almışlar ve problemli internet kullanımıyla depresyon arasındaki ilişkiye 

bakmışlardır. Problemli internet kullanımını değerlendirmek için DSM - IV‟ün patolojik 

kumar oynama kriterlerini baz alarak oluşturmuş 8 soruluk Tanı Anketi‟ni uygulamışlar, 

depresyonu değerlendirmek için de Beck Depresyon Envanteri‟ni kullanmışlardır. 
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Sonuçlar, problemli internet kullanıcılarının, normal kullanıcı örneklemine oranla, hafif 

veya orta düzeyde depresyonla daha fazla ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Araştırmacılar, depresyonun Problemli internet kullanımının gelişmesindeki en önemli 

faktörlerden biri olduğunu belirtmektedir (Aktaran: Bayraktar 2001). 

Ni ve ark. (2009), üniversite birinci sınıftaki 3557 öğrenci ile yaptığı çalışmada, 

internetin aşırı kullanımı ile depresyon ve anksiyete düzeylerini ilişkili bulmuşlardır.  

 Sakarya (2010), 450 üniversite öğrencisi ile yaptığı çalışmada haftalık internet 

kullanım süresi ile dürtü kontrolünde azalma, depresyon, paranoid ve obsesif kompülsif 

düşüncelerin varlığını ilişkili bulmuştur. 

Bernardi ve Pallanti (2009)‟ni çalışmalarında internetin aşırı kullanımı ile 

obsesif kompülsif belirti sıklığı, aile işlevselliğinin bozuk olması ve disosiyatif 

yaşantılar arasında ilişki bulmuşlardır. 

Yunanistan‟da yapılan bir araştırmada; internet kullanım süresi fazla olan 

gençlerde aleksitimi düzeyi, disosiyatif yaşantılar, benlik saygısında düşüklük ve dürtü 

kontrol sorunlarının daha fazla olduğu saptanmıştır (Aktaran: Sakarya 2010). 

 

2.8. HemĢirelik ve Ġnternet Kullanımı 

Hemşirelerin bilgiye ve verdikleri hizmetleri belgelemeye daha fazla ihtiyaç 

duymaları nedeniyle, 1970‟li yıllarda hemşirelikte bilgisayar kullanımı artımıştır. 

Bilgisayarlar sağlıklı / hasta bireyin problemlerinin tanısında, tedavisinde, bakımının 

planlanmasında, uygulanmasında, değerlendirilmesinde ve kayıtların tutulmasında etkin 

bir şekilde kullanılmaktadır (Sabuncu 1998; Koç 2006). 

Hemşirelik mesleğinin, sağlığın geliştirilmesi, korunması ve hastalıkların 

önlenmesi üzerinde odaklandığı göz önüne alınırsa hemşireler, sağlık bakım sunumu 

içerisinde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulamada anahtar pozisyonda rol 

oynarlar. Literatürde de belirtildiği gibi, hemşirelerin bilgisayar kullanımı ile ilgili 

eksiklikleri olduğu göz önüne alındığında hemşire öğrencilerin mezun olmadan önce 

teknolojinin farkında olmalarının ve ilgilenmelerinin sağlanması önemlidir (Koç 2006; 

Fidancıoğlu ve ark. 2009).  
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Koç (2006), hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik eğitimi ve uygulamalarında 

bilgisayar kullanımı konusundaki görüşlerinin belirlenmesi konulu çalışmasında; 

hemşirelik öğrencilerinin bilgisayar kullanım amaçlarını, %33,6‟sının video / bilgisayar 

oyunu, %68,2‟sinin e - mail gönderme, %89.0‟ının internet aracılığı ile bilgi elde etmek 

amacıyla bilgisayar kullandıkları belirlemiştir. 

Kaya ve ark. (2008), hemşirelerin bilgisayar kullanımına ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi konulu çalışmada; hemşirelerin %78.9‟unun interneti kullandığı ve internet 

kullananların %72.2‟sinin interneti mesleki konularda kullandığı saptanmış. 

 

2.9. Bağlanma Kuramı 

Bağlanma kelimesinin temelleri onüçüncü yüzyıla dayanır, “to attach”, “bağ” 

kelimesninin etimolojik (dilbilim) anlamı, bir göreve bağlılık ya da bir görevi yerine 

getirmektir.  Onsekizinci yüzyılda Filozof Rousseau anne–bebek ilişkisi kavramını 

kullanan ilk kişidir. Onun bağlanmayla ilgili olan yazıları “annelik sevgisi” ile ilişkilidir 

(Kavlak ve Şirin 2009). 

Nesne ilişkileri okulunun öğrencisi olan John Bowlby, kuramı çok dogmatik 

bularak ve psikopatolojinin gelişiminde çevresel etkenlerin göz ardı edildiğini 

düşünerek Klein‟dan ayrılmış  (Kesebir ve ark. 2011) ve 1950‟li yıllarda çalışmalarına 

başlamıştır (Hazan ve Shaver 1994; Soysal ve ark. 2005; Turanlı 2010).  Bowlby çocuk 

evleri ve yetimhanelerde büyüyen çocukların sık sık çeşitli duygusal problemler 

yaşadığını; bunun başkalarıyla yakın ve kalıcı ilişkiler kurmayı başaramadığını 

gözlemlemiştir (Kart 2002; Bozkurt 2006; Amanvermez 2007). Gözlemler ve daha 

sonraki sistemli incelemeleri sonucunda Bowlby, anneyle olan ilişkinin çocuk için çok 

önemli olduğuna ve anne - çocuk ilişkisindeki önemli kopmaların gelecekteki 

psikopatolojilerin habercisi olduğuna inanmıştır (Amanvermez 2007). Ardından yaptığı 

çalışmaların sonucunda çocukların annelerini sadece açlık güdüsünü doyurdukları için 

sevdiği açıklamalarına karşı çıkarak, bağlanma kuramını geliştirmiştir (Amanvermez 

2007; Kesebir ve ark. 2011). Mary Ainstworth ise Bowlby‟nin görüşlerini deneme 

yoluyla test etmiş ve yeni fikirler oluşturarak teorinin genişlemesine yardımcı olmuştur 

(Kart 2002).  
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Bağlanma kuramında etiolojik (nedensel) yaklaşım, gelişimsel psikoloji ve 

psikanalizin izleri vardır. Etiolojik yaklaşıma göre bebekler veya kişiler , temel bakıcısı 

ile güvenli bir bağlanma ilişkisi kurma ihtiyacı ile doğarlar. Besleyerek bebeğin hayatta 

kalmasını sağlayan yetişkin, aynı zamanda bebeği tehlikelerden koruyan, sıkıntı 

hissettiğinde geri dönüp sığınıp, rahatlayabileceği bir limandır (Güngör 2000). Çocuğun 

temel bakım veren ile yaşadığı deneyimlerin sonraki yıllarda diğerleri ile yaşayacağı 

etkileşimi belirlediği fikri, psikanalizin bağlanma kuramına yaptığı katkılardandır 

(Güngör 2000; Oral 2006). Ancak ayrıştığı noktalar da vardır; Freud‟a göre bebek 

anneye bağımlı, yapışan iken Bowlby bebeği çevreyi düzenleyebilen, meraklı, yeterli 

biri olarak ele almaktadır (Bozkurt 2006). 

Bowlby (1969, 1973, 1979, 1980)‟e göre “Bağlanma Kuramı” kişilerin kendileri 

için önemli olan diğer kişilerle  güçlü duygusal bağlar kurma eğiliminin nedenlerini 

açıklayan bir yaklaşımdır. Duygusal bağ kurma eğilimi ve gereksinimi yeni doğanların 

yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ve gelişimsel açıdan işlevsel olan “bağlanma 

biçimini” ifade eder (Morsünbül 2005; Oral 2006; Amanvermez 2007; Morsünbül ve 

Tümen 2008; Kaya ve Kaya 2009). Bağlanma biçimi, yeni doğanların onlara bakım 

veren kişiye / kişilere (genellikle anneye) fiziksel yakınlığını güçlü tutarak, hem yeni 

doğanı çevreden gelebilecek tehlikelerden korunmasına yardım eder hem de onlara 

çevreyi keşfetmeleri için gerekli koşulları sağlar. Bu nedenle, bakıcı ile yakınlığın 

korunması bağlanma biçimi içindeki en temel hedeftir ve bu sayede yeni doğanlara 

güven içinde gelişebilecekleri bir alan sağlanır (Sümer ve Güngör 1999; Solmuş 2002; 

Kavlak ve Şirin 2009). Bowlby‟e göre yakınlık,  çocuğun  çevresini keşfetmede 

kullanılabileceği “güvenli bir temel (üs)” ve tehlike anında korunabileceği “sağlam bir 

sığınak” işlevi görür. Bakıcının “ulaşılabilirliği” tehdit edildiği anda bağlanma biçimi 

otomatik olarak etkinleşir. Bu durumda, bakıcının çocuğa göstereceği tepkilerin 

kalitesine bağlı olarak, etkinleşen bağlanma biçimi ya bakıcı ile temasın yeniden 

kurulmasını ve ilişkinin onarılmasını kolaylaştırır ve böylece “hissedilen güvenlik” 

sağlanır ya da sonuçta çocukta kaygı ve huzursuzluk yaratacak olan ayrılığı protesto 

tepkileri ortaya çıkar. Bakıcıdan uzun süre ayrı kalma, bağlanmanın çözülmesi 

(detachment) anlamına gelen, sosyal çevreden kopma veya geri çekilmeyle 

sonuçlanabilir. Kısaca, bağlanma biçimi, çocukların bakıcıları ile ilişkileri temelinde 

gözlenen dört davranış örüntüsü ile tanımlanabilir: yakınlığı arama ve koruma, ayrılığı 

protesto etme, keşfetme etkinlikleri için bakıcıyı “güvenli bir üs” olarak kullanma ve 



 

 

34 

son olarak, destek ve güvenlik için bakıcıyı “sağlam bir sığınak” olarak kullanma 

(Hazan ve Shaver 1994; Sümer ve Güngör 1999). Main (1990) “birincil koşullu 

stratejiler” olarak tanımlamıştır (Sümer ve Güngör 1999). Sonuç olarak yakınlığı 

koruma, mesafeyi azaltma ve sosyal etkileşime girme amaçlarına hizmet eden bu 

davranışlar sağlıklı bağlanmanın oluşmasında önkoşullar olarak kabul edilir ve 

çocukların çevreye uyumunu kolaylaştırır (Sümer ve Güngör 1999; Oral 2006).  

Bağlanma kuramı, temas sınırında sağlıklı ilişki kurma ve kendilik gelişiminin 

amacı olan diğerlerine destek verme, diğerlerinden destek alma ve de kendini 

destekleme fikrini savunmaktır (Bozkurt 2006). 

Bağlanma kuramına göre, ebeveynler ile olan bağlanma yaşantısı, şimdiki 

ilişkilere model oluşturmaktadır. Kişinin yakın ve romantik ilişkilerinde diğerleriyle 

olan etkileşimin şeklini belirleyen, fon olarak adlandırılan geçmiş yaşantılardır ve ne 

yazık ki bu yaşantılar sıklıkla ele alınmazlar. Geçmişte ihtiyaç duyulan, ancak 

alınmamış olan ilgi ve destek, şu anki diğer yakın ilişkilerde alınsa bile, yaşantıda 

duyusal bir boşluk, yara hissedilir. Geçmişteki yaralar şimdiki ilişkilere yansır. Geçmiş 

yaşantıların içinde yer alan dışsal kaynaklardan destek alma ya da almama, ebeveynle 

olan ilişkiler sonraki ilişkilerdeki davranışları ve rolleri şekillendirir (Işınsu 2003; 

Bozkurt 2006). 

Bowlby bağımlılık (dependency) kavramıyla bağlanma kavramını ise 

birbirinden ayırmaktadır. Bağımlılık kişinin fiziksel gereksinimleri için bir başkasına 

güvenmesidir. Bebek yaşamının ilk haftalarında annesine bağımlıdır ancak annesine 

halen bağlanmamıştır. Bağlanmada yakınlık bozulduğunda diğer kişilere yakınlığın 

korunması söz konusudur. Ayrıca bir davranışın bağlanma statüsünde yer alması için 

bağlanma örüntüsünün bir ya da daha fazla özel kişi ya da kişilere sahip olması gerekir 

ve bir durum karşısında bağlanılan kişiye verilen tepkinin diğer kişilere verilen tepkiden 

farklı olması gerekir (Morsünbül 2005). 

Bağlanma, yaşamın ilk günlerinde başlayan, bebeklerle bakım verenler arasında 

kurulan, zamanın büyük bir kısmının o kişi ile birlikte geçirilmek istenmesi, herhangi 

bir korku yaratan durum veya obje karşısında hemen o kişinin aranması, bağlanılan 

kişinin varlığının duyumsanmasına eş zamanlı olarak rahatlama duygusunun eşlik 

etmesi gibi duygu ve davranış örüntülerinin hepsini kapsayan, duygusal olarak olumlu 

ve yardım edici ilişkinin varlığını ifade eder (Soysal ve ark. 2000; Keskin 2007).  
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Bowlby‟e göre bağlanmanın oluşum süreci dört aşamada ve ortalama olarak 

bebek 2 veya 3 yaşına geldiğinde tamamlanır. Birinci aşamada (0 - 3 ay) bebeğin 

davranışları, belli kişilere odaklanmamış, ayırt edici olmayan tepkilerdir. İkinci 

aşamada (3 - 6 ay) bebek, bağlanma davranışlarını seçici olarak belli bir veya birkaç 

kişiye yöneltir. Üçüncü aşamada güvenli üs davranışları ortaya çıkar. Sürecin dördüncü 

aşama, “amaca göre düzeltilmiş ortaklık” (goal - corrected partrenship) olarak ifade 

edilmiştir ve bu aşamada, yakınlığı koruma amacı, çocuğun doyumu erteleme becerisi 

ve bakıcısının ulaşılabilirliği ile ilgili zihinsel temsillerine göre düzenlenir (Hazan ve 

Sahaver 1994; Bahadır 2006).  

Bağlanma, kişilerin yaşamları boyunca kurdukları çok sayıda farklı ve önemli 

duygusal bağın özel bir türüdür. Ainsworth (1989), duygusal bağları tanımlamak için 

beş kriter öne sürmüştür:  

 1)Duygusal bir bağ geçici değildir, zaman içinde süreklilik gösterir, 

 2)Duygusal bağ yerine başka herhangi birisinin koyulamayacağı belli bir kişiyi 

içerir, 

 3)İlişki duygusal olarak önemlidir, 

 4)Birey duygusal bağı olan kişiyle ilişki ya da yakınlığı sürdürmek ister. Bu 

ilişki ya da yakınlığın düzeyi ve içeriği pek çok etkene göre değişir (bireyin yaşı, 

çevresel koşullar vb), 

 5)Birey istemsiz olarak bu kişiden ayrıldığında stres yaşar.  

Bağlanma ilişkisinin yaşanabilmesi için ek olarak bir kriterin daha olması 

gerekir: Birey bu ilişkide rahatlık ve güven arar (Ainsworth 1989). Burada temel özellik 

güvenlik aramadır; güvenlik sağlanırsa güvenli bağlanma, sağlanmazsa güvensiz 

bağlanma olarak değerlendirilir (Bahadır 2006). 

Bowlby (1969, 1973, 1980), tehlike içeren koşullar altında bebekle bakıcısı 

arasındaki yakınlığı korumak üzere gelişmiş olan bir Bağlanma Sistemi‟nin varlığını 

öne sürmüştür. Bu sistem evrimsel sürecin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü 

beslenme ve savunma için gerekli kapasiteye sahip olmaksızın doğmuş olan bebeğin 

hayatta kalma olasılığını arttırır. Bebeklerin uzun süre bakıma ve korunmaya 

gereksinim duymaları nedeniyle kendileri için önemli başkalarına (bağlanma figürleri) 

yakın olma isteği ve bu yakınlığı kurmalarını sağlayacak bir davranışlar dizisiyle 
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(bağlanma davranışları) doğarlar. Bowlby‟e göre yakınlık arama, bireyi çevresindeki 

fiziksel ve psikolojik tehlikelerden korumak ve stresini azaltmak için düzenlenmiş olan 

ve doğuştan var olan bir duygu düzenleme aracıdır (temel bağlanma stratejisi) (Bahadır 

2006).  

Bağlanma sistemi, birbiriyle ilişkili ve kişinin yaşamsallığının sürmesi için 

hizmet eden davranışsal sistemler (bağlanma, bakım sağlama, cinsel eşleşme) içinde, 

gelişim sürecinde ilk olarak çıkan ve diğer sistemlerin oluşumuna zemin hazırlayan en 

önemli sistem olarak kabul edilmektedir. Bağlanma sistemi diğer davranışsal sistemler 

gibi homeostatik yani bireyle çevresi arasında görece sabit bir denge sağlayan bir 

kontrol sistemi olarak işler: fiziksel ve sosyal çevredeki tehlikeleri ve bağlanma 

figürünün ulaşılabilirliğini göz önünde bulundurarak yakınlık arama davranışıyla 

keşfedici davranış arasıdaki dengeyi korur. Bebekler bağlanma figüründen ayrılmayı 

kendileri için tehdit olarak algılar ve onun koruyucu alanı içinde kalmaya çalışırlar. 

Yabancı veya tehdit içeren durumlarda bu koruyucu alan küçülür, bebek ağlamak, 

yapışmak, sarılmak gibi bağlanma figürüyle ilişki kurmasını sağlayacak bağlanma 

davranışları sergiler. Tehdit içermeyen durumlarda ise bağlanma sistemi çocuğen 

çevreyi keşfetme davranışlarında bulunabilmesi için sürekli olarak güvenli üs işlevi 

görür. Yani, birey açısından bakıldığında bağlanma sisteminin amacı güvenlik 

duygusunun düzenlenmesidir (Bahadır 2006).  

Ainsworth (1989)‟e göre, bağlanma sistemi; yaşamda kalmayı sağlayıcı yönü 

nedeniyle, doğal ayıklama yoluyla bireylerde genetik olarak doğuştan var olan bir 

sistemdir. Evrimsel bir değerininin bulunduğuna ilişkin en önemli delillerden biri de, 

bağlanma sisteminin tam da çocuğun hareketlenmeye başladığı dönemde ortaya 

çıkmasıdır. Böylece çocuk, çevreyi keşfetmek için bakıcısından çok fazla 

uzaklaşmayacak ve ancak bakıcısı yakınında olduğu zaman, yani güvende olduğunda, 

çevreye ilgi göstercektir. Yavuzer (2003)‟e göre de, çocuk, çevreyi keşfetmek için 

uzaklaşmak istediğinde, ebeveynin peşinden gelmesini bekleyecek ve böylece 

bağımsızlık pratiği yapmayı, güvenli bir biçimde öğrenecektir (Yılmaz 2003). 

Bebeğin bakıcısının bebeğin yakınlık ve rahatlama gereksinimlerine verdiği 

yanıtın niteliği; yani gereksinimlerine karşı duyarlı olup olmaması gelecekte bebeğin 

yakın ilişkilerde kuracağı bağlanma biçimini etkileyecektir (Işınsu 2003). 
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Bowlby (1973) ve Ainsworth (1989) bağlanma biçimlerini, erken yaşlarda 

ebeveyn etkileşimi ile şekillenen, sonraki yıllarda ise yakın ilişkilerdeki beklentileri, 

inançları, ihtiyaçları, duygu düzenleme stratejilerini ve sosyal davranışları etkileyen 

örüntüler olarak ele almaktadırlar (Bozkurt 2006). 

2.9.1. Bebeklikte Bağlanma 

Doğumdan hemen sonra insan yavrusunun doğası gereğince başlayan bağlanma; 

meme arama, yakalama, anneye yönelme, beslenme saatlerini sezinleme ve hazırlanma 

şeklinde kendini gösterir (Soysal ve ark. 2005). Bebekler ilk üç özellikle de ilk beş 

haftadan sonra göz teması kurarak Bowlby‟nin “sosyal gülücükler” olarak adlandırdığı 

gülümsemeleri gerçekleştirir. Bu gülümsemeler bağlanmayı destekler; çünkü bebek 

güldüğünde bakım veren bebekle birlikte olmaktan zevk alır, ona gülümser, konuşur ve 

kucaklar; böylece bebek bakım verenle yakınlığı sürdürmüş olur. 6 aydan sonra ise 

bakım veren kişi ortamdan ayrıldığında, bebek “ayrılık anksiyetesi” sergilemeye başlar 

ve tekrar kavuşma anında bakım veren kişiye sıkı sıkı sarılma ve kucağında kalmayı 

isteme gibi sakinleştirici arayışlara girer. Bir yaşından sonra bebek annenin 

ulaşılabilirliği ve ihtiyaclarına cevap verebilirliğine dair genel bir fikir oluşturmaya 

başlar. Üç yaşından itibaren ise bebek bakım veren kişinin neden ortamı terk ettiğine 

ilişkin bir yordama yapabilecek olgunluğa erişmiş olur (Yılmaz 2003). 

Bağlanmanın işlevleri bebeğin davranışlarında açıkça görülebilir. Bebek 

özellikle stresli olduğu durumlarda bağlanma figürü ile yakınlık ister. Böyle zamanlarda 

bağlanma figürü bebeğin yeniden güven ve rahatlık hissetmesi için güvenli sığınak 

işlevi görür. Bağlanma figürü ayrıca bebeğin keşfetme gibi bağlanma dışı davranışları 

gösterebilmesi için güvenli bir üs olarak da işlev görür. Bowlby, yakınlığı sürdürme 

(yakınlık arayışı ve ayrılığa karşı koymayı içerir), güvenli sığınak ve güvenli üs olarak 

adlandırdığı bu üç özelliğin bağlanma ilişkisinin işlevlerini tanımladığını belirlemiştir 

(Işınsu 2003; Bahadır 2006). Bebeğin çıkardığı sesler bakıcısının kendisine ilgi 

göstermesini ve yakınında bulunmasını sağlar. Yakınlığın sağlanıp korunması bebekte 

güvenlik ve sevgi duygularına yol açarken, ilişkide herhangi bir kesinti, bebekte kaygı, 

kızgınlık ve üzüntüye neden olmaktadır (Işınsu 2003). Çocuğun dil gelişiminin de 

katkısıyla çocuk ve bakıcı birbirlerinin istekleri hakkında iletişim kurabilir, böylece 

çocuk, daha uzun süre ve daha az stres yaşayarak ayrılıkla başa çıkabilir. Hareket 

becerisinin gelişmesi ise çocuğun, güvenli üssünden uzaklaşarak dünyasını keşfetmesi 
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ve yabancılarla dahil olmak üzere daha çok sayıda kişiyle ilişki kurmasını sağlar, bu 

dönemde çocuğun yaşamında akranlarıyla ilişkisinin önemi artar (Bahadır 2006).  

Bowlby (1969), annelerinden belli bir süre ayrı kalan bebeklerin ayrılığa 

gösterdikleri tepkilerin önemli ölçüde berbirine benzer olduğunu ve değişmez bir sıra 

izleyen üç aşamadan oluştuğunu gözlemlemiştir. Bu tepkilerin ilki olan karşı koyma 

(protest), ağlama, başkalarının yatışma çabalarına karşı direnme ve benzeri davranışları 

içerir. Bunu, pasif - hareketsiz kalma, uyku ve yeme davranışlarında bozulma, açıkça 

gözlenen bir üzüntü ile kendini gösteren umutsuzluk (despair) aşaması izler. Üçüncü ve 

son aşama duygusal kopmadır (detachment). Bu aşamada, kaybedilen bağlanma 

figüründen kopma, normal, ayrılık öncesi işlevlere yeniden başlamayı kolaylaştırır 

(Bahadır 2006). 

Bakım veren kişi, bebekle olan ilişkisinde ya tutarlı bir şekilde olumlu tepkiler 

verir, ya tutarlı olarak tepkisizdir ya da tutarsızdır. Bu üç tür tepki temel olarak bakım 

veren - bebek bağlanma örüntüsünü şekillendirir ve buna göre bebek güvenli (secure), 

kaygılı / kararsız (anxious / ambivalant) ve kaçınan (avoidant) olmak üzere üç tip 

bağlanma biçimi geliştirir (Yılmaz 2003). 

Güvenli Bağlanma: Güvenli bağlanan bebekler, bağlanma figürünün işlevi 

açısından bakıldığında, yakınlığı koruma ve kendini güvende hissederek çevreyi 

keşfetme açısından kuramın öngördüğü şekilde davranmıştır. Buna göre, ayrılık sonrası 

huzursuz olan bebek kısa süre stres yaşasa da annenin odada olmadığı zamanlarda çevre 

ile ilgilenmeye ve oyuncaklarla oynamaya devam etmiştir. Ancak anne geldiğinde ise 

rahatlayarak daha etkin keşfetme davranışları göstermiştir. Bebekler anneyi güvenli üs 

olarak kullanabilmiştir (Bozkurt 2006). 

Kaygılı / Kararsız Bağlanma: Bu tür bağlanan çocuklar anne uzakta ulaşılamaz 

olduğunda çok yoğun bir kaygı yaşamışlar ve anneye karşı öfke duymuşlardır. Öyle ki 

odadaki yabancı ile iletişim kurmadıkları gibi çevreyi keşfe çıkmamışlardır. Anne odaya 

girdiğinde bu tür bağlanma biçimine sahip bebeklerin kolay kolay sakinleşmediği ve 

tepkilerinin belirgin olmadığı gözlenmiştir. Annenin çocuğun ihtiyaçlarına karşı olan 

tutumunun oldukça tutarsız olduğu ve buna bağlı olarak ta bebeklerin ona göre tepkiler 

geliştirdikleri söylenebilir (Sümer ve Göngör 1999). Çocukların yaklaşık %10 - 15‟i bu 

kategoride yer alırlar. Bu tür bağlanma biçimi olan çocukların ebeveynleri ise, tutarsız 

davranış gösterme eğilimi gösterirler  (Bozkurt 2006). 
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Kaçınan Bağlanma: Bu tip bağlanma biçimine sahip çocuklar ise anneleri 

yanlarındayken çevreyi rahatlıkla keşfetmişler, oyuncaklarıyla oynamışlar, ancak 

annenin odada olmayışına tepki vermemiş ve huzursuz olmamışlardır. Odadaki yabancı 

ile ilişki kurmaktan da kaçınarak oyuncaklarla oynamışlardır. Anne tekrar gildiğinde de 

anneyle temas kurmaktan kaçınmışlar ve oyuncaklarıyla oynamaya devam etmişlerdir 

(Sümer ve Göngör 1999).  Çocukların yaklaşık %20‟si bu kategoride yer alır (Bozkurt 

2006). 

Main ve Solomon (1990) yaptıkları çalışma ile Ainsworth ve arkadaşları 

tarafından yapılan bu üçlü sınıflandırmaya daha sonra düzenlenmemiş / örgütlenmemiş 

(dizorganized) bağlanma diye ifade ettikleri dördüncü bir grubu eklemiştir (Bozkurt 

2006; Erdoğan 2010). Bu bağlanma örüntüsünde, bakım ilişkisinde aksamalar ve 

fiziksel istismarın olduğu savunulmaktadır. Organize olmamış bağlanma biçiminde yer 

alan çocukların oranının, düşük olduğu belirtilmektedir. Bu tür bağlanma biçimi 

gösteren çocuklar, olumsuz, korkunç durumlarla karşılaştıklarında, bakım verenler 

uygun çözüm yolları sunmamış ve kaygılarını yatıştırmamışlardır. Bu çocuklar 

etkileşim ve özenden uzak, adeta donmuş bir bağlanma biçimi gösterirler. Tekrarlayan 

davranışları amaçtan uzaktır, dünya ve olaylarla ilgili karışıklık yaşarlar. Yaşamlarının 

ilerleyen yıllarında bu çocuklar disosyasyona yatkın (vulnerable) olurlar ve temasta 

ciddi sorunlar, kayıplar yaşarlar (Bozkurt 2006). 

Bağlanma biçimleri ne olursa olsun çocuklar olumsuz duygularla baş etmek 

zorundadırlar. Güvenli çocuklar kızgınlık, öfke, kıskançlık duygularını ifade 

edebilirken; güvensiz bağlanan çocuklar, olumsuz duygularını güvenli bağlanan 

çocuklar kadar ifade edemezler. Aileler, sıklıkla güvensiz çocukların duygularını yok 

saymış ya da aşırı tepki göstermişlerdir. Çocuklar da olumsuz duygularının üstesinden 

gelmek için ya duygularına duvar çekerler ya da olumsuz duyguları daha da artar. 

Güvenli çocukların kendine güvenleri, sosyal becerileri, kendilik kontrolleri, empati ve 

olumlu duygu özellikleri güvensiz bağlananlara oranla daha yüksektir. Yine güvenli 

çocuklar isteklerini sözel olarak bildirmede, sosyal etkileşimlerde olumlu duygu 

bildirmede ve paylaşımda güvensiz bağlanan çocuklara oranla daha başarılı 

bulunmuştur. Ayrıca güvensiz çocukların ebeveynleri, sıklıkla çocuklarının 

davranışlarını kendilerini sevmediklerini ve reddetkileri yönünde yanlı 

yorumlamaktadırlar (Bozkurt 2006). 
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2.9.2. Ergenlikte Bağlanma 

Erkgenlik dönemine geçişle birlikte, hormonal değişimlerin meydana gelmesi, 

bireyi fiziksel olgunluğa ulaştırmaktadır. Genç birey, karşı cinsten bir akranıyla 

beraberlik arayışına girmektedir  (Saymaz 2003).  

Weiss (1993), gizil dönemdeki çocukla ergenin bağlanma örüntülerinde bazı 

faklılıklar olduğunu ileri sürmüştür. Gizil dönemdeki çocuk için okuldan eve 

döndüğünde ebeveyni bulmak çok önemli iken, ergen ebeveynini evde bulunuşuna 

çocuk kadar ihtiyaç duymamaktadır, boş bir evle karşılaşmak onlar içinde hoş olmasa 

da bu durum kaygıya yol açmamaktadır. Diğer yandan, ön ergenlik döneminden 

başlayarak ergen, ebeveyne atfettiği özelliklerin bazılarının çok da geçerli olmadğını, 

ebeveynin sağlayabileceği güvenin de sınırları olduğunu görmeye başlamaktadır (Weiss 

1993). 

Bağlanma figürünün daha güçlü, deneyimli ve olgun olarak algılanması, 

çocukluktaki bağlanmanın temel özelliğidir; ancak, özellikle ergenlik döneminde bakım 

veren kişiyle yaşanan bağlanma ilişkilerinin reddedilmeye çalışılmasının en önemli 

nedeni, ergenlerin ebeveynin güçlü ve aklına ilişkin düşünceleriyle savaşmak 

eğiliminde olmasıdır (Weiss 1993). 

Diğer yandan fiziksel olgunlukla birlikte, ergenin kendine güveni artmakta ve 

kendi kendine yetebileceği düşüncesine sahip olmaya başlamaktadır. Bu durum ergenin 

anne - babayla bağlanma ilişkisini koparmasına, izole olmasına yol açabilmektedir. 

Zamanla ergen, ebeveyiniyle kurduğu güven ilişkisini, karşı cinsten arkadaş ve 

dostlarıyla kurmaya başlamakta ve ebeveyniyle kopardığı bağlanma ilişkisinin yerini bu 

yeni ilişkiler almaktadır (Weiss 1993, Hazan ve Shaver 1994).  Bireyin arkadaşları, 

ergenlik döneminde, anne - babanın yakınlığı koruma ve güvneli bir sığınak olma 

işlevlerini üstlenmektedir. Ancak birey için anne - babanın güvenli bir temel olma işlevi 

yaşamının her döneminde (bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik) devam etmektedir 

(Hazan ve Shaver 1994; Deniz 2006). 

Bağlanmanın fiziksel ve psikolojik koruma işlevini ne kadar iyi yerine 

getireceği, çift yönlü etkileşimin, her iki tarafın ihtiyaçlarına yanıt verme kalitesine 

bağlıdır. Bağlanma ilişkileri, genç bireylerin bağlanmış oldukları kişi ile yaşamış 

oldukları etkileşim kalıplarından oluşturmuş oldukları içsel çalışma modelleri tarafından 

yönetilmeye başlanır (Kesebir ve ark. 2011). 
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2.9.3. YetiĢkinlikte Bağlanma 

Bağlanmadaki ısrarcılık, yaşam boyunca güçlü olarak devam eden bir özelliktir. 

Güvenlik ihtiyacı, bağlanma figürüne geri dönme, önemli kişiden destekleyici yanıt 

alma ve yakın olma ihtiyacı azalmaz, yaşam boyunca devam eder (Hazar ve Shaver 

1994). Bowlby (1973; 1982) de, bağlanmanın beşikten mezara kadar uzanan, yaşam 

boyu bir süreç olduğunu ve erken yaşlarda oluşan zihensel modellerin çok fazla 

değişime uğramadan yetişkinlikte de işlev gördüğünü ileri sürmektedir (Oral 2006; 

Sümer ve Şendağ 2009). 

Waters ve arkadaşları (2002), ebeveyn - çocuk ilişkisi ile yetişkin - yetişkin 

etkileşiminin benzer olduğunu belirtirken, Richers ve Waters (1991), bağlanma 

ilişkisinin bebeklikten başlayıp yaşam boyu devam etse de, yetişkin bağlanmasının bazı 

yönlerden farklılaştığını ve gelişim sürecinde olması gereken bu değişimin, kişinin 

farklılaşan durumlara uygun roller geliştirebildiğine işaret ettiğini belirtirler. Yetişkin 

bağlanmasındaki farklılıklardan biri çocuğun anne - babasına bağlanması; yetişkinin ise 

akranı ya da duygusal eşine bağlanmasıdır (Aktaran: Hazan ve Shaver 1994). Yetişkin 

bağlanmasının diğer bir farklılığı ise, bebeklik döneminde bebeğin güvenlik arayan ve 

bakım alan konumunda olması, yetişkin döneminde, yetişkinin hem bakım ve güvenlik 

arayan hem de diğerleri için bakım ve güvenlik sunan rolünde olmasıdır. Diğer bir 

ifadeyle, yetişkin bağlanmasında birey, hem ihtiyacının sahibi hem de diğer bir kişi için 

ihtiyacın doyurulacağı bir kaynaktar (Bozkurt 2006). 

Bağlanma, geçmişte bebeklik ve erken çocukluk dönemlerindeki çocuk - 

ebeveyn ilişkisine ışık tutarken, günümüzde yetişkinlerin diğerleriyle ilişkilerinde 

yaşadıkları duygusal, bilişsel ve davranışsal özellikleri anlama ve açıklamada 

başvurulan bir kuram haline gelmiştir. Yetişkin yakın ilişkilerindeki farklılıkları 

anlamada, etkileşime yön veren inançları, beklentileri, duyuguları, düşünce ve 

davranışları yordamada bağlanma davranışı kullanışlı bir zemin oluşturmaktadır 

(Bozkurt 2006). 

İlk olarak Hazan ve Shaver (1987)‟ın çocuklarda gözlenen güvenli, kaygılı - 

kararsız, kaçınan bağlanma örüntüsünün yetişkinlerde de görüldüğünü belirtmeleri, 

yetişkin ilişkilerini açıklamada bağlanmanın sıklıkla baş vurulan bir kuram haline 

gelmesine yol açmıştır. Yetişkin bağlanmasını belirlemede Yetişkin Bağlanma 

Görüşmesi (YBG; Adult Attachment Interview) ve kişinin kendisinin doldurduğu kağıt 
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kalem testleri kullanılmaktadır (Waters ve ark. 2002). Sıklıkla klinikçilerin tercih ettiği 

YBG, bağlanmayı çekirdek aile içinde ebeveyn ve çocuklar arasındaki ilişkileri temel 

alarak ölçmekte ve yetişkinleri güvenli - özerk, saplantılı, kayıtsız - kaçınan ve yönelim 

sorunlu olmak üzere dört grupta sınıflandırmaktadır. Ölçekle, çocukluktaki olumlu ve 

olumsuz anıları hatırlama, öyküleştirme ve anlamlandırma düzeylerindeki uyum 

incelenerek, bilinçaltı süreçlerin belirlenmesi amaçlanırken; kağıt - kalem testleri ile 

akranlar ya da romantik partnerlerle yaşanan yakın ilişki dinamikleri açıklanmaya 

çalışılmaktadır (Bozkurt 2006). 

Hazan ve Shaver (1987)‟dan sonra Bartholomew (1990), Bowlby‟nin öne 

sürdüğü benlik ve başkaları modellerinin olumlu ya da olumsuz oluşuna göre dört temel 

boyutun ortaya çıkacağını ve bağlanma biçimlerinin bu boyutların kesişme noktaları ile 

açıklanabileceğini ileri sürmüştür (Bozkurt 2006). Bartholomew ve Horowitz (1990) de, 

Dörtlü Bağlanma Modeli‟ni geliştirmişlerdir. Dörtlü bağlanma modeli, kişinin kendisi 

ve başkalarıyla ilgili içsel çalışan modellerinin olumsuz ve olumlu olmak üzere iki 

boyutta incelenmesinden oluşmaktadır. Modele göre, olumlu benlik modeli, olumlu 

benlik kavramı ve kişinin kendisinin sevilmeye ve desteklenmeye değer olduğu 

inançlarından oluşmaktadır. Bunun karşıtı olan olumsuz benlik modeli ise olumsuz 

kendilik kavramı, kendisini sevilmeye değer görmeme ve düşük öz saygıyı 

içermektedir. Diğer boyutta yer alan olumlu başkaları modelinin içeriği diğer kişilerin 

güvenilir, ulaşılır, yardımsever olduklarına yönelik inaçlardan oluşur. Bunun karşıtı 

olan, olumsuz başkaları modeli ise, diğerlerinin reddedici, soğuk, ulaşılmaz olduklarına 

yönelik inançları içermektedir. Bu modelde Hazan ve Shaver‟in (1987) modelinden 

farklı olarak iki tür kaçınan bağlanma biçimi önerilmektedir: Korkulu (fearful) ve 

kayıtsız (dismissing) bağlanma biçimleri. Dörtlü bağlanma modeli kapsamında yer alan 

bağlanma biçimleri; 

1. Güvenli (Secure) Bağlanma Biçimi: Bu bağlanma biçimi olumlu benlik ve 

başkaları modellerinin bileşimini içermektedir. Sıcak ve çocuğun isteklerine yanıt veren 

(warm and responding) bir ebeveyn biçiminin, çocuğun hem kendisi, hem de diğerlerine 

ilişkin olumlu modeller oluşturmasına yol açacağı ve bunun da güvenli ve tatmin edici 

(fulfilling) yetişkin ilişkileri ile sonuçlanacağı belirtilmiştir. Güvenli bağlanan kişiler, 

olumlu benlik algısını ve kendini sevilmeye değer görme duygusunu, başkalarının 

güvenilir, destek veren, ulaşılabilir ve iyi niyetli olduğuna dair olumlu beklentilerle 
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birleştirirler. Bu kişiler yüksek öz saygı ve öz güvene sahiptirler ve başkalarına 

güvenme konusunda daha rahattırlar. Böylelikle hem başkalarıyla kolaylıkla yakınlık 

kurabilirler hem de özerk kalmayı başarabilirler. Ayrıca ciddi kişilerarası sorunları da 

yoktur (Oral 2006). 

2. Saplantılı (Preoccupied) Bağlanma Biçimi: Bu bağlanma tarzı olumsuz 

benlik ve olumlu başkaları modellerini içermektedir. Tutarsız ve duyarsız bir ebeveyn 

biçimi ile yetiştirilen çocukların, ebeveynlerindeki sevgi eksikliğinin nedenini kendi 

değersizliklerine bağlayabilecekleri ileri sürülmüştür. Bu örüntüdeki kişiler, kendilerini 

değersiz hisseder veya sevilmeye değer görmezler. Kaygı düzeyleri ve kaçınmaları 

yüksektir. Saplantılı bağlanan kişiler, yakın ilişkiler içinde olmayı isterler, ancak 

ilişkilerde kendini doğrulama ya da kanıtlama eğilimi gösterirler. Yapışkan tarzda ilişki 

kurmak istediklerinden, diğer kişilerin kendilerinden uzaklaşmasına neden olabilirler 

(Oral 2006). 

3. Korkulu (Fearful) Bağlanma Biçimi: Olumsuz benlik ve olumsuz başkaları 

modellerini içeren korkulu bağlanma tarzı, güvenli bağlanma tarzının karşıtıdır. Kişi, 

değersizlik duyguları ve başkalarının güvenilmez ve reddedici oludğuna ilişkin 

inançlara sahiptir. Bu kişilerin kaygı düzeyleri ve kaçınmaları yüksek düzeydedir. 

Ayrıca, özgüvenleri yoktur ve oldukça çekingendirler. Bu kişilerin yakın ilişkiler 

kurmaya istekli oldukları, ancak, kişilerarası güvensizlik ve reddedilme korkusu 

nedeniyle, bundan kaçındıkları belirtilmektedir (Oral 2006). 

4. Kayıtsız (Dismissing) Bağlanma Biçimi: Kayıtsız bağlanma biçimi, olumlu 

benlik ve olumsuz başkaları modelini içermektedir. Bu örüntü içinde, bağlanma 

gereksiniminin kabul edilmemesiyle ilgili daha karmaşık bir mekanizma işlemektedir. 

Bu kişiler, özerkliğe aşırı derecede önem verirler ve başkalarına olan gereksinimi ve 

yakın ilişikilerin gerekliliğini, savunmacı bir şekilde reddederler. Kayıtsız bağlanan 

kişiler, bağlanma figürlerinden gelebilecek olan reddedilme ve sonrasında yaşanacak 

hayal kırıklığının önüne geçerek, olumlu benlik algılarını korumak istemektedirler. Bu 

nedenle kendileri ve bağlanma figürleri arasına mesafe koyabilmektedirler. Yakın 

ilişkilerden kaçınarak bağımsız olmanın önemini vurgulamakta ve kişilerarası ilişiklerin 

kendileri için önemsiz olduğun ifade etmektedir (Oral 2006). Şekil 1‟de 

Bartholomew‟in dörtlü bağlnama modeli şekille gösterilmiştir. 
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ġekil 1: Dörtlü Kategori Modeli’inde Temel Bağlanma Boyutları ve Kategorileri - 

(Sümer 2006)  

 

Kayıtsız ve korkulu bağlanma biçimlerinin ikisinde de, nedenleri farklı olmakla 

birlikte, yakın ilişkilerden kaçınmaya yönelik bir eğilime rastlanmaktadır. 

Bartholomew‟in önerdiği bu dört bağlanma biçimi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda 

da kayıtsız ve korkulu bağlanma biçimlerinin içsel çalışan modeller temelinde 

farklılaştıkları gösterilmiştir. Kayıtsız bağlanma biçimine sahip kişilerin, korkulu 

bağlanma biçimine sahip kişilere oranla daha yüksek düzeyde benlik saygısına sahip 

oldukları ve bu kişilerin gerçek ve ideal benlik kavramları arasında daha az farklılıklar 

olduğu bulgulanmıştır. Korkulu bağlanma biçimine sahip yetişkinlerin eveveynlerinin 

olumsuz duyugularını doğrudan ve çocuklarının önünde ifade etmiş olabilecekleri ve 

bunun da reddedilen çocuk açısından korkulu olmaya ve kişiler arası çatışmadan 

kaçınmaya yol açabileceği belirtilmiştir. Kayıtsız bağlanma biçimine sahip yetişkinlerin 

ebeveynleri ise olumsuz duyguların doğrudan ifade edilmesini ketler (discourage) ve 

çocuklarıyla etkileşimlerinde sürekli bir soğukkanlılık (pervasice coolness) 

gösterebilirler (Oral 2006). 

2.9.4. Zihinsel Modeller (Ġçsel ÇalıĢan Modeller - Internal Working Modells) 

Bağlanma kuramı, zihinsel modeldeki bilişsel ve duyuşsal faktörleri birleştirir. 

Bağlanma kuramında Zihinsel Modellere göre, ilişkilerin temeli geçmiş yaşam 
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deneyimleri üzerine kuruludur; bağlanma figürünün kişiye ne kadar bakım sağladığı, ne 

kadar yanıtlayıcı olduğu ve kişiye ne kadar bakmaya ve korumaya değer olduğunu 

hissettirmesine bağlıdır. İçsel çalışan modellere göre, bu yaşantılar sonucunda sosyal 

şemalar oluşur ve bireyin gelecekteki ilişkilerinde bu şemalara göre hareket edeceği 

varsayılır (Işınsu 2003). 

Bağlanma figürü, yetişkinlik dönemlerinde kurulan yakın ilişkileri, benlik ve 

başkaları açısından etkilemektedir. Örneğin, yakın ilişkide kişi kendisine ve partnerine 

güvenecek midir? Duyugsal ifadeleri nasıl olacaktır? Çatışma ve uyumsuzluk nasıl ele 

alınacaktır? İçsel çalışan modellere göre bunların hepsi geçmişteki bağlanma figürünün 

özelliklerine göre şekillenecektir (Işınsu 2003). 

Erken yaşlarda bağlanma figürleriyle ya da birincil bakıcılarla (caregiver) 

kurulan ilişkiler, yaşamın daha sonraki yıllarında kurulacak olan yakın ilişkilerde ve 

kişinin kendi desteklemesinde önemli role sahiptir. Kendiliğinden gelişen ve bağlanma 

figürüyle yaşanan yakın ilişkiler, bağlanma kuramının özünü oluşturan zihinsel 

modellerin gelişimine temel oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bağlanma figürünün 

çocuğun güvenlik, yakınlık ve diğer ihtiyaçlarına karşılık gösterdiği duyarlılık 

sonucunda çocuk kendisi, diğerleri ve dış dünya ile ilgili zihinsel temsiller oluşturmaya 

başlar. Zihinsel temsiller, bakıcı çocuk ilişkisini şekillendirdiği gibi, daha sonra 

yaşanacak olan ilişkiler ve pisikolojik fonksiyonlardaki bozulma konusunda etkilidir 

(Fraley ve Shaver 2000). Sosyalleşme sürecinde en güçlü ve belki de en kararlı faktör, 

çocuk ebeveyn arasındaki bağlanma ilişkisidir (Bozkurt 2006). 

Geçmiş deneyimleri koruyan zihinsel modeller, anlamlı yeni ilişkilerde yeniden 

düzenlenerek, tekrar aktif hale gelmektedir. Başlangıçta katı olmayan bu modeller, 

yaşanan benzer etkileşimlerle esnekliğini kaybederek sabitleşir. Şema olarak 

adlandırılan bu yapılar, sonraki bilginin işlemlenmesinde çerçeve oluştururlar. Bu 

şemalar bireyin kendisi, diğerleri ve dış dünyaya ilişkin varsayımlarını içermektedir 

(Bozkurt 2006). 

İhtiyacı olduğunda bağlanma figüründen istediği desteği alabilen çocuk, 

bakıcısının ulaşılabilir, güvenilir, destekleyici; kendisinin de bakıma değer ve sevilen 

biri olduğuna dair zihinsel modeller oluşturur. Güvenli ilişki, bireyin kendisini güvenli 

temelde hissetmesini sağlar ve “olumlu zihinsel modellerin” oluşmasına diğer bir 
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ifadeyle içe alınanların olumlu olmasına; güvensiz bağlanma ilişkisi de “olumsuz 

zihinsel moddellerin” yani içe alınanların olumsuz olmasıyla sonuçlanır (Bozkurt 2006). 

Bu bağlanma örüntüleri kişinin zihinsel modellerini yordamaya olanak 

tanımaktadır. Kendilik ya da diğerleri algısının olumsuz olması (kaygı ve kaçınma), 

uyumsuz davranışlara ve sorunlu ilişkilere aracılık etmektedir. Benlik ve diğerine ilişkin 

zihinsel modellerin her ikisi de olumlu; her ikisi de olumsuz olabileceği gibi, 

modellerden biri olumlu iken, diğerinin olumsuz olması da mümkündür. Bowlby‟e 

(1973) göre bu durum, zihinsel modellerin birini karşılıklı olarak doğrulayıcı 

özelliğinden kaynaklanmaktadır. Benliğe ve başkalarına ilişkin modeller, birbirine 

paralel olmaksızın, birbirini tamamlayıcı ve karşılıklı doğrulayıcı olabilmektedir. 

Örneğin kendisine ilişkin olumlu ancak başkalarına ilişkin olumsuz modele sahip onlar 

(kayıtsız bağlanma biçimi), benlik algılarını, saygılarını diğerlerinin kendileri için 

anlamsız olduğunu savunarak koruyabilir. Benliğe ve başkalarına ilişkin farklı yönde 

zihinsel modellerin oluşmasında, bakıcının tutumlarındaki tutarsızlık önemli bir yere 

sahiptir (Bozkurt 2006). 

2.9.5. Bağlanma Kuramı ile Ġlgili Yapılan AraĢtırmalar 

2.9.5.1. Dünya’da Bağlanma Kuramı ile Ġlgili Yapılan AraĢtırmalar 

Bağlanma ilişkisinin incelendiği çalışmalar, ebeveynlerin verdikleri yanıt 

örüntüsü ile onların çocuklarının yabancı ortamlarda gösterdikleri davranışların oldukça 

ilişkili olduğunu göstermektedir. Özerk - güvenli ebeveynler, güvenli çocuk; saplantılı 

yetişkinler, tutarsız çocuklar; kaçınan yetişkinler, kaçınan çocuklar yetiştirme eğilimi 

göstermektedir. Bu tür haritaları kullanmak, nesiller boyunca çeşitli yollardan devam 

eden çocuk - ebeveyn ilişkisinin önemini ortaya koyar (Bozkurt 2006). 

Farklı ülkelerde yetişkinlerin bağlanma biçimlerinin incelendiği araşıtrmalarda 

bağlanma kategorilerinde benzer dağılımın olduğu belirlenmiştir. Yetişkinlerin 

%55‟inin güvenli, %25‟inin kaçınmacı ve %20‟sinin kaygılı / kararsız bağlanma biçimi  

sergiledikleri saptanmıştır. Cinsiyet farkının saptanmadığı bu araştırmalarda belirlenen 

dağılımlar, yabancı ortamlarda bebek araştırmalarında belirlenen bulgularla benzerlik 

göstermektedir (Hazan ve Shaver 1994). Yetişkinlerin bağlanma biçimlerinin 

değerlendirildiği çalışmada, ebeveynler ile çocukların bağlanma biçimlerinin %85 

oranında benzerlik gösterdiği sasptanmıştır. Bu bulgu, bağlanma biçiminin kuşaklara 

aktarıldığı ve ebeveynlerin, yetiştirdikleri çocuğun bir parçası haline geldiğini 
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göstermektedir. Bu durum, yetişkinin diğerleri ile kurduğu ilişkilere annesini, babasını 

nasıl götürdüğünü açıklar niteliktedir (Bozkurt 2006). 

2.9.5.2. Türkiye’de Bağlanma Kuramı ile Ġlgili Yapılan AraĢtırmalar  

Bekiroğlu (1996), yaptığı çalışmada, bağlanma tarzları ile aile ortamı, kaygı ve 

depresyon arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu amaçla 81 üniversite öğrencisine; 

Yetişkin Bağlanma Ölçeği, Aile Otamı Envanteri, Durumluluk / Sürekli Kaygı Ölçeği 

ve Beck Depresyon Enavanteri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen 

bulgulara göre; güvenli ve güvensiz bağlanan grubun kaygı ve depresyon puanları 

açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Güvensiz bağlanan grubun kaygı ve 

depresyon puanları daha yüksek çıkmıştır. Aile içinde algılanan paylaşım açısından 

güvenli olarak bağlanan grubun, diğer gruba göre daha yüksek ortalamaya sahip 

oldukları ancak aile içindeki algılanan kontrol açısından daha düşük puan aldıkları 

gözlenmiştir (Akkapulu 2005). 

Ergenlerde anne - baba bağlılığının sosyal ve duygusal yalnızlık üzerindeki 

araştırıcı etkisinin incelendiği çalışmada Löker (1999), yaşları 12 ile 28 arasında 

değişen 383 kişilik katılımcı grubuna Yalnızlık Ölçeği, Anne - Baba ve Arkadaş 

Bağlılık Ölçeği, Algılanan Benlik ve Algılanan Fiziksel Çekicilik Ölçeklerini 

uygulamıştır. Arkadaşlara ve anne - babaya bağlılık düzeyleri; algılanan benlik, 

algılanan fiziksel çekicilik düzeyleri ile pozitif yönde yüksek ilişkili bulunmuştur. 

Ayrıca araştırmanın sonucu; fiziksel semptomlar, sosyal yalnızlık ve duygusal yalnızlık 

düzeyleri değişkenleri ile bireylerin anne - babalarına ve arkadaşlarına bağlılık düzeyleri 

arasında negatif yönde ilişki olduğunu göstermiştir (Akkapulu 2005). 

Sümer ve Güngör (1999), üniversite öğrencilerinin anne ve babalarından 

algıladıkları çoçuk yetiştirme biçimleri ile bağlanma biçimleri, temel benlik boyutları, 

yakın ilişkilerde davranış örüntüleri ve aile ve arkadaşlarla ilişkilerden memnuniyet 

düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Sonuçlar; en yaygın olarak algılanan 

çocuk yetiştirme biçimlerinin (otoriter, açıklayıcı / otoriter, izin verici / şımartan, ve izin 

verici / ihmalkar) araştırmada yer alan psikolojik sonuç değişkenleri ile tutarlı olarak 

ilişkili olduğunu göstermiştir. Kubul / ilginin yüksek olduğu ailelerden gelen gençlerin, 

bunun düşük olduğu ya da denetimin yüksek olduğu ailelerden gelen gençlere göre daha 

yüksek düzeylerde güvenli bağlanma, özsaygı ve benlik belirginliği ve daha düşük 

düzeyde sürekli kaygı ve onaylanmama kaygısına sahip oldukları saptanmıştır. 
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Hortaçsu ve Oral (1991), Türk ergenler ve aileleri üzerinde yaptıkları çalışmada; 

ergenlerin ebeveynlerine ve arkadaşlarına bağlılık düzeyleri incelenmiştir. Bu amaçla; 

üniversite öğrencilerinden 70 erkek ve 60 kadın öğrenci olmak üzere toplam 130 kişilik 

Bağlılık Ölçeği ile birlikte aile geçmişleriyle ve arkadaşlarından beklentilerle ilgili bir 

anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin ergenlik döneminde 

aileye olan bağlılık düzeyinde arkadaşlarına olan bağlılık düzeyine göre azalma 

bulunmuştur. Bununla birlikte, anne - babayla olan duygusal bağ ve yakınlığın, bu 

dönemde önemli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca araştırmanın bulguları, ergenlerin aileleri 

ve kendi yaşıtlarıyla kurdukları yakın ilişkilerin birbirleriyle pozitif yönde ilişkili 

olduğunu göstermiştir (Akkapulu 2005). 

Romantik ilişiklerdeki çatışma çözme staratejileri ve bağlanma biçimleri ile 

ilgili yapılan bir çalışmada; güvenli bağlanma biçimine sahip bireylerin zorlama ve 

kaçınma stratejilerini en az kullanan grup olduğu, saplantılı bağlanma biçimine sahip 

olanların uzlaşma stratejilerini kayıtsız bağlanma grubundan daha fazla kullandığı 

ortaya çıkmıştır (Bahadır 2006). 

2.9.6. Bağlanma Kuramı ve Psikopatoloji 

Bowlby‟nin çalışmalarından başlamak üzere güvensiz bağlanma biçimi daha 

sonraki yaşam dönemlerinde psikopatolojinin belirleyicisi olarak düşünülmüşken 

güvenli bağlanma sağlıklı süreçlerle ilişkilendirilmişitr. Güvensiz bağlanma biçimleri 

olan kaygılı bağlanma anksiyete bozuklukları ve depresif bozukluklarla 

ilişkilendirilirken, kaçıngan bağlanma davranış bozukluğu ve diğer dışa vuruk 

patolojilerle ilişkilendirilmiştir. Dağınık bağlanma ise disosyatif bozukluklarla 

birlikteliğinden sözedilmiştir (Kesebir ve ark. 2011). 

Pek çok çalışmada kültürlerarası farka bakılmaksızın doğum sonrası depresyon 

annenin güvensiz bağlanma biçimi ile ilişkili bulunmaktadır. Doğum sonrası annede 

ortaya çıkan depresyon, annenin, çocuğun ve ailenin çeşitli güçlükler yaşamasına neden 

olmakta, anne ile çocuk arasında kurulan ilişkiyi, annenin bebek bakımını ve ebeveyn 

rolünü öğrenmesini etkileyebilmektedir. Doğum sonrası depresyonun çocuğun güvensiz 

bağlanma biçimi ile de ilişkisi gösterilmiştir. Annenin tedavi edilmemiş depresyonunun 

da çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır (Kesebir ve ark. 2011). 
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Bağlanma biçimini geliştirmiş olan, ayrılınca kaygılı ve huzursuz, birleştirğinde 

de kolay yatışmayan ve anneye yapışıp kalan çocuklar, okul zamanı zorunlu ayrılık 

durumunda ayrılık anksiyetesi geliştirmeye yatkındırlar (Kesebir ve ark. 2011).  

Bağlanma güvensiz olduğunda çocuk çevreyi araştırma davranışına 

giremeyecek, bu da bilişsel gelişiminine de ket vuracaktır. Bir diğer önemli sorun yeni 

doğanın zor mizacı duygusal ve fiziksel ihmal için başlı başına bir risk etmenidir ki bu 

çocuklarda daha sık görülür. Üç yaş civarı bu çocuklar zihinsel işlevlerinin gelişiminde 

bir azalma, kalıcı dil bozuklukları ve zayıf motor ve sosyal davranış göstermektedir 

(Kesebir ve ark. 2011).  

Konuyla ilgili ilk çalışmalarda, psikiyatrik bozukluğu olan olgular sağlıklı 

kontrollerle karşılaştırılmış ve duygusuz bakım verme şeklindeki ebeveyn tutumunu 

daha çok gösterdikleri ortaya konmuştur. Ortalama yaşları 15 olan ergenlerde duygusuz 

konrolü olan (affectionless control) ebeveyn davranışının özkıyım düşünceleri için risk 

etmeni olduğu, kendine zarar verici davranışı 3 kat, depresyonu 5 kat arttırdığı 

gösterilmiştir. İleriye dönük bir çalışmada, kaygılı bağlanma biçimine sahip küçük 

çocukların çocukluk çağı ve ergenlik dönemi boyunca anksiyete bozukluğu geliştirme 

açısından yüksek risk altında oldukları gösterilmiştir. Başka ileriye dönük çalışmada, 

ergenlikte güvenli olmayan bağlanmanın (özellikle kaçıngan bağlanmanın) erişkin 

dönemdeki olumsuz ilişkiler açısından bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir  (Kesebir ve 

ark. 2011). 

Majör depresyon, sosyal kaygı bozukluğu, obsesif–kompülsif bozukluk ve 

kronik ağrı bozukluklarının güvensiz bağlanma biçimiyle ilişkileri araştırmalarda 

gösterilmiştir (Sabuncuoğlu ve Berkem 2006).  

Panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif kompülsif bozukluk, travma sonrası stres 

bozukluğu ve kronik ağrı bozukluğunun güvensiz bağlanma biçimiyle ilişkisi çeşitli 

araştırmalarda gösterilmiştir.  Güvenli olmayan bağlanma biçimlerinin ergenlerde ve 

erişkinlerde kişilik patolojisi ile; kaygılı bağlanmanın geri çekilme ve içe vuruk 

patolojilerle; kaçıngan bağlanmanın ise içe vuruk ve dışa vuruk patolojilerin bir 

karışımını yansıtan çeşitli kişilik bozuklukları ile birliktelik gösterdiği belirtilmiştir. 

Birincil sağlık bakımı alan kadınlardan oluşan bir örneklem grubunda, kaygılı ve 

korkulu (güvenli olmayan) bağlanma biçimine sahip olanların güvenli bağlanma 

biçimine sahip olanlara göre daha fazla sayıda fiziksel belirtiye sahip olduğu ve daha 
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fazla kontrole ihtiyaç duyduğu ve daha fazla maliyete yol açtıkları gösterilmiştir 

(Kesebir ve ark. 2011). 

Bipolar bozuklukta bağlanma ile ilgili üç çalışmadan biri, iyilik ve depresyon 

dönemlerinde iki uçlu olguların sağlıklı kontrollerden daha bağlımlı olmadıkları 

sonucuna varırken, bir diğer zayıf ebeveyn ilişkisinin yinelemler ve zayıf tedavi uyumu 

ile ilişkili olduğunu ileri sürmüştür. Bu iki çalışmada da bağlanma biçimi özgün olarak 

değerlendirilememiştir. Yakın tarihli bir çalışmada bipolar bozukluğu olan olgularda 

anksiyöz bağlanma biçimi, iyilik, manik ve depresif tüm dönemlerde kararlılığını 

koruyarak sağlıklı olgulardan farklılaşmıştır. Morris ve arkadaşları bu çalışmada 

Bartholomew ve Horowitz İlişki Anketi ile saptadıkları bağlanma biçimlerini sağlıklı 

bireylerle karşılaştırmış ve anksiyöz bağlanma biçimi puanlarını duygudurumdan 

bağımsız olarak iki uçlu olgularda sağlıklı kontrollerden yüksek bulmuşlardır. Bu 

çalışmada bildirilen anksiyöz bağlanma biçimi kaygılı ve sosyal kaçıngan bir bağlanma 

biçimine karşılık gelmektedir (Kesebir ve ark. 2011). 

Warner ve ark.‟nın (1997) yaptıkları bir çalışmada da çocukluk ve ergenlik 

dönemlerinde güvensiz bağlanan çocukların, yetişkin dönemde güvenli bağlanan 

çocuklara göre anlamlı olarak daha fazla depresyon ve kaygı bozuklukları gösterdikleri 

bulgulanmıştır (Aktaran: Oral 2006). 

Ülkemizde Kökçü ve Kesebir (2010)‟in yaptığı çalışmada, bipolar bozukluğu 

olan olgularda güvensiz bağlanma görülme sıklığının özellikle kaçıngan bağlanma 

biçimi puanlarının sağlıklı bireylerinkinden daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 

Batı ülkelerinde yapılan çalışmalar, DSM IV‟ün her iki ekseninde de sınıflanan 

kişilik bozuklukları ya da psikopatoloji türleri ile bağlanma stillerinin sistematik olarak 

ilişkilendirilebileceğini göstermiştir. Bu araştırmalarda kaygılı (saplantılı) bağlanmaya 

sahip olanların daha fazla bağımlı kişilik bozukluğu, kaçınmacı bağlanmaya sahip 

olanların şizoid ya da bununla ilişkili kişilik bozuklukları gösterdiği bulunmuştur. 

Brennan ve Shaver (1998) 13 kişilik bozukluğu ile dört bağlanma stili arasındaki ilişkiyi 

inceledikleri kapsamlı araştırmalarında kişilik bozukluğu gösterme oranının özellikle 

yüksek bağlanma kaygısına sahip olan korkulu ve saplantılı bağlanan kişilerde çok 

yüksek olduğunu göstermişlerdir. Bu araştırmalar korkulu bağlananların kişilik 

bozukluğu gösterme oranının güvenli bağlananlardan yaklaşık dört kat daha fazla 
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olduğunu ve güvensiz bağlanma örüntüleri ile kişilik bozukluğu ve psikopatoloji 

belirtilerin orta düzeyde biniştiklerini göstermişlerdir (Sümer ve ark. 2009). 

Narsistik kişilik oluşumunun temelinde, kaçınan bağlanma örüntüsünün olduğu 

varsayılır (Bozkurt 2006). 

 

2.10. Bağlanma Kuramı ve HemĢirelik 

Hemşireler annelerin bebeklerine karşı gösterdikleri yaklaşımı sağlıklı bir 

şekilde değerlendirebilmeleri için, anne bebek arasındaki normal bağlanma sürecini ve 

doğum sonrası olumlu anne bebek ilişkisinin geliştirilmesinde kendilerinin sorumlu 

olduklarını bilmelidir. Hemşireler doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde 

aile ve bebeğe bilinçli hemşirelik yaklaşımı ile bağlanma sürecinde sevgi oluşumu 

başlatma ve sürdürmede yardımcı olmalıdırlar (Şen 2007). 

Bağlanma, hemşirelik kuramlarında da ele alınmıştır. Bir hemşirelik kuramcısı 

olan Dorothy E. Johnson Davranışsal Sistem Kuramı‟nda yedi alt sistem üzerinde 

durmuş ve biri de bağlanmadır. Bağlanma alt sistemi sosyal yapılanmanın temeli olarak 

tanımlanmıştır ve bütün sosyal olayların temelini oluşturur. Genel anlamda yaşam ve 

güvenliği sağlar. Sonuçları sosyal katılım, dostluk, güçlü sosyal bağların oluşturulması 

ve sürdürülmesidir. Yine bir hemşirelik kuramcısı olan Sister Calliste Roy, Adaptasyon 

Kuramı‟nda dört adaptif biçimi tanımlamıştır. Bu adaptif biçimlerden birisi de birbirine 

bağlanma biçimidir. Birbirine bağlanma bireyin ayrıcalıklı kişilerle ve destek 

sistemlerle ilişkilerini kapsar. Bu süreç içinde birey doyum ve sevgi gibi 

gereksinimlerini karşılayarak psikolojik bütünlüğünü devam ettirir. İkili özel ilişkiler 

birbirine bağlanma biçiminin odağıdır. Bağlılık, diğerleri ile yakın ilişki için bir 

gereksinim, kendi bakımı için destek ve onaylama olarak gösterilir. Karşılıklı bağlanma 

“alma ve verme” uçları arasında bir denge olarak görülür. Roy‟un birbirine bağlanma 

biçimi ve rol fonksiyonları üzerine yaptığı bu çalışmalar, hemşirelere birey ve ailesini 

en iyi nasıl destekleyebileceği konusunda yol gösterir (Kaya ve Kaya 2009). 

 

2.11. Bağlanma Biçimleri ve Ġnternet Kullanımı 

Bağlanma biçimi ile internet kullanımını araştıran yurt dışında çok az sayıda 

çalışma var, Türkiye‟de ise çalışmaya raslanmamıştır. Shin ve ark. (2011) internet 
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kullanımı ile hem kaygı hem de kaçınan bağlanma boyutları arasında önemli ve güçlü; 

Lei ve Wu (2007) babalarına güvenli bağlanan ergenlerin patolojik internet kullanımı ile 

negatif; Choi (2003), kayıtsız ve korkulu bağlanma biçimleri ile internet bağımlılığı 

arasında güçlü (Aktaran: Shin ve ark. 2011) ilişki bulmuşlardır.  Zoppos (2009) yaptığı 

çalışmada facebooku çok kullanan bireylerin normal kullananlara göre güvenli 

bağlanma biçimleri daha düşük; korkulu ve kayıtsız bağlanma biçimlerinin de daha 

yüksek olduğunu bulmuş ve facebookun korkulu ve kayıtsız bağlanma biçimleri yüksek 

olan bireylere hitap ettiğini belirtmişdir. 

Bağlanma biçimlerini  tanımlamak, komorbit bozukluklar ve psikopatolojinin 

teşhisinde bağımlılığı anlamaya katkı sağlayabilir. Önceki çalışmalar erişkinler arasında 

komorbit bozukluklar (bipolar bozukluk, sosyal ve özgül fobiler) ile internet 

bağımlılığının ilişkili olduğunu göstermiştir. Yine önceki çalışmalarda komorbit dikkat 

eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, depresyon, sosyal fobi ve hostilite ile internet 

bağımlılığının ilişkili olduğu gösterilmiştir (Shin ve ark. 2011). 

Önceki çalışmlardan bağlanmanın bağımlı davranışlar gibi psikopatoloji ile 

ilişkili olduğu çıkarılabilir.  Hankoin ve ark. (2005), güvensiz bağlanma biçiminin 

depresif semptomlar ile önemli ilişkisinin olduğunu bulmuşlardır. Ward ve ark. (2006), 

toplumda kadın erişkinler ile çalışmalarında; güvenli bağlanma biçimi olanlar ile 

psikopatoloji arasında ilişki olmadığını, kayıtsız bağlanma biçimi olanlar ile kişilik 

bozukları arasında daha önemli bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Ek olarak, saplantılı 

bağlanma biçimi olanlar ile duygudurum ve anksiyete bozukluğu, kaçıngan bağlanma 

boyutu ile duygudurum bozukluğu olan yüksek anksiyetli bireyler ile anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (Aktaran: Shin ve ark. 2011). Yine önceki çalışmalar obsesif kompülsif 

bozukluğu ve depresyonu olanların güvensiz bağlanma biçimini daha fazla 

gösterdeklerini ortaya koymuştur. Bartholomew modelindeki bağlanmaya yönelik ilk 

çalışmlarda psikoz ile güvensiz bağlanma biçimi arasında ilişki bulunmuştur  (Shin ve 

ark. 2011). 

Sakarya (2010), 383 üniversite erkek öğrenci ile yaptığı çalışmada, internet 

kullanımı fazla olan öğrencilerde genel psikopatoloji puanlarını daha yüksek bulmuştur.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın  Tipi 

Araştırma, hemşirelik öğrencilerinde internet kullanımı, internet  kullanımını 

etkileyen faktörler ve problemli internet kullanımı ile bağlanma biçimleri arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.  

 

3.2. AraĢtırmanın Soruları 

 Hemşirelik öğrencilerinde bilgisayar ve internet kullanım özellikleri nelerdir? 

 Hemşirelik öğrencilerinin internet kullanımını etkileyen faktörler nelerdir? 

 Hemşirelik öğrencileri hangi bağlanma biçimlerini kullanmaktadır?  

 Bağlanma biçimlerini etkileyen faktörler nelerdir? 

 Hemşirelik öğrencilerinin problemli internet kullanımı ile bağlanma biçimleri 

arasında ilişki var mıdır? 

 

3.3. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini, İstanbul İli‟nde hemşirelik bölümü bulunan 

Üniversitelerde 2008 - 2009 ve 2009 - 2010 öğretim yılında lisans eğitimi almakta olan 

öğrenciler oluşturdu. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik 

Yüksekokulu, İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik 

Yüksekokulu, Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yükseokulu, Koç Üniversitesi Hemşirelik 

Yüksekokulu 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri; araştırmanın planlandığı dönemde 

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu‟nda 2008 - 2009 öğretim yılında 

öğrenci alımı durdurulmuş olduğundan 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri; Marmara 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü yeni kurulmuş olduğundan 

1. sınıf öğrencileri; İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 

Bölümü‟ne 2008 - 2009 öğretim yılında öğrenci alımı durdurulmuş olduğundan 2., 3. ve 

4. sınıf öğrencileri; Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu‟nda 2007 - 2008 

öğretim yılında öğrenci alımına başlanmış olduğundan 1. ve 2. sınıf öğrencileri 
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çalışmaya alındı.  Uygulamanın yapıldığı tarihlerde ilgili okullarda öğrenci sayısı 

toplamı 2009‟du (Bu sayılar fakülte ve  yüksekokulların öğrenci işlerinden alındı).  

Araştırma evrenini oluşturan 2009 öğrencinin tamamı örnekleme alındı. Ancak  

veri toplandığı gün okula gelmeyen ve araştırmaya alınma ölçütlerine uymayan 641 

öğrenci, anket formunu eksik dolduran 381 öğrenci  araştırmaya alınmadı. Araştırmanın 

örneklemini 987 öğrenci oluşturdu. Okullara göre öğrencilerin örnekleme girme oranları 

Tablo 3 - 1‟de gösterildi.  

Tablo 3 - 1: Okullara göre öğrencilerin örnekleme girme oranları 

Okul adı Öğrenci  

sayısı 

Alınma ölçütlerine 

uymayan veya 

gelmeyen 

Eksik 

doldurulan 

Örnekleme 

alınan öğrenci 

sayısı n (%) 

İstanbul Ü.Florence 

Nightingale .H.Y.O 

553 117 166 270 (27.4) 

İstanbul Bilim Ü. 

F.N.H.H.Y.O. 

402 74 79 249 (25.2) 

Haliç Ü.H.Y.O. 251 73 36 142 (14.3) 

Marmara Ü.H.Y.O. 289 113 51 125 (12.7) 

Koç Ü.H.Y.O. 103 23 9 71 (7.2) 

İ.Ü.Bakırköy 

S.Y.O. Hemşirelik 

Bölümü 

209 131 11 67 (6.8) 

Marmara Ü. Sağ. 

Bil. Fak. 

Hemşirelik Bölümü 

103 47 23 33 (3.4) 

Maltepe Ü. H.Y.O. 99 63 6 30 (3.0) 

Toplam 2009 641 381 987 (100.0) 
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3.4. AraĢtırmaya Alınma Ölçütleri 

 Çalışmaya katılmaya istekli olmak, 

 İki yıldan beri internet kullanıyor olmak, 

 Haftada iki saatten fazla internet kullanıyor olmak. 

 

3.5. Veri Toplama Araçları 

3.5.1. Bilgi Formu (EK - 1) 

Katılımcıların bireysel, ailevi özellikleri ile bilgisayar kullanımı, internet 

kullanımı ve romantik ilişkilerine yönelik 46 sorudan oluşmaktadır. Sorular konuyla 

ilgili litaratür bilgisi (Sümer ve Güngör 1999; Davis 2001; Akınoğlu 2002; Gönül 2002; 

Taşkın 2002; Özcan 2004; Niemz ve ark. 2005; Öztürk ve ark. 2006;  Selçuk ve ark. 

2005; Sümer 2006; Odabaşıoğlu ve ark. 2007; Öztürk ve ark. 2007; Makas 2009) ve  

uzman görüşleri doğrultusunda oluşturuldu. 

Bilgi formu 5 kişilik uzman görüşüne sunuldu ve her bir soru için kapsam 

geçerliği sonucunda Davis Tekniği‟ne göre değerlerin 0.80 ve 1.00 aralığında değişiklik 

gösterdiği belirlendi. Bu sonuca göre öneriler doğrultusunda düzeltmeler yapıldı. 10 

öğrenciye ön uygulama yapıldı. EK - 1‟de verilen son şekline getirildi.  

Bireysel özellikler bölümünde; yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşamının 

çoğunluğunun geçirildiği yer, şu an yaşadığı yer, ruhsal durumuna yönelik 9 soru; 

Ailevi özellikler bölümünde; aile yapısı, yaşamında aileden ayrı kalma 

durumu, anne / baba öğrenim durumu ve mesleği, ailenin ekonomik durumu, anne / 

babanın tutumları, aile ilişkilerine yönelik 10 soru; 

Romantik iliĢkiler bölümünde; şimdiki ve geçmişteki romantik ilişkileri, şu 

andaki romantik ilişki süresi ve şimdiye kadarki en uzun romantik ilişki süresine 

yönelik 4 soru; 

Bilgisayar ve internet kullanımı bölümünde; bilgisayar ve internete sahip 

olma durumu, haftada bilgisayar başında geçirilen süre, evdeki bilgisayarın yeri ve 

bilgisayar oyunu oynama durumu, internete nereden bağlandığı, interneti ne kadar 

süredir kullandığı, haftada internet kullanım süresi, internet kullanım bilgilerini nereden 

aldığı, günün hangi saatlerinde internete girdiği, interneti kullanım amacı, sobet etme 

amacı, sohbette kendini olduğundan farklı gösterme durumu, daha önce tanımadığı ve 
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sohbet ettiği kişilerle gerçek hayatta tanışma durumu, sohbette kendisi için  hayali 

karakter oluşturma durumu, sohbet ettiği kişinin cinsiyetinin önem durumu, tanımadığı 

kişilerle sohbet edip sırlarını paylaşma durumu, e - mail kullanma durumu, internette 

oyunu oynama durumu, internet kullanımıyla ilgili yaşadığı fiziksel, psikolojik ve 

sosyal değişimler ve internetin anlamı ile ilgili 23 soru yer almaktadır. 

3.5.2. Yakın ĠliĢkilerde YaĢantılar Envanteri - II (YĠYE - II) (EK - 2) 

2000 yılında Fraley, Waller ve Brennan tarafından geliştirilen “Yakın İlişkilerde 

Yaşantılar Envanteri - II / YİYE - II (Experiences in Close Relationships Inventory - 

Revised / ECR - R)” 18‟i kaygı ve 18‟i kaçınma boyutlarını ölçen toplam 36 maddeden 

oluşmaktadır. Katılımcılardan, her bir maddenin romantik ilişkilerindeki duygu ve 

düşüncelerini ne oranda yansıttığını yedili likert tipi (1=Hiç katılmıyorum, 7=Tamamen 

katılıyorum) ölçek üzerinde değerlendirmeleri istenmektedir. İlgili boyutları ölçen 

maddeler ayrı ayrı toplanıp ortalamaları alınarak her bir katılımcı için kaygı ve kaçınma 

boyutu puanları hesaplanmaktadır (Selçuk ve ark. 2005). 

Yetişkin bağlanmasında temel boyutları belirlemek amacıyla Brennan ve ark. 

1998 yılında  en sık kullanılan bağlanma ölçeklerini bir araya getirmiş ve ortaya çıkan 

323 maddeli ölçeğe faktör analizi uygulamışlardır. Bu analiz sonucunda araştırmacılar 

yetişkin bağlanma davranışlarının “bağlanmaya ilişkin kaygı” ve “bağlanmaya ilişkin 

kaçınma” olarak iki boyutta tanımlanabileceğini göstermişler ve bu iki boyutun da on 

sekizer maddeyle ölçüldüğü Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri / YİYE‟ni 

geliştirmişlerdir (Selçuk ve ark. 2005). 

Brenan ve ark.  dört bağlanma biçiminin iki boyut üzerine yapılan küme analizi 

yöntemi ile oluşturulmasını önermişler ve bu analizde her iki boyuttan da düşük puan 

alanları (düşük kaygı ve kaçınmaya sahip olanlar) güvenli, her iki boyuttan da yüksek 

puan alanları korkulu, kaygı boyutundan yüksek kaçınma boyutundan düşük puan 

alanları saplantılı ve kaygı boyutundan düşük kaçınma boyutundan yüksek puan 

alanları kayıtsız bağlanma biçimi içinde sınıflandırmışlardır (Sümer 2006). 

Fraley, Brenan ve Shaver tarafından geliştirilen YİYE - II ise YİYE‟nin madde 

tepki kuramı temelinde değiştirilmiş halidir. Bu özelliğiyle,  madde tepki kuramı 

temelinde geliştirilen bir bağlanma ölçeğinin daha yüksek ölçüm duyarlığına sahip 

olacağı ve ölçülen bağlanma biçimlerinin sürekliliği ve istikrarı gibi konularda daha 

güvenilir sonuçlar alınacağı öngörülmüştür (Selçuk ve ark. 2005). 



 

 

57 

Brenan ve ark. tarafından oluşturulan madde havuzunu kullanan Fraley ve ark. 

madde tepki kuramına göre yaptıkları analiz sonucunda en yüksek ayırt etme değerine 

sahip 18 kaygı ve 18 kaçınma maddesini seçerek YİYE - II‟yi oluşturmuşlardır. 

Oluşturulan bu yeni ölçeğin 18 kaçınma maddesinin 13‟ü ve 18 kaygı maddesinin 6‟sı 

YİYE ölçeğiyle ortak, diğer 17 madde ise YİYE ölçeğinden farklıdır. Fraley, Waller ve 

Brennan (2000), simülasyon analizleri yoluyla YİYE - II‟nin sıklıkla kullanılan diğer 

bağlanma ölçeklerinden daha yüksek ölçüm duyarlığına sahip olduğunu göstermişlerdir 

(Selçuk ve ark. 2005). YİYE - II‟nin Türkiye‟deki standardizasyon çalışması  Selçuk ve 

ark. (2005) tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi‟nde okuyan 256 lisans öğrencisi 

ile yapılmıştır.   

YİYE - II‟nin gerek kaçınma gerekse kaygı boyutları yüksek düzeyde iç 

tutarlığa sahip olup, Cronbach alfa katsayıları bu boyutlar için sırasıyla ,90 ve ,86 olarak 

saptanmıştır (Selçuk ve ark. 2005). 

YİYE - II‟nin kaygı ve kaçınma boyutlarının test - tekrar test güvenirlikleri ise 

farklı iki zamanda ölçeği dolduran 86 katılımcının verileri kullanılarak yapılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda kaygı boyutunun ,82, kaçınma boyutunun da ,81 oranında test 

- tekrar test güvenirliğine sahip olduğu bulunmuştur (Selçuk ve ark. 2005). YİYE -

II‟nin bu çalışmadaki Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı „kaygı boyutu‟ için ,85, 

„kaçınma boyutu‟ için ,86 olduğu belirlendi. 

Kaygı alt grup maddeleri 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 

29., 31., 33. ve 35. maddelerdir. Kaçınma alt grup maddeleri 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 

16., 18., 20., 22., 24., 26., 28., 30., 32., 34. ve 36. maddelerdir (Selçuk ve ark. 2005). 

Ters yüklü maddeler 4., 8., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 24., 26., 30., 32., 34. ve 36. 

maddelerdir (www.psy.metu.edu.tr/rrl/resources/attachmentTR.html). Ölçek kullanım 

izni alınmıştır (EK - 11). 

Bağlanma Biçimlerinin Belirlenmesi: 

Her öğrencinin kaygı ve kaçınma boyutlarında verdiği yanıtlar ortancadan ikiye 

ayrılarak dört grup oluşturuldu: 

 Boyutların her ikisi de ortancanın altında ise güvenli, 

 Her ikisi de ortancanın üstünde ise korkulu, 

http://www.psy.metu.edu.tr/rrl/resources/attachmentTR.html


 

 

58 

 Kaygı boyutu ortanca ve üstünde, kaçınma boyutu ortancanın altında ise 

saplantılı, 

 Kaygı boyutu ortancanın altında, kaçınma boyutu ortanca ve üstünde ise 

kayıtsız olarak gruplandırıldı. 

3.5.3. Ġnternette BiliĢsel Durum Ölçeği (ĠBDÖ) (EK - 3) 

İBDÖ, Davis tarafından 2001 yılında problemli internet kullanımını 

değerlendirmek üzere geliştirilmiş ve problemli internet kullanımını dört alt boyutta 

değerlendiren, yedili likert tipi (“Kesinlikle Katılmıyorum”dan – “Kesinlikle 

Katılıyorum”a doğru değişen), 36 maddelik bir ölçektir. İBDÖ, internetle ilişkili 

düşünceleri değerlendirmektedir (Özcan ve Buzlu 2005). 

Ölçek, 2001 yılında ilk geliştirildiğinde toplam 40 madde ve beş alt boyuttan 

(güvenlik, sosyallik, dürtüsellik, stresle başetme, yalnızlık ve gerçeklik) oluşmaktaydı. 

Daha sonra ölçek, 211 kişilik yeni bir örneklem üzerinde tekrar çalışılarak geliştirilmiş 

ve yeni düzenlemeler yapılarak, 36 madde ve dört alt gruptan (azalmış dürtü kontrolü, 

yalnızlık ve depresyon, dikkat dağıtma ve sosyal destek) oluşan yeni bir yapıya 

büründürülmüştür (Özcan 2004). 

Ölçeğin puan hesaplamasında “Kesinlikle Katılmıyorum”dan - “Kesinlikle 

Katılıyorum”a doğru değişen ifadelerin puanları da 1‟den 7‟ye doğru sıralanmakta, 

sadece 12. madde ters çevrilerek puanlanmaktadır (Örneğin 1 puan= 7 puan, 2 puan=6 

puan). İBDÖ için herhangi bir kesme puanı bulunmamaktadır. Örneklem grubu içinde 

belli özelliklerin karşılanmasına olanak vermektedir. Puanın yüksek olması genel 

anlamıyla; internete atfedilen değer ve internetin bireyin yaşamında ne kadar öncelikli 

olduğuna ilişkin fikir vermektedir.  

Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği Özcan ve Buzlu (2005) tarafından 148 üniversite 

öğrencisinden oluşan örneklemde yapılmıştır. Ölçeğin test - tekrar test güvenirliği 

sınamasında, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı toplam ölçek puanlan 

için ,90, sosyal destek alt grup puanları için ,87, yalnızlık / depresyon alt grup puanları 

için ,76, azalmış dürtü kontrolü alt grup puanları için ,89 ve dikkat dağıtma alt grup 

puanları için ,85 olup, p<,001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. İBDÖ'nin iç tutarlık 

katsayısı ,91'dir ve madde toplam güvenirlik katsayıları ,17 - ,66 arasında 

değişmektedir. Her bir madde varyansının alt grup puan varyansıyla arasındaki ilişkide 

ise, değerler ,40 ile ,73 arasındadır (Özcan ve Buzlu 2005). Bu çalışmada İBDÖ‟nin 
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Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı toplam ölçek için ,94, altboyutlardan „yalnızlık / 

depresyon‟ ve „dikkat dağıtma‟ boyutu için ,81, „azalmış dürtü kontrolü‟ ve „sosyal 

destek‟ için ,86 olarak belirlendi.  

Ölçeğin Alt Boyutları; 

Yalnızlık - Depresyon: 

Problemli internet kullanımında değersizlik ve yalnızlıkla ilgili depresif 

düşünceleri içerir. Yalnızlık - depresyon alt grup maddeleri; 2., 22., 23., 24., 25. ve 35. 

maddelerdir. 

Azalmış Dürtü Kontrolü: 

İnternetle ilgili azalmış dürtü kontrolü, internet kullanımının azaltılmak 

istenmesine rağmen azaltılamaması ve sürekli internetle ilgili şeyler düşünülmesini 

içerir. Azalmış dürtü kontrolü, risk alma ve tehlikeli davranışlarda bulunma ile 

ilintilidir. Azalmış Dürtü Kontrolü alt grup maddeleri 4., 5., 10., 11., 12., 15., 17., 21., 

34. ve 36. maddelerdir. 

Sosyal Destek: 

İnternet kullanımının gerçek yaşam ilişkilerinin önüne geçtiği ve burada yaşanan 

ilişkilere çok güvenildiği durumları tanımlar. Sosyal destek alt grup maddeleri 1., 3., 6., 

7., 8., 9., 13., 14., 16., 18.,19., 26. ve 31. maddelerdir.  

Dikkat Dağıtma: 

Yapılması gereken bir aktiveteden kaçmak / kaçınmak amacıyla internet 

kullanımını tanımlar. Bazı görevlerden, stres veren yaşantılardan ve zihni sürekli 

meşgul eden düşüncelerden uzaklaşmak için internet kullanımının tercih edilmesidir. 

Dikkat dağıtma alt grup maddeleri 20., 27., 28., 29., 30., 32. ve 33. maddelerdir (Özcan 

2004). Ölçek kullanım izni alınmıştır (EK - 12). 

 

3.6. Etik Konular ve Verilerin Toplanması  

Araştırmaya ait veriler 2008 - 2009 öğretim yılı haziran ayında uygulama izni 

veren İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul 

Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Maltepe 

Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu‟nda ve 2009 - 2010 öğretim yılı ekim ayında 

uygulama izni veren Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul Bilim 
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Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Koç Üniversitesi 

Hemşirelik Yüksekokulu‟nda toplandı. 

Araştırmanın uygulanmasında fakülte dekanı ve yüksekokul müdürlüklerinden 

gerekli izinler alındı (EK - 4, EK - 5, EK - 6, EK - 7, EK - 8, EK - 9 ve EK - 10). Veri 

toplama günleri ve şekli ilgili kurum yöneticileri ile birlikte planlandı. Öğretim 

elemanları ile görüşülerek çalışma hakkında bilgi verildi. Veri toplamaya başlamadan 

önce öğrenciler çalışma hakkında bilgilendirildi. Öğrencilere isim yazmaları 

gerekmediği belirtildi. İstemedikleri takdirde formu doldurmayabilecekleri ifade edildi. 

Anketler dağıtıldı ve toplandı. Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu kendi  Etik 

Kurul‟larına başvurulmasını istedi ve Etik Kurul izni alındıkdan sonra anketler  dağıtıldı 

ve kapalı zarf içinde teslim alındı. Öğrencilerden bilgilendirilmiş sözlü onam alındı. 

Öğrencilerin formu doldurmaları ortalama 20 dakika sürdü.  

 

3.7. Verilerin Değerlendirilmesi 

Elde edilen tüm veriler bilgisayarda SPSS 11.5 (Statistical Package for Social 

Science) kullanılarak değerlendirildi. Çalışmanın verileri bilgisayar ortamında, 

tanımlayıcı istatistikler için yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma ve minimum - 

maximum, bağımsız değişkenlere göre İBDÖ ve YİYE - II ölçeği alt boyut puanlarının 

karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi (ileri analiz 

olarak Tukey HSD), Kruskal Wallis analizi (ileri analiz olarak Benferroni düzeltmeli 

Mann - Whitney U testi ve Tukey HSD) kullanılarak değerlendirildi. Bazı bağımsız 

değişkenler (sürekli, sayısal olan) ile YİYE - II ve İBDÖ puanları arasındaki ilişki ise 

Pearson korelasyon analizi ile incelendi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<.05 olarak 

kabul edildi. 

 

3.8. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

 Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının uzun olması,  

 Katılımcıların çoğunluğunun kadın olması nedeniyle cinsiyet 

karşılaştırılmalarının yapılamaması, 
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 Veri toplama araçlarının kendilerini ifade etmelerine dayalı olması çalışmanın 

sınırlılıklarındandır. 
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4. BULGULAR 

Araştırmadan elde edilen bulgular altı bölümde sunuldu: 

Birinci bölümde; hemşirelik öğrencilerinin bireysel, ailevi özellikleri ile 

bilgisayar kullanımı, internet kullanımı ve romantik ilişkileri ile ilgili bulgular, 

İkinci bölümde; hemşirelik öğrencilerinin İnternette Bilişsel Durum Ölçeğinden 

(İBDÖ) aldığı puanlar ile ilgili bulgular, 

Üçüncü bölümde; hemşirelik öğrencilerinin Yakın İlişkilerde Yaşantılar 

Envanteri - II‟den (YİYE - II) aldığı puanlar ile ilgili bulgular,  

Dördüncü bölümde; hemşirelik öğrencilerinin tanımlayıcı, bilgisayar kullanımı 

özelliklerine göre İBDÖ ve alt boyut puan ortalamalarının karşılaştırılmasıyla ilgili 

bulgular, 

Beşinci bölümde; hemşirelik öğrencilerinin bağlanma biçimleri üzerinde anne - 

babalarından ayrı kalma süresi, romantik ilişki yaşama, romantik ilişki süresi ve ruhsal 

sağlık sorunları için tanı alma gibi faktörlerin etkisini gösteren bulgular, 

Altıncı bölümde; hemşirelik öğrencilerinin İBDÖ ve YİYE - II; her iki ölçeğin 

alt boyutları arasındaki ilişkiyi gösteren bulgular. 
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4.1. HemĢirelik Öğrencilerinin Bireysel, Ailevi Özellikleri ile Bilgisayar Kullanımı, 

Ġnternet Kullanımı ve Romantik ĠliĢkileri ile Ġlgili Bulgular 

 

Tablo 4 - 1: HemĢirelik öğrencilerinin bireysel özellikleri (n=987) 

Bireysel özellikler n % 

YaĢ 

19 ve altı 216 21,9 

20 - 21 430 43,6 

22 - 23 294 29,8 

24 ve üstü 47 4,8 

YaĢ ortalaması  20,89±1,96 (Aralık 17 - 35) 

Cinsiyet 
Kadın 923 93,5 

Erkek 64 6,5 

Medeni durum 
Bekar 965 97,8 

Evli 22 2,2 

Sınıf 

1.sınıf 265 26,8 

2.sınıf 292 29,6 

3.sınıf 233 23,6 

4.sınıf 197 20 

YaĢamlarının 

çoğunu geçirdikleri 

yer 

Köy 47 4,8 

Kasaba / ilçe 216 21,9 

Şehir 288 29,2 

Büyük Ģehir 433 43,9 

Yurt dışı 3 0,3 
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Tablo 4 - 1: (Devam)  HemĢirelik öğrencilerinin bireysel özellikleri (n=987) 

Bireysel özellikler n % 

Kaldığı yer 

Yurtta 337 34,1 

Evde / anne – baba  

- kardeĢ 
377 38,2 

Evde / yalnız 13 1,3 

Evde / arkadaş -

akrabalar 
243 24,6 

Evde / eşi - çocukları 17 1,7 

Ekonomik durumu 

Kötü 60 6,1 

Orta 705 71,4 

İyi 222 22,5 

 

Tablo 4 - 1‟de hemşirelik öğrencilerinin bireysel özelliklerine göre dağılımları 

incelendiğinde; %43,6‟sının (n=430) 20 - 21 yaş aralığında ve yaş ortalaması  

20,89±1,96, %93,5‟inin (n=923) kadın ve tamamına yakınının (%97,8‟inin; n=965) 

bekar,  %29,6‟sının (n=292) 2. sınıfta olduğu,  %43,9‟unun (n=433) yaşamının çoğunu 

büyük şehirde geçirdiği, %38,2‟sinin (n=377) ailesiyle yaşadığı ve %34,1‟inin (n=337) 

yurtta yaşadığı, %71,4‟ünün (n=705) ekonomik durumunun orta düzeyde olduğu 

belirlendi.  
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Tablo 4 - 2: HemĢirelik öğrencilerinin ailevi özellikleri (n=987) 

Ailevi özellikler n % 

Aile yapısı 

Çekirdek aile 825 83,6 

Geniş aile 106 10,7 

Parçalanmış aile 56 5,7 

Annenin öğrenimi 

Eğitimi yok 117 11,9 

Ġlköğretim 562 56,9 

Lise 223 22,6 

Yükseköğretim 85 8,6 

Annenin mesleği * 

Ev içi gelir getiren 34 3,4 

Ev içi gelir 

getirmeyen 
732 74,2 

Ev dışı gelir getiren 182 18,5 

Emekli 38 3,9 

Babanın öğrenim 

durumu ** 

Eğitimi yok 43 4,5 

Ġlköğretim 394 41,2 

Lise 307 32,1 

Yükseköğretim 213 22,2 

*n=986; **n=957 
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 Tablo 4 - 2: (Devam) HemĢirelik öğrencilerinin ailevi özellikleri (n=987) 

Ailevi özellikler n % 

Babanın mesleği*** 

 

İşsiz 36 3,8 

İşçi 176 18,4 

Memur 159 16,6 

Serbest çalışıyor 249 26,1 

Emekli 336 35,1 

Aile içinde iletiĢim  

ve iliĢkilerin  

durumu 

Ġyi 679 68,8 

Orta 289 29,3 

Kötü 19 1,9 

***n=956 

Tablo 4 - 2‟de hemşirelik öğrencilerinin ailevi özellikleri incelendiğinde; 

%83,6‟sının (n=825) çekirdek aile yapısında, %56,9‟unun (n=562) annesinin ilköğretim 

mezunu ve %74,2‟sinin (n=732) ev içi gelir getirmeyen mesleği, %41,2‟sinin (n=394) 

babasının ilköğretim mezunu ve %35,1‟inin (n=336) emekli, %68,8‟inin (n=679) aile 

içinde iletişim ve ilişkilerin iyi olduğu belirlendi.  
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Tablo 4 - 3: HemĢirelik öğrencilerinin anne ve babalarını tanımlama durumlarına 

göre dağılımları (n=987) 

Anne / baba özellikleri 
Evet 

Sayı                 % 

Hayır 

Sayı                    % 

Annenin  

özellikleri 

Katı, kuralcı 67 6,8 920 93,2 

AĢırı koruyucu 383 38,8 604 61,2 

Soğuk, ilgisiz 22 2,2 965 97,8 

Başkalarıyla 

karşılaştırıcı 
162 16,4 825 83,6 

Denetleyici 272 27,6 715 72,4 

Demokratik / 

katılımcı 
559 56,6 428 43,4 

Güvensiz 1 0,1 986 99,9 

Sinirli 4 0,4 983 99,6 

Babanın  

özellikleri 

Katı, kuralcı 153 15,5 834 84,5 

AĢırı koruyucu 277 28,1 710 71,9 

Soğuk, ilgisiz 111 11,2 876 88,8 

Başkalarıyla 

karşılaştırıcı 
96 9,7 891 90,3 

Denetleyici 257 26 730 74 

Demokratik / 

katılımcı 
503 51 484 49 

Sinirli 4 0,4 983 99,6 

 

Tablo 4 - 3‟te hemşirelik öğrencilerinin anne ve babalarını tanımlama 

durumlarına göre dağılımları incelendiğinde; öğrencilerin, annesini %38,8‟inin (n=383) 

aşırı koruyucu, %27,6‟sının (n=272) denetleyici ve %56,6‟sının (n=559) demokratik 
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katılımcı bulduğu; babasını %28,1‟inin (n=277) aşırı koruyucu, %26‟sının (n=257) 

denetleyici ve %51‟inin (n=503) demokratik / katılımcı bulduğu belirlendi. 

 

Tablo 4 - 4: HemĢirelik öğrencilerinin anne ve babalarından ayrı kalma durumu 

ve süresi (n=987) 

Anne / babasından ayrı kalma durumuna 

iliĢkin özellikler 

n 
% 

Anne / babasından 

herhangi bir nedenle 

bir dönem ayrı 

yaĢama durumu 

 

Hayır 673 68,2 

Evet / anne 9 0,9 

Evet / baba 42 4,3 

Evet / anne - baba 293 26,6 

Anneden ayrı kalma süresi (ay) 37,28±37,19 (Aralık 1 - 372) 

Babadan ayrı kalma süresi (ay) 46,74±46,38 (Aralık 1 - 288) 

 

Tablo 4 - 4‟de hemşirelik öğrencilerinin anne ve babalarından ayrı kalma 

durumu ve süresi incelendiğinde; öğrencilerin %31,8‟inin (n=314) anne / babasından 

ayrı kaldığı, ayrı kalanların da %26,6‟sının (n=263) hem anne hem de babasından ayrı 

kaldığı, anneden ayrı kalma süre ortalaması 37,28±37,19 ay, babadan ayrı kalma süre 

ortalaması  46,74±46,38 ay olarak  belirlendi. 
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Tablo 4 - 5: HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre bilgisayar ve internet 

bağlantısına sahip olma, bilgisayarın yeri ve bilgisayar kullanım süresi  

Bilgisayar kullanımı 

Kadın 

(n=923) 

Erkek 

 (n=64) 

TOPLAM 

(n=987) 

n % n % n % 

Bilgisayar 

ve internete 

sahip olma 

durumu 

Bilgisayarım 

yok 
144 15,6 27 42,2 171 17,3 

Bilgisayarım 

var, internetim 

yok  

112 12,1 10 15,6 122 12,4 

Bilgisayarım 

ve internetim 

var 

667 72,3 27 42,2 694 70,3 

Bilgisayarın 

yeri 

Bilgisayarı yok 123 13,3 27 42,2 150 15,2 

Ortak kullanım 

alanı 
120 13 4 6,2 124 12,6 

Kendi odası / 

dizüstü 

bilgisayar 

680 73,7 33 51,6 713 72,2 

Bilgisayar 

kullanma 

süresi (saat 

/ hafta) 

 

Kullanmıyorum 15 1,6 0 0 15 1,5 

1 - 5 saat 391 42,4 31 48,4 422 42,8 

6 - 15 saat 338 36,6 20 31,3 358 36,3 

16 - 25 saat 116 12,6 7 10,9 123 12,5 

26 - 35 saat 33 3,6 4 6,3 37 3,7 

36 saat ve üstü 30 3,3 2 3,1 32 3,2 

Bilgisayar kullanım süresi 

(saat) 

10,29±10,86 

(Aralık 0 - 100) 

10,22±9,21 

(Aralık 1 - 42) 

10,28±10,75 

(Aralık 0 - 100) 
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Tablo 4 - 5‟te hemşirelik öğrencilerinin bilgisayar ve internete sahip olma ve 

bilgisayar kullanma süresi incelendiğinde; kadın öğrencilerin %72,3‟ünün (n=667) 

bilgisayar ve interneti olduğu, erkek öğrencilerin %42,2‟sinin (n=27) bilgisayar ve 

internetinin olduğu, kadınların %73,7‟sinin (n=680) ve erkeklerin %51,6‟sının (n=33) 

kendi odasında / dizüstü bilgisayarı olduğu belirlendi. Her iki cinsiyette bilgisayar 

kullanım süresinin haftada 1 - 5 saat (%42,8; n=422), haftalık bilgisayar kullanım süresi 

ortalamasının 10,28±10,75 saat olduğu belirlendi. 
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Tablo 4 - 6: HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre bilgisayarda oyun oynama 

durumu ve oynadıkları oyun türleri 

Bilgisayarda oyun oynama 

durumu ve türleri 

Kadın 

(n=923) 

Erkek 

(n=64) 

TOPLAM 

(n=987) 

n % n % n % 

Bilgisayarda 

oyun oynama 

durumu 

Hayır 280 30,3 8 12,5 288 29,2 

Evet 643 69,7 56 87,5 699 70,8 

Bilgisayarda 

oynanan oyun 

türleri 

 (n=643) * (n=56) * (n=699) * 

Strateji 

oyunları 
101 15,7 20 35,7 121 17,3 

SavaĢ 

oyunları 
48 7,5 24 42,9 72 10,3 

Spor 

oyunları 
57 8,9 39 69,6 96 13,7 

Platform 

oyunları 
267 41,5 10 17,9 277 39,6 

Zeka - 

hafıza 

oyunları 

443 68,9 25 44,6 468 67 

YarıĢ 

oyunları 
216 33,6 31 55,4 247 35,3 

Korku 

oyunları 
29 4,5 6 10,7 35 5 

Sosyal 

oyunlar 
5 0,8 0 0 5 0,7 

Eğlence 

oyunları 
4 0,6 0 0. 4 0,6 

 
Macera 

oyunları 
6 0,9 0 0 6 0,9 

*Bilgisayarda oynanan oyun türlerinin sayı ve yüzdeleri oyun oynayanlar üzerinden verilmiştir. Birden fazla seçenek 

işaretlenmiştir. 
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Tablo 4 - 6‟da hemşirelik öğrencilerinin cinsiyete göre bilgisayarda oyun 

oynama durumu ve oynadıkları oyun türleri incelendiğinde; kadınların %69,7‟sinin 

bilgisayarda oyun oynadığı, %68,9‟unun (n=443) zeka - hafıza oyunları, %41,5‟inin 

(n=267) platform oyunları, %33,6‟sının (n=216) yarış oyunları oynadığı; erkeklerin 

%87,5‟inin (n=56) bilgisayarda oyun oynadığı, %69,9‟unun (n=39) spor oyunları, 

%55,4‟ünün (n=31) yarış oyunları, %44,6‟sının (n=25) zeka - hafıza oyunları ve 

%42,9‟unun (n=24) savaş oyunları oynadıkları belirlendi.  
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Tablo 4 - 7: HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internete bağlanma yeri 

(n=987) 

Ġnternete bağlanma yeri 

özellikleri* 

Kadın 

(n=923) 

Erkek 

(n=64) 

TOPLAM 

(n=987) 

n % n % n % 

Ev  

Hayır 333 36,1 42 65,6 375 38 

Evet 590 63,9 22 34,4 612 62 

Okul  

Hayır 702 76,1 38 59,4 740 75 

Evet 221 23,9 26 40,6 247 25 

ArkadaĢlarının 

bilgisayarı / 

interneti  

Hayır 813 88,1 51 79,7 864 87,5 

Evet 110 11,9 13 20,3 123 12,5 

Ġnternet kafe 

Hayır 744 80,6 38 59,4 782 79,2 

Evet 179 19,4 26 40,6 205 20,8 

Cep telefonu 

Hayır 863 93,5 57 89,2 920 93,2 

Evet 60 6,5 7 10,9 67 6,8 

Yurt 

Hayır 699 75,7 50 78,1 749 75,9 

Evet 224 24,3 14 21,9 238 24,1 

Dizüstü 

bilgisayarla her yer 

Hayır 692 75 56 87,5 748 75,8 

Evet 231 25 8 12,5 239 24,2 

Akrabalarının 

bilgisayarı / 

interneti 

Hayır 916 99,2 64 100 980 99,3 

Evet 7 0,8 0 0 7 0,7 

ĠĢyeri 

Hayır 917 99,3 63 98,4 980 99,3 

Evet 6 0,7 1 1,6 7. 0,7 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Tablo 4 - 7‟de hemşirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internete bağlanma yeri 

incelendiğinde; kadınların %63,9‟unun (n=590) evden, %25‟inin (n=231) dizüstü 

bilgisayar ile her yerden, %24,3‟ünün (n=224) yurttan ve 23,9‟unun (n=221) okuldan 

internete bağlandığı, erkeklerin ise %40,6‟sının (n=26) okuldan, %40,6‟sının (n=26) 

internet kafeden, %34,4‟ünün (n=22) evden internete bağlandıkları, toplamda da 

%62‟sinin (n=612) evden ve %25‟inin (n=247) okuldan internete bağlandığı belirlendi. 

 

Tablo 4 - 8: HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internet kullanım zamanı ve 

internet kullanım süresi 

Ġnterneti en çok 

kullandıkları zaman 

dilimi* 

Kadın 

(n=923) 

Erkek 

(n=64) 

TOPLAM 

(n=987) 

n % n % n % 

08 - 16 saat 

Hayır 798 86,5 55 85,9 853 86,4 

Evet 125 13,5 9 14,1 134 13,6 

16 - 24 saat 

Hayır 90 9,8 10 15,6 100 10,1 

Evet 833 90,2 54 84,4 887 89,9 

24 - 08 saat 

Hayır 844 91,4 57 89,1 901 91,3 

Evet 79 8,6 7 10,9 86 8,7 

Ġnterneti 

haftalık 

kullanım 

süresi 

2 - 5 saat 389 42,1 31 48,4 420 42,6 

6 - 15 saat 354 38,4 23 35,9 377 38,2 

16 - 25 saat 109 11,8 6 9,4 11 11,7 

26 - 35 saat 37 4 1 1,6 38 3,9 

36 saat ve 

üstü 
34 3,7 3 4,7 37 3,7 

Ġnternet kullanım süresi 

(yıl) 
4,95±2,53 (Aralık 2 - 15) 5,35±2,60 (Aralık 2 - 12) 4,98±2,54 (Aralık 2 - 15) 

Ġnternet kullanım saati 

(hafta) 
10,70±11,36 (Aralık 2 - 96) 9,67±9,07 (Aralık 2 - 42) 10,64±11,23 (Aralık 2 - 96) 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Tablo 4 - 8‟de hemşirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internet kullanım zamanı 

ve internet kullanım süresi incelendiğinde; kadınların (%90,2; n=833) 16 - 24 

saatlerinde, erkeklerin ise (%89,1; n=57) 24 - 08 saatlerinde, toplamda da (%89,9; 

n=877) 16 - 24 saatleri arasında internete bağlandığı belirlendi. Kadınların  %42,1‟inin 

(n=389), erkeklerin %48,4‟ünün (n=31) haftada 2 - 5 saat ve toplamda %3,7‟sinin 

(n=37) 36 saat ve üzerinde interneti kullandığı, toplamda interneti kullanım 

ortalamasının 4,98±2,54 yıl, haftalık internet kullanım süresinin 10,64±11,23 saat 

olduğu belirlendi. 
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Tablo 4 - 9: HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internet kullanımına iliĢkin 

bilgi kaynakları 

Ġnternet kullanımına 

iliĢkin bilgi 

kaynakları* 

Kadın 

(n=923) 

Erkek 

(n=64) 

TOPLAM 

(n=987) 

n % n % n % 

Okuldaki 

dersler 

Hayır 505 54,7 39 60,9 544 55,1 

Evet 418 45,3 25 39,1 443 44,9 

Ġnternet 

kafe 

Hayır 828 89,7 32 50 860 87,1 

Evet 95 10,5 32 50 127 12,9 

Ġnternetle 

ilgili yazılı 

materyal 

Hayır 791 85,7 58 90,6 849 86 

Evet 132 14,3 6 9,4 138 14 

Okuldaki 

arkadaĢlar 

Hayır 649 70,3 40 62,5 689 69,8 

Evet 274 29,7 24 37,5 298 30,2 

Okul 

dıĢındaki 

arkadaĢlar 

Hayır 705 76,4 47 73,4 752 76,2 

Evet 218 23,6 17 26,6 235 23,8 

Kendi 

kendine 

Hayır 203 22 23 35,9 226 22,9 

Evet 720 78 41 64,1 761 77,1 

Kurs 

Hayır 783 84,8 56 87,5 839 85,5 

Evet 140 15,2 8 12,5 148 15 

Aile 

üyeleri 

Hayır 576 62,4 56 87,5 632 64 

Evet 347 37,6 8 12,5 355 36 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Tablo 4 - 9‟daki hemşirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internet kullanımına 

ilişkin bilgi kaynakları incelendiğinde; kadın öğrencilerinin büyük çoğunluğunun kendi 

kendine (%78; n=720) ve yarıya yakınının (%45,3; n=418) okuldaki derslerden 

öğrendiği, erkeklerin %64,1‟inin (n=41) kendi kendine ve yarısının da (%50; n=32) 

internet kafeden öğrendiği, tamamı değerlendirildiğinde hemşirelik öğrencilerinin 

%77,1‟inin (n=761) internet kullanımını kendi kendine öğrendiği belirlendi. 

 

Tablo 4 - 10: HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internet kullanım amaçları 

Ġnternet kullanım 

amaçları* 

Kadın 

(n=923) 

Erkek 

(n=64) 

TOPLAM 

(n=987) 

n % n % n % 

Genel bilgi 

toplama 

Hayır 7 0,8 1 1,6 8 0,8 

Evet 916 99,2 63 98,4 979 99,2 

Eğitimle ilgili 

araĢtırma / 

ödev 

Hayır 5 0,5 1 1,6 6 0,6 

Evet 918 99,5 63 98,4 981 99,4 

Sohbet (Chat, 

Msn, Mirc vb.) 

Hayır 88 9,5 3 4,7 91 9,2 

Evet 835 90,5 61 95,3 896 90,8 

Sörf 

Hayır 563 61 48 75 611 61,9 

Evet 360 39 16 25 376 38,1 

E - mail 

(haberleĢme) 

Hayır 9 1 2 3,1 11 1,1 

Evet 914 99 62 96,9 976 98,9 

Finansal 

bilgiler 

Hayır 513 55,6 28 43,8 541 54,8 

Evet 410 44,4 36 56,3 446 45,2 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Tablo 4 - 10: (Devam) HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internet kullanım  

amaçları 

Ġnternet kullanım 

amaçları* 

Kadın 

(n=923) 

Erkek 

(n=64) 

TOPLAM 

(n=987) 

n % n % n % 

Oyun oynama 

Hayır 279 30,2 19 29,7 298 30,2 

Evet 644 69,8 45 70,3 689 69,8 

Haber okuma 

Hayır 57 6,2 5 7,8 62 6,3 

Evet 866 93,8 59 92,2 925 93,7 

Kumar oynama 

Hayır 816 88,4 48 75 864 87,5 

Evet 107 11,6 16 25 123 12,5 

Pornografi 

Hayır 847 91,8 40 62,5 887 89,9 

Evet 76 8,2 24 37,5 100 10,1 

Program 

yükleme 

Hayır 173 18,7 12 18,8 185 18,7 

Evet 750 81,3 52 81,3 802 81,3 

MP - 3 dinleme / 

indirme 

Hayır 69 7,5 5 7,8 74 7,5 

Evet 854 92,5 59 92,2 913 92,5 

Eğlence 

Hayır 95 10,3 6 9,4 101 10,2 

Evet 828 89,7 58 90,6 886 89,8 

Bankacılık 

iĢlemleri 

Hayır 641 69,4 36 56,3 667 68,6 

Evet 282 30,6 28 43,8 310 31,4 

Bahis 

Hayır 866 93,8 48 75 91 92,6 

Evet 57 6,2 16 25 73 7,4 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Tablo 4 - 10: (Devam) HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internet kullanım  

amaçları 

Ġnternet kullanım 

amaçları* 

Kadın 

(n=923) 

Erkek 

(n=64) 

TOPLAM 

(n=987) 

n % n % n % 

AlıĢ - 

veriĢ 

Hayır 650 70,4 40 62,5 690 69,9 

Evet 273 29,6 24 37,5 297 30,1 

Film 

indirme 

Hayır 394 42,7 16 25 410 41,5 

Evet 529 57,3 48 75 577 58,5 

Facebook 

Hayır 187 20,3 12 18,8 199 20,2 

Evet 736 79,7 52 81,3 788 79,8 

ArkadaĢ 

bulma 

Hayır 696 75,4 33 51,6 729 73,9 

Evet 227 24,6 31 48,4 258 26,1 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

   

Tablo 4 - 10‟da hemşirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internet kullanım  

amaçları incelendiğinde; kadın öğrencilerin %99,5‟inin (n=918) eğitimle ilgili araştırma 

/ ödev, %99,2‟sinin (n=916) genel bilgi toplama, %99‟unun (n=914) e - mail 

(haberleşme), %93,8‟inin (n=866) haber okuma, %92,5‟inin (n=854) MP - 3 dinleme / 

indirme, %90,5‟inin (n=835) sohbet (chat, Msn, Mirc vb.), erkek öğrencilerin 

%98,4‟ünün (n=63) genel bilgi toplama, %96,9‟unun e - mail (haberleşme), 

%95,3‟ünün (n=61) sohbet (chat, Msn, Mirc vb.), %92,2‟sinin (n=59) haber okuma, 

%92,2‟sinin (n=59) MP - 3 dinleme / indirme ve %90,6‟sının (n=58) eğlence amacıyla 

interneti kullandığı belirlendi. 

 

 

 



 

 

80 

Tablo 4 - 11: HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internette sohbet etme 

durumu ve amacı 

Sohbet etme 

Kadın 

(n=835)* 

Erkek 

(n=61)* 

TOPLAM 

(n=896)* 

n % n % n % 

Tanıdıklarla 

haberleĢme 

Hayır 51 6,1 7 11,5 58 6,5 

Evet 784 93,9 54 88,5 838 93,5 

ĠĢle ilgili 

Hayır 730 87,4 56 91,8 786 87,7 

Evet 105 12,6 5 8,2 110 12,3 

Eğlence  

Hayır 240 28,7 20 32,8 260 29 

Evet 595 71,3 41 67,2 636 71 

Yeni kiĢilerle 

tanıĢma 

Hayır 756 90,5 46 75,4 802 89,5 

Evet 79 9,5 15 24,6 94 10,5 

Cinsellik 

Hayır 832 99,6 58 95,1 890 99,3 

Evet 3 0,4 3 4,9 6 0,7 

Sevgili arama 

Hayır 830 99,4 57 93,4 887 99 

Evet 5 0,6 4 6,6 9 1 

Rahatlamak 

Hayır 716 85,7 51 83,6 767 85,6 

Evet 119 14,3 10 16,4 129 14,4 

*Sayı ve yüzdeler sohbet eden öğrenciler üzerinden verilmiştir. 

Tablo 4 - 11‟de hemşirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internette sohbet etme 

durumu ve amacı incelendiğinde; kadınlar ve erkeklerde benzer sonuçlar olduğu, 

toplamda da en fazla %93,5‟inin (n=838) tanıdıklarla haberleşme ve %71‟inin (n=636) 

eğlence amaçlı sohbet ettikleri belirlendi. 
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Tablo 4 - 12: HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internette sohbet etme ile 

iliĢkili özelliklerinin dağılımı 

Sohbet  etme özellikleri 

Kadın 

(n=835)* 

Erkek 

(n=61)* 

TOPLAM 

(n=896)* 

n % n % n % 

Sohbet  eder iken 

kendisi için hayali 

bir karakter 

oluĢturma 

durumu 

Yanıt yok 17 2 1 1,6 18 2 

Hayır 707 84,7 48 78,7 755 84,3 

Evet 11 13,3 12 19,7 123 13,7 

Sohbet ettikleri 

kiĢilerin 

cinsiyetlerini 

önemli bulma 

Yanıt yok 64 7,7 1 1,6 65 7,3 

Fark etmez 575 68,9 36 59 611 68,2 

Fark eder, 

kendi 

cinsimden 

olsun isterim 

71 8,5 3 4,9 74 8,3 

Fark eder, 

karĢı cinsten 

olsun isterim 

51 6,1 10 16,4 61 6,8 

Fark  eder, iki 

cins ile de ayrı 

amaçlar için 

sohbet ederim 

74 8,9 11 18 85 9,5 

Sohbet eder iken 

internette tanıĢtığı 

kiĢilere güvenme 

ve onlarla dostuk 

kurup sırlarını 

paylaĢma 

Yanıt yok 12 1,4 0 0 12 1,3 

Hayır 619 74,1 40 65,6 659 73,5 

Evet 204 24,4 21 34,4 225 25,1 

Ġnternette sohbet 

eder iken yeni 

arkadaĢlar edinip 

onlarla iliĢkiyi 

gerçek yaĢama 

taĢıma 

Yanıt yok 17 2. 1 1,6 18 2 

Hayır 604 72,3 45 73,8 649 72,4 

Evet 214 25,6 15 24,6 229 25,6 

*Sayı ve yüzdeler sohbet eden öğrenciler üzerinden verilmiştir. 

 

Tablo 4 - 12‟de hemşirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internette sohbet etme 

ile ilişkili özelliklerinin dağılımı incelendiğinde;  erkek öğrencilerin kadınlardan daha 



 

 

82 

fazla sohbette kendisi için hayali bir kahraman oluşturduğu (%19,7; n=12), sohbet ettiği 

kişinin cinsiyetinin fark ettiğini, iki cins ile de ayrı amaçlar için sohbet ettiği (%18; 

n=11) ve karşı cinsten olmasını istediğini (%16,4; n=10), sohbet eder iken internette 

tanıştığı kişilere güvenip onlarla dostluk kurup sırlarını paylaşabileceğini (%34,4; n=21) 

belirtirken, kadınların erkeklerden daha fazla internette sohbet eder iken yeni arkadaşlar 

edinip onlarla ilişkiyi gerçek yaşama taşıyabileceği (%25,6; n=214)  belirlendi.   

Sohbet eden öğrencilerden %27,1‟inin (n=243) ismini, %6,8‟inin (n=61) yaşını, 

%6,3‟ünün (n=56) mesleğini, %4,5‟inin (n=40) cinsiyetini, %2,2‟sinin (n=20) fiziksel 

özelliklerini değiştirdiği belirlendi. 

 

Tablo 4 - 13: HemĢirelik öğrencilerinin e - mail kullanma durumu ve e - mail 

kullanma amaçları 

E - mail kullanma 

durumu ve amaçları 

Kadın 

(n=914)* 

Erkek 

(n=62)* 

TOPLAM 

(n=976)* 

n % n % n % 

E - mail 

kullanma 

durumu 

Hayır 9 1 2 3,1 11 1,1 

Evet 914 99 62 96,9 976 98,9 

E - mail 

kullanma 

amaçları 

İşle ilgili 

haberleşme 
408 44,2 25 39,1 433 43,9 

Tanıdıklarla 

haberleĢme 
891 96,6 62 96,9 954 96,6 

Eğitim ile 

ilgili 
67 7,3 6 9,4 73 7,4 

Diğer 

(Eğlence, 

can sıkıntısı 

vb.) 

13 1,3 0 0 13 1,3 

*E - mail kullananlar üzerinden sayı ve yüzde verilmştir. Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Tablo 4 - 13‟de hemşirelik öğrencilerinin e - mail kullanma durumu ve e - mail 

kullanma amaçları incelendiğinde; kadınlar ve erkeklerde benzer sonuçlar olduğu, 

öğrencilerin tamamına yakınının (%98,9; n=976) e - mail kullandığı ve çoğunlukla 

tanıdıklarıyla haberleşme (%96,6; n=954) amacıyla e - mail kullandığı belirlendi. 

 

Tablo 4 - 14: HemĢirelik öğrencilerinin internette oyun oynama durumu ve 

oynadıkları  oyun türleri  

Ġnternette oyun oynama 

durumu ve oyun türleri 

Kadın 

(n=644)* 

Erkek 

(n=45)* 

TOPLAM 

(n=689)* 

n % n % n % 

Oyun 

oynama 

durumu 

Hayır 279 30,2 19 29,7 298 30,2 

Evet 644 69,8 45 70,3 689 69,8 

Ġnternette 

oynadıkları 

oyun 

türleri 

Sosyal 

oyunlar 
164 25,5 7 15,6 171 24,8 

SavaĢ 

oyunları 
47 7,3 22 48,9 69 10 

Strateji 

oyunları 
102 15,8 15 33,3 117 17 

Kumar 

oyunları 
30 4,7 5 11,1 35 5,1 

Eğitici 

oyunlar 
333 51,7 18 40 351 50,9 

Platform 

oyunları 
259 40,2 18 40,8 277 40,2 

Zeka 

oyunları 
469 72,8 14 31,1 483 70,1 

Yarış 

oyunları 
8 1,2 0 0 8 1,2 

Eğlence 

oyunları 
635 98,6 42 93,3 677 99,4 

Spor 

oyunları 
1 0,2 3 6,7 4 0,6 

*İnternette oynanan oyunlar üzerinden sayı ve yüzde verilmiştir. Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Tablo 4 - 14‟de hemşirelik öğrencilerinin internette oyun oynama durumu ve 

oynadıkları  oyun türleri incelendiğinde; öğrencilerin %69,8‟inin (n=689) internette 

oyun oynadıkları, kadınların sırasıyla %98,6‟sinin (n=635) eğlence, %72,8‟inin (n=469) 

zeka, %51,7‟sinin (n=333) eğitici, erkeklerin %93,3‟ünün (n=42) eğlence, %48,9‟unun 

(n=22) savaş, %40,8‟inin (n=18) platform,  toplamda da %99,4‟ünün (n=677) eğlence,  

%70,1‟inin (n=483) zeka ve %50,9‟unun (n=351) eğitici oyunları tercih ettikleri 

belirlendi. 

 

Tablo 4 - 15: HemĢirelik öğrencilerinin internet kullanmaya baĢladıktan sonra 

yaĢadıkları değiĢiklikler (n=987) 

DeğiĢiklik 

yaĢadıkları 

etkinlikler 

Etkinliklere ayırdıkları zaman açısından yaĢadıkları 

değiĢiklik durumu 

Artma DeğiĢiklik yok Azalma 

n % n % n % 

1.Ders çalıĢma 

süresi 
121 12,3 680 68,9 186 18,8 

2.Derslere devam 

etme 
73 7,4 853 86,4 61 6,2 

3.Evde kalma 238 24,1 716 72,5 33 3,3 

4. Alış - veriş 46 4,7 885 89,7 56 5,7 

5.Gazete okuma 259 26,2 548 55,5 180 18,2 

6.Kitap okuma 96 9,7 682 69,1 209 21,2 

7.Sinemaya gitme 127 12,9 661 67 199 20,2 

8.Tiyatroya gitme 74 7,5 735 74,5 178 18 

9.TV seyretme 42 4,3 456 46,2 489 49,5 

10.Radyo / teyp 

dinleme 
119 12,1 511 51,8 357 36,2 
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Tablo 4 - 15: (Devam) HemĢirelik öğrencilerinin internet kullanmaya baĢladıktan 

sonra yaĢadıkları değiĢiklikler (n=987) 

DeğiĢiklik 

yaĢadıkları 

etkinlikler 

Etkinliklere ayırdıkları zaman açısından yaĢadıkları 

değiĢiklik durumu 

Artma DeğiĢiklik yok Azalma 

n % n % n % 

11.Hobilerini 

gerçekleştirme 
114 11,6 707 71,6 166 16,8 

12.Fiziksel aktivite 

(spor)‟de bulunma 
5 5,7 744 75,4 187 18,9 

13.Gece dışarı çıkma 32 3,2 838 84,9 117 11,9 

14.Eğlenme 186 18,8 749 75,9 52 5,3 

15.Beslenme 56 5,7 854 86,5 77 7,8 

16.Evdeki 

sorumlulukları 

yerine getirme 

25 2,5 756 76,6 206 20,9 

17.Telefon 

görüşmeleri 
37 3,7 664 67,3 286 29 

18.Aile üyeleriyle 

vakit geçirme 
29 2,9 653 66,2 305 30,9 

19.Arkadaşlarla 

vakit geçirme 
92 9,3 689 69,8 206 20,9 

20.Uyku süresi 27 2,7 660 66,9 300 30,4 

21.Çay, kahve içme 148 15 801 81,2 38 3,9 

22.Sigara kullanma 31 3,1 938 95 18 1,8 

23.Alkol kullanma 12 1,2 960 97,3 15 1,5 

24.Madde kullanma 10 1 964 97,7 13 1,3 
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Tablo 4 - 15‟te hemşirelik öğrencilerinin internet kullanmaya başladıktan sonra 

yaşadıkları değişiklikler incelendiğinde; %49,5‟inde (n=489) TV seyretme, %36,2‟sinde 

(n=357) radyo / teyp dinleme, %30,9‟unda (n=305) aile üyeleriyle vakit geçirme, 

%30,4‟ünde (n=300) uyku süresi ve %20,9‟unda (n=206) evdeki sorumluluklarını 

yerine getirmede azalma olduğu belirlendi. 

 

Tablo 4 - 16: HemĢirelik öğrencilerinin internet kullanmaya baĢladıktan sonra 

yaĢadığı sorunlar (n=987) 

YaĢadıkları sorunlar 

Sorun yaĢama durumu 

Evet Hayır 

n % n % 

Arkadaşları ile iletişimde 

azalma 
85 8,6 902 9,.4 

Ailesi ile iletişimde azalma 189 19,1 798 80,9 

Ders başarısında düşme 78 7,9 909 92,1 

Kilo alma 93 9,4 894 90,6 

BaĢ ağrısı  299 30,3 688 69,7 

Bel, boyun ve sırt ağrıları 435 44,1 552 55,9 

El ve bilek ağrıları 225 22,8 762 77,2 

Görme ile ilgili sorunlar 225 22,8 762 77,2 

 

Tablo 4 - 16‟da hemşirelik öğrencilerinin internet kullanmaya başladıktan sonra 

yaşadığı sorunlar incelendiğinde; öğrencilerin %44,1‟inin (n=435) bel, boyun ve sırt 

ağrıları, %30,3‟ünün (n=299) baş ağrısı ve %22,8‟inin (n=225) el ve bilek ağrıları ve 

görme ile ilgili sorunları olduğu belirlendi.   
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Tablo 4 - 17: HemĢirelik öğrencilerinin internetin anlamına iliĢkin görüĢlerinin 

dağılımı (n=987)  

Öğrencilerin ifadelerine göre internetin anlamı n % 

Bilgi toplama, gazete okuma, tiyatro takip etme 513 52 

Sohbet, facebook, iletiĢim, Msn, dünya ile bağlantı 413 41,8 

Eğlence, film seyretme, oyun, müzik dinleme, boş vakit 

geçirme 
229 23,2 

Ödev, araştırma 192 19,5 

Yardımcı araç, hayatı kolaylaştırıcı, teknolojinin nimeti, 

kolaylık 
74 7,5 

Yaşam, her şey, yaşam şekli 32 3,2 

Olmazsa olmaz, gerekli ve önemli 11 1,1 

Dünyanın parmaklarının ucunda olması 4 0,4 

Yeni bir dünya 6 0,6 

Olsa da olur olmasa da, önemi yok 19 1,9 

Herhangi bir anlamı yok (yanıt yok) 112 11,3 

Olumsuz ifadeler (boĢa vakit, bağımlılık, hastalık, 

anlamsız vb.) 
47 4,8 

 

 

Tablo 4 - 17‟de hemşirelik öğrencilerinin %52‟sinin (n=513)  internetin 

anlamına ilişkin görüşleri bilgi toplma, gazete okuma, tiyatro takip etme iken 

%41,8‟inin (n=413) sohbet, facebook, iletişim, Msn, dünya ile bağlantı gibi düşünceler 

ile %4,8‟inin (n=47) boşa vakit, bağımlılık, hastalık gibi düşüncelere sahip olduğu 

belirlendi. 
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Tablo 4 - 18: HemĢirelik öğrencilerinin romantik iliĢki yaĢama durumu ile ilgili 

özellikleri (n=987) 

Romantik iliĢki yaĢama durumu ile ilgili 

özellikler 
n % 

YaĢamının 

herhangi bir 

sürecinde romantik 

iliĢki yaĢama 

durumu 

Hayır 217 22 

Evet 770 78 

ġu sıralar biriyle 

romantik iliĢki 

içinde olma 

durumu 

Hayır 456 46,2 

Evet 531 53,8 

ġu anki romantik iliĢkinin süresi (yıl) 

(n=531) 
2,07±2,18 (Aralık 0,8 - 13) 

ġimdiye kadar en uzun süren romantik 

iliĢkinin süresi (yıl) (n=770) 
2,39±2,07 (Aralık 0,01 - 13) 

 

Tablo 4 - 18‟de hemşirelik öğrencilerinin romantik ilişki yaşama durumu ile 

ilgili özellikleri incelendiğinde; %78‟inin (n=770) yaşamının herhangi bir sürecinde 

romantik ilişki yaşadığı, %53,8‟inin (n=531) şu sıralar romantik ilişki içinde olduğu 

belirlendi. Şu anki romantik ilişki süresinin 2,07±2,18 yıl ve şimdiye kadar en uzun 

süren romantik ilişki süresinin 2,39±2,07 yıl olduğu belirlendi. 
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Tablo 4 - 19: HemĢirelik öğrencilerinin ruh sağlığına iliĢkin özellikleri (n=987) 

Ruh sağlığı özellikleri n % 

Ruhsal sorunlar için psikiyatrist / psikoloğa 

baĢvurma 

Hayır 774 78,4 

Evet 213 21,6 

Ruhsal sorunlar nedeniyle psikiyatrist ya da hekim 

tarafından psikiyatrik ilaç önerilme durumu 

 

Hayır 841 85,2 

Evet 146 14,8 

YaĢadıkları ruhsal 

soruna yönelik 

konulan tanı 

 

Depresyon / duygudurum bozukluğu 78 7,9 

Anksiyete bozukluğu 38 3,9 

Stres 21 2,1 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 3 0,3 

Ergenlik sorunları 1 0,1 

 

Tablo 4 - 19‟da hemşirelik öğrencilerinin ruh sağlığına ilişkin özellikleri 

incelendiğinde; %21,6‟sının (n=213) psikolojik sorunlar için psikiyatrist ya da 

psikoloğa başvurduğu, %14,8‟ine (n=146) hekim tarafından psikiyatrik ilaç önerildiği, 

%7,9‟una (n=78) depresyon / duygudurum bozukluğu, %3,9‟una (n=38) anksiyete 

bozukluğu tanısı konulduğu belirlendi. 
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4.2. HemĢirelik Öğrencilerinin Ġnternette BiliĢsel Durum Ölçeği (ĠBDÖ) ile Ġlgili 

Bulguları 

 

Tablo 4 - 20: HemĢirelik öğrencilerinin ĠBDÖ ve alt boyut puan dağılımları 

(n=987) 

Alt grup Minimum Maximum Ortalama 
Standart 

sapma 

Yalnızlık / 

depresyon 
6,00 42,00 11,47 6,51 

Azalmış dürtü 

kontrolü 
10,00 70,00 21,69 10,83 

Sosyal destek 13,00 91,00 28,53 13,04 

Dikkat dağıtma 7,00 49,00 17,13 8,54 

İBDÖ 36,00 246,00 78,82 34,38 

 

Tablo 4 - 20‟deki hemşirelik öğrencilerinin İBDÖ ve alt boyut dağılımlarından  

elde edilen veriler değerlendirildiğinde; „yalnızlık / depresyon‟ 11,47 ±6,51; „azalmış 

dürtü kontrolü‟ 21,69±10,38; „sosyal destek‟ 28,53±13,04; „dikkat dağıtma‟ 17,13±8,54 

ve İBDÖ toplam puanın 78,82±34,38 olduğu belirlendi. 

 

4.3. HemĢirelik Öğrencilerinin Yakın ĠliĢkilerde YaĢantılar Envanteri - II (YĠYE - 

II) ile Ġlgili Bulguları 

 

Tablo 4 - 21: HemĢirelik öğrencilerinin YĠYE - II alt boyut puan dağılımı (n=987) 

Bağlanma 

boyutları 
Minimum Maximum Ortalama Standart sapma 

Kaygı boyutu 18,00 114,00 62,59 17,41 

Kaçınma boyutu 18,00 120,00 59,72 18,13 
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Tablo 4 - 21‟de YİYE - II‟nin „kaygı boyutu‟ puanının 62,59±17,41 ve „kaçınma 

boyutu‟ puanının 59,72±18,13 olduğu belirlendi.  

 

Tablo 4 - 22: HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyetine göre bağlanma biçimlerinin 

dağılımı (n=987) 

Bağlanma biçimleri 

Kadın   

(n=923) 

Erkek  

(n=64) 

TOPLAM  

(n=987) 

n % n % n % 

Güvenli 272 29,5 13 20,3 285 28,9 

Korkulu 272 29,5 22 34,4 294 29,8 

Saplantılı 181 19,6 19 29,7 200 20,2 

Kayıtsız 198 21,5 10 15,6 208 21,1 

 

Tablo 4 - 22‟de hemşirelik öğrencilerinin cinsiyete göre bağlanma biçimlerinin 

dağılımı incelendiğinde; kadın öğrencilerin %29,5‟inin (n=272) güvenli, %29,5‟inin 

(n=272) korkulu; erkek öğrencilerin %34,4‟ünün (n=22) korkulu, %29,7‟sinin (n=19) 

saplantılı bağlanma biçiminin olduğu belirlendi. Toplamda %29,8‟inin (n=294) korkulu, 

%28,9‟unun (n=285) güvenli, %21,1‟inin (n=208) kayıtsız ve  %20,2‟sinin (n=200) 

saplantılı bağlanma biçiminin olduğu belirlendi. 
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4.4. HemĢirelik Öğrencilerinin Tanımlayıcı ve Ġnternet Kullanım  Özelliklerine 

Göre ĠBDÖ ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması  

Tablo 4 - 23: HemĢirelik öğrencilerinin tanımlayıcı özelliklere göre ĠBDÖ ve alt 

boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması (n=987)  

Tanımlayıcı özellikler n 

 ĠBDÖ alt boyutları 

ĠBDÖ 

(Toplam) 

±SD 

Yalnızlık / 

depresyon 

±SD 

AzalmıĢ 

dürtü 

kontrolü 

±SD 

Sosyal destek 

 

±SD 

Dikkat dağıtma 

 

±SD 

YaĢ 

grupları 

 

18 - 19 216 82,70±36,25 12,04±7,03 22,71±12,31 30,00±13,00 17,95±8,71 

20 - 21 430 79,27±33,53 11,43±6,32 21,99±10,44 28,56±13,18 17,28±8,36 

22 - 23 294 76,39±34,36 11,26±6,46 20,75±10,30 27,96±13,08 16,43±8,54 

24 ve ↑ 47 72,17±32,04 10,57±6,10 20,21±10,05 25,13±10,99 16,26±9,32 

Test (F) 2,025 ,954 1,786 2,180 1,535 

p (sd:3 / 983 / 

986) Anlamlı 

Fark 

,109 ,414 ,148 ,089 ,204 

Cinsiyet 

Kadın 923 77,43±33,48 11,29±6,38 21,28±10,59 27,97±12,63 16,89±8,43 

Erkek 64 98,97±40,62 14,14±7,71 27,61±12,55 36,72±15,92 20,50±9,54 

Test( t) 4,146 2,894 3,937 4,307 2,945 

p ,000 ,005 ,000 ,000 ,004 

Sınıf 

1.sınıfa 265 81,91±37,55 11,91±7,25 22,40±12,16 29,98±14,08 17,61±8,91 

2.sınıfb 292 83,89±34,01 12,30±6,61 22,88±10,75 30,25±12,75 18,47±8,74 

3.sınıfc 233 73,52±30,41 10,44±5,28 20,75±10,19 25,96±11,24 16,37±8,15 

4.sınıfd 197 73,44±33,48 10,87±6,46 20,10±9,52 27,08±13,43 15,39±7,83 

Test (F) 6,392 4,536 3,579 6,725 6,113 

p (sd:3 / 983 / 

986)  
,000 ,004 ,014 ,000 ,000 

Anlamlı Fark a,b>c,d b>c b>d 
a>c 

b>c,d 

a>d 

b>c,d 

Sd: Serbestik derecesi, gruplararası sd / grupiçi sd / toplam sd sırası ile verildi. 



 

 

93 

 

Tablo 4 - 23‟te hemşirelik öğrencilerinin yaĢ gruplarına göre İBDÖ ve dört alt 

boyutunun puan ortalamaları bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile 

karşılaştırılarak değerlendirildi ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptandı (p> ,05). 

Öğrencilerin cinsiyetine göre İBDÖ ve dört alt boyutunun puan ortalamaları 

bağımsız gruplarda t testi ile karşılaştırılarak değerlendirildiğinde, gruplar arasında 

toplam puan, azalmış dürtü kontrolü ve sosyal destek alt boyutunda istatistiksel olarak 

ileri düzeyde (p<,001), yalnızlık / depresyon ve dikkat dağıtma alt boyutunda çok 

anlamlı düzeyde (p<,01) fark olduğu saptandı. Erkek öğrencilerin puan ortalamaları 

kadınlarınkinden anlamlı olarak daha yüksek bulundu.  

Öğrencilerin sınıf düzeyine göre İBDÖ ve dört alt boyutunun puan ortalamaları 

bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılarak değerlendirildi ve 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı (toplam puan, sosyal 

destek ve dikkat dağıtma p<,001, yalnızlık / depresyon p<,01, azalmış dürtü kontrolü 

(p<,05). Anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Tukey 

HSD ileri analizinde; 

 Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin İBDÖ toplam puan ortalamasının üçüncü ve 

dördüncü sınıf öğrencilerinkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p<,05 ya 

da 1 - 3. sınıf p=,032; 1 - 4. sınıf p=,042; 2 - 3. sınıf  p=,003, 2 - 4. sınıf p=,005), 

diğer ikili gruplar arasında ise anlamlı fark olmadığı (p>,05),  

 Yalnızlık / depresyon boyutunda, ikinci sınıf öğrencilerinin puan ortalamalarının 

üçüncü sınıf öğrencilerinden çok anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p=,006), 

diğer ikili gruplar arasında anlamlı fark olmadığı (p>,05),  

 Azalmış dürtü kontrolü boyutunda, ikinci sınıf öğrencilerinin puan 

ortalamalarının dördüncü sınıf öğrecilerinkinden anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu (p=,028), diğer ikili gruplar arasında anlamlı fark olmadığı (p>,05), 

 Sosyal destek boyutunda, birinci sınıftaki öğrencilerin puan ortalamalarının 

üçüncü sınıftaki öğrencilerden (p=,028), ikinci sınıfdaki öğrencilerin puan 

ortalamalarının da hem üçüncü sınıf (p=,025) hem de dördüncü sınıftaki 
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öğrencilerinkinden  (p=,000) anlamlı olarak daha yüksek olduğu, diğer ikili 

gruplar arasında anlamlı fark olmadığı (p>,05), 

 Dikkat dağıtma boyutunda ise birinci sınıftaki öğrencilerin puan ortalamalarının 

dördüncü sınıf öğrencilerinin puan ortalamasından (p=,003), ikinci sınıftaki 

öğrencilerin puan ortalamalarının da hem üçüncü sınıf (p=,001) hem de 

dördüncü sınıfdakilerden (p=,040) anlamlı olarak daha yüksek olduğu, diğer ikili 

gruplar arasında anlamlı fark olmadığı (p>,05) belirlendi. 

 

Tablo 4 - 24: HemĢirelik öğrencilerinin yaĢ ile ĠBDÖ ve alt boyut puanları 

arasındaki iliĢki 

ĠBDÖ ve alt boyutları r p 

ĠBDÖ  - ,08 ,014 

ĠBDÖ alt boyutları 

Yalnızlık / depresyon - ,05 ,134 

Azalmış dürtü kontrolü - ,08 ,019 

Sosyal destek - ,08 ,016 

Dikkat dağıtma - ,07 ,041 

 

Tablo 4 - 24‟de hemşirelik öğrencilerinin yaşları ile İBDÖ ve alt boyut puanları 

arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelendiğinde, ilişkinin negatif yönde ve 

zayıf düzeyde olduğu belirlendi. Öğrencilerin yaşları ile yalnızlık / depresyon 

boyutunda ilişkinin anlamlı olmadığı (p>,05), toplam puan ve diğer üç boyut ile anlamlı 

düzeyde olduğu belirlendi. 
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Tablo 4 - 25: HemĢirelik öğrencilerinin yaĢadıkları yer ve ekonomik durumuna 

göre ĠBDÖ ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması (n=987) 

YaĢadıkları yer ve ekonomik durum 

özellikleri 
n 

 ĠBDÖ alt boyutları 

ĠBDÖ 

(Toplam) 

±SD 

Yalnızlık / 

depresyon 

±SD 

 

AzalmıĢ  

dürtü 

kontrolü 

±SD 

 

Sosyal destek 

±SD 

Dikkat dağıtma 

±SD 

YaĢamının çoğunu 

geçirdiği yer 

 

Köy 47 80,47±35,22 11,79±7,35 22,30±11,28 29,49±12,69 16,89±7,12 

Kasaba / 

İçe 
216 78,63±33,25 11,25±6,25 21,59±10,04 28,72±12,88 17,06±8,68 

Şehir 288 78,41±34,11 11,32±6,33 21,97±11,02 28,31±12,54 16,81±8,49 

Büyük şehir 433 79,09±35,20 11,65±6,70 21,51±11,10 28,52±13,53 17,42±8,66 

Yurt dışı* 3 67,67±20,21 10,67±1,15 19,67±3,51 24,00±9,64 13,33±10,12 

Test (F) ,060 ,273 ,158 ,127 ,317 

p (sd:3 / 983 / 986)  ,981 ,845 ,924 ,944 ,813 

ġu an kaldığı yer 

Yurtta 337 79,71±34,48 11,52±6,56 21,83±11,13 29,00±13,02 1,36±8,57 

Evde / anne – 
baba - kardeş 

377 77,80±33,04 11,34±6,33 21,24±10,66 27,76±12,55 17,47±8,60 

Evde yalnız 13 80,85±36,91 11,46±7,07 23,62±11,91 28,85±12,84 16,92±8,44 

Evde / arkadaş 

- akraba 
243 79,69±36,48 11,67±6,78 22,35±10,70 29,31±13,96 16,36±8,52 

Evde / eş - 

çocuk 
17 70,06±30,35 10,71±5,82 18,35±10,04 24,88±10,43 16,12±7,21 

Test (KW) 1,646 ,464 5,686 3,343 ,.238 

p (sd:4) ,801 ,977 ,224 ,502 ,519 

Ekonomik durum 

Kötü 60 83,07±33,39 11,92±6,64 23,10±10,47 29,60±12,92 18,45±8,11 

Orta 705 79,65±34,22 11,57±6,51 21,93±10,85 28,91±12,92 17,24±8,48 

İyi 222 75,06±34,96 11,05±6,47 20,57±10,85 27,04±13,38 16,40±8,84 

Test (F) 1,995 ,693 1,861 1,956 1,587 

P (sd:2 / 984 / 986)  ,137 ,501 ,156 ,142 ,205 

Varyans analizinde serbestlik derecesi (sd), gruplararası sd / grupiçi sd / toplam sd sırası ile verildi. 

*Yurt dışı grubunda örneklem sayısı az olduğu için analize alınmadı. 
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Tablo 4 - 25‟te hemşirelik öğrencilerinin yaşamının büyük bölümünü 

geçirdikleri yer ve ekonomik durumuna göre İBDÖ ve dört alt boyutunun puan 

ortalamaları bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile, şu anda yaşadıkları yere 

göre ise Kruskall Wallis analizi ile karşılaştırılarak değerlendirildi. Üç değişkene göre 

de gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>,05). 

 

Tablo 4 - 26: HemĢirelik öğrencilerinin aile içindeki iletiĢim / iliĢki durumu ile 

aileden ayrı kalma durumuna göre ĠBDÖ ve alt boyut puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması (n=987)  

 Aile içindeki iletiĢim / iliĢki 

durumu ile aileden ayrı kalma 

durumu özellikleri 

n 

ĠBDÖ 

(Toplam) 

±SD 

ĠBDÖ alt boyutları 

Yalnızlık / 

depresyon 

±SD 

AzalmıĢ 

dürtü 

kontrolü 

±SD 

Sosyal 

destek 

±SD 

Dikkat 

dağıtma 

±SD 

Aile içinde iliĢki ve 

iletiĢim durumu 

İyi
a
 679 77,01±33,38 11,16±6,27 21,30±10,65 27,77±12,60 16,78±8,63 

Orta
b
 289 82,94±36,44 12,26±7,04 22,70±11,23 30,13±13,78 17,84±8,36 

Kötü
c
 19 81,16±33,44 10,68±5,81 20,53±10,75 31,32±15,03 18,63±7,87 

Test (KW) 6,649 5,149 ,.793 7,685 5,276 

p (sd:2) ,036 ,076 ,150 ,021 ,071 

Anlamlı Fark a<b   a<b  

Anne / babasından  bir 

dönem ayrı yaĢama 

durumu 

Hayır 673 78,15±33,27 11,36±6,32 21,46±10,63 28,25±12.58 17,07±8,50 

Evet 314 80,27±36,66 11,70±6,90 22,19±11,26 29,13±13,98 17,24±8,65 

Test (t) ,903 ,767 ,993 ,989 ,282 

p (sd:985) ,367 ,443 ,321 ,323 ,778 
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Tablo 4 - 26‟da hemşirelik öğrencilerinin aile içinde iletiĢim ve iliĢki 

durumuna göre İBDÖ ve dört alt boyutunun puan ortalamaları Kruskal Wallis analizi 

ile değerlendirildiğinde, gruplar arasında toplam ölçek ve sosyal destek boyutunun puan 

ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu (p<,05), yalnızlık / depresyon, azalmış dürtü 

kontrolü ve dikkat dağıtma boyutunun puan ortalaması arasında ise anlamlı fark 

olmadığı saptandı (p>,05). Toplam puan ve sosyal boyuttaki anlamlı farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Tukey HSD (iyi ile orta grubu) ve 

Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U (iyi ile kötü, orta ile kötü grubu) ileri 

analizinde gruplar ikili olarak karşılaştırıldı; 

 Aile içinde iletişim ve ilişkinin iyi olduğunu ifade eden öğrencilerin hem 

internet bilişsel durum toplam puan ortalamasının (Tukey p=,037) hem de sosyal 

destek puan ortalamasının iletişim / ilişki durumu orta olanlarınkinden anlamlı 

olarak daha düşük olduğu (Tukey p=,027), diğer ikili gruplar arasındaki farkın 

anlamlı düzeyde olmadığı (Mann - Witney U p>,05), 

Öğrencilerin anne / babasından herhangi bir nedenle bir dönem ayrı yaĢama 

durumuna göre İBDÖ ve dört alt boyutunun puan ortalamaları bağımsız gruplarda t testi 

ile değerlendirildiğinde, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

belirlendi (p>,05).  
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Tablo 4 - 27: HemĢirelik öğrencilerinin bilgisayarın evdeki yeri, internete evden 

bağlanma durumu ve haftalık internet kullanım süresine göre ĠBDÖ ve alt 

boyut puan ortalamasının karĢılaĢtırılması (n=987)   

 Bilgisayarın evdeki yeri,  internete 

evden bağlanma durumu ve haftalık 

internet kullanım süresi  özelikleri 

n 

ĠBDÖ 

(Toplam) 

±SD 

ĠBDÖ alt boyutları 

Yalnızlık / 

depresyon 

±SD 

AzalmıĢ dürtü 

kontrolü 

±SD 

Sosyal destek 

±SD 

Dikkat dağıtma 

±SD 

Bilgisayarın yeri 

Bilgisayarı yok 150 79,39±33,94 11,38±6,19 21,79±10,34 28,81±13,34 17,42±8,70 

Ortak kullanım alanı 155 82,59±37,29 12,08±7,38 22,43±11,72 30,11±14,49 17,97±8,96 

Kendi odası / dizüstü 
bilgisayar 

682 77,84±33,77 11,35±6,37 21,50±10,74 28,11±12,61 16,87±8,41 

Test (F) ,.227 ,798 ,469 1,519 1,145 

p (sd:2 / 984 / 986) ,293 ,450 ,626 ,219 ,319 

Ġnternete evden 

bağlanma 

durumu 

Hayır 375 78,90±34,71 11,66±6,80 21,60±10,68 28,75±13,48 16,89±8,48 

Evet 612 78,78±34,20 11,36±6,33 21,75±10,94 28,40±12,77 17,27±8,58 

Test (t) ,056 ,708 ,211 ,418 ,687 

p (sd:985) ,956 ,479 ,833 ,676 ,492 

Haftalık internet 

kullanım süresi 

2 - 5 saata 420 71,19±31,87 10,37±6,04 19,15±9,56 26,29±12,50 15,37±7,75 

6 - 15 saatb 377 81,21±31,39 11,62±5,93 21,88±10,20 29,51±12,28 18,20±8,27 

16 - 25 saatc 115 83,65±36,40 12,31±7,15 24,79±11,55 28,90±12,93 17,64±9,34 

26 - 35 saatd 38 107,05±47,10 16,50±9,21 32,18±14,81 36,29±16,29 22,08±11,04 

36 saat ve ↑e 37 97,19±42,14 14,65±8,16 28,22±12,27 34,89±17,00 19,43±10,25 

Test (F) 16,182 11,887 22,181 9,529 10,236 

p (sd:4 / 982 / 986) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Anlamlı Fark 

a<b,c,d,e 

b<d,e 

c<d 

a<b,c,d,e 

b<d,e 

c<d 

a<b,c,d,e 

b<d,e 

c<d 

a<b,d,e 

a<e 

 

a<b,d,e 

c<d 
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Tablo 4 - 27‟de hemşirelik öğrencilerinin bilgisayarın evde bulunduğu yere ve 

haftalık internet kullanma süresine göre İBDÖ ve dört alt boyutunun puan oratalamaları 

arasındaki fark bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile, internete evden 

bağlanma durumuna göre grupların puan ortalamaları arasındaki fark ise bağımsız 

gruplarda t testi ile değerlendirildi. 

Bilgisayarın evde bulunduğu yere ve internete evden bağlanma durumuna 

göre grupların puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptandı (p>,05). 

Hemşirelik öğrencilerinin haftalık internet kullanma sürelerine göre ise 

grupların hem toplam puan, hem de dört alt boyutunun puan ortalamaları arasında ileri 

düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı (p<,001). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için yapılan Tukey HSD ileri analizinde; 

 Toplam puan, yalnızlık / depresyon ve azalmış dürtü kontrolü boyutunda, 

haftada 2 - 5 saat internet kullanan öğrencilerin puan ortalamalarının tüm 

gruplardan anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<,05), haftada 6 - 15 saat 

arasında internet kullananların puan ortalamalarının hem 26 - 35 saat hem de 36 

saat ve üzerinde kullananlardan anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<,05), 

ayrıca 16 - 25 saat internet kullananların puan ortalamalarının da 26 - 35 saat 

kullananlarınkinden anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<,05), diğer ikili 

grupların puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı (p>,05), 

 Sosyal destek boyutunda, haftada 2 - 5 saat internet kullanan öğrencilerin puan 

ortalamalarının 6 - 15 saat, 26 - 35 saat, 36 saat ve üzerinde kullananlardan 

anlamlı olarak düşük olduğu (p<,05), (2 - 5 saat ile 16 - 25 saat arasında fark 

yok), haftada 16 - 25 saat internet kullanan öğrencilerin puan ortalamalarının 36  

saat ve üzerinde kullananlardan anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<,05),   

diğer ikili grupların puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı 

(p>,05), 

 Dikkat dağıtma boyutunda, haftada 2 - 5 saat internet kullanan öğrencilerin puan 

ortalamalarının 6 - 15 saat, 26 - 35 saat, 36 saat ve üzerinde kullananlardan 

anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<,05), (2 - 5 saat ile 16 - 25 saat arasında 

fark yok), haftada 16 - 25 saat arasında internet kullanan öğrencilerin puan 
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ortalamalarının da 26 - 35 saat arasında internet kullananlarınkinden anlamlı 

olarak daha düşük olduğu (p<,05), diğer ikili grupların puan ortalamaları 

arasındaki farkın anlamlı olmadığı (p>,05) belirlendi. 

 

Tablo 4 - 28: HemĢirelik öğrencilerinin internet kullanım süreleri ile ĠBDÖ ve alt 

boyut puanları arasındaki iliĢkinin incelenmesi (n=987)  

ĠBDÖ alt boyutları 

Ġnternet kullanım süresi 

(yıl) 

Haftalık internet kullanım 

süresi (saat) 

r p r p 

İBDÖ toplam puanı ,01 ,704 ,21 ,000 

Yalnızlık / depresyon ,02 ,512 ,18 ,000 

Azalmış dürtü kontrolü - ,01 ,696 ,26 ,000 

Sosyal destek ,04 ,175 ,16 ,000 

Dikkat dağıtma - ,02 ,585 ,14 ,000 

 

Tablo 4 - 28‟de hemşirelik öğrencilerinin internet kullanmadaki deneyim 

süreleri (internet kullanma yılı) ve haftalık internet kullanma saatleri (süresi) ile İBDÖ 

ve dört alt boyutunun puanları arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelendi. 

 Öğrencilerin internet kullanma yılı ile İBDÖ ve dört alt boyutunun puanları 

arasında bir ilişki olmadığı (p>,05), 

 Öğrencilerin haftalık internet kullanma süresi ile azalmış dürtü boyutunun 

puanları arasında orta düzeyde, toplam puan ve diğer üç alt boyutun punları 

arasında ise zayıf düzeyde olmak üzere pozitif yönde ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Öğrencilerin haftalık internet kullanma 

saatleri (süresi) arttıkça İBDÖ ve alt boyut puanları da artmaktadır. 
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Tablo 4 - 29: HemĢirelik öğrencilerinin internet kullanım amaçlarına göre ĠBDÖ 

ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması (n=987)  

Ġnternet kullanım 

amaçları 
n 

ĠBDÖ 

(Toplam) 

±SD 

ĠBDÖ alt boyutları 

Yalnızlık / 

depresyon 

±SD 

AzalmıĢ 

dürtü 

kontrolü 

±SD 

Sosyal 

destek 

±SD 

Dikkat 

dağıtma 

±SD 

Sohbet 

(chat, 

Msn,Mirc 

vb.) 

 

Hayır 91 60,32±22,40 8,79±4,03 16,97±7,11 21,60±9,04 12,96±7,21 

Evet 896 80,70±34,83 11,74±6,65 22,17±11,03 29,24±13,18 17,55±8,56 

Test (t) 7,778 6,185 6,263 7,304 5,687 

p (sd:985) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Oyun 

oynama 

Hayır 298 73,42±33,28 10,79±6,28 20,36±10,55 26,51±12,53 15,75±8,18 

Evet 689 81,16±34,60 11,76±6,59 22,27±10,91 29,41±13,17 17,72±8,64 

Test (t) 3,266 2,159 2,545 3,220 3,342 

p (sd:985) ,001 ,031 ,011 ,001 ,001 

Genel bilgi 

toplama 

Hayır 8 76,88±40,25 11,25±6,41 21,88±8,94 30,88±20,84 12,88±6,33 

Evet 979 78,84±34,35 11,47±6,51 21,69±10,85 28,51±12,97 17,16±8,55 

Test (U) 349,.000 380,.000 3701,500 3666,500 2725,000 

p ,603 ,890 ,789 ,756 ,137 

Eğitimle 

ilgili 

araĢtırma / 

ödev 

araĢtırma 

Hayır 6 92,50±39,56 14,50±7,64 28,83±9,50 29,00±16,01 20,17±7,73 

Evet 981 78,74±34,35 11,45±6,50 21,65±10,83 28,53±13,03 17,11±8,55 

Test (U) 226,.000 2138,000 1674,500 2851,500 2214,000 

p ,331 ,239 ,068 ,895 ,294 
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Tablo 4 - 29: (Devam) HemĢirelik öğrencilerinin internet kullanım amaçlarına 

göre ĠBDÖ ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması (n=987)  

Ġnternet kullanım 

amaçları 
n 

ĠBDÖ 

(Toplam) 

±SD 

ĠBDÖ alt boyutları 

Yalnızlık / 

depresyon 

±SD 

AzalmıĢ 

dürtü 

kontrolü 

±SD 

Sosyal 

destek 

±SD 

Dikkat 

dağıtma 

±SD 

E - mail 

(haberleĢme) 

Hayır 11 96,18±54,44 14,36±10,49 27,45±16,99 36,73±23,11 17,64±7,65 

Evet 976 78,63±34,08 11,44±6,45 21,63±10,74 28,44±12,87 17,12±8,56 

Test (U) 4470,500 4544,500 4473,000 4503,500 4924,500 

p  ,340 ,372 ,340 ,357 ,636 

Haber 

okuma 

Hayır 62 80,95±40,55 11,29±6,79 21,98±12,26 31,00±15,87 16,68±9,31 

Evet 925 78,68±33,94 11,48±6,49 21,67±10,74 28,37±12,82 17,16±8,50 

Test (t) ,503 ,226 ,218 1,540 ,427 

p (sd:985) ,615 ,821 ,827 ,124 ,669 

Sörf 

Hayır 376 72,27±29,32 10,28±5,40 19,79±9,53 26,33±11,53 15,87±7,75 

Evet 611 82,86±36,59 12,20±7,01 22,86±11,41 29,89±13,72 17,90±8,92 

Test (t) 3499,000 3807,000 3701,500 3666,500 2725,000 

P (sd.985) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Finansal 

bilgiler 

Hayır 541 77,69±32,93 11,03±6,14 21,28±10,68 28,32±12,67 17,07±8,47 

Evet 446 80,20±36,04 12,01±6,91 22,20±11,01 28,79±13,49 17,20±8,65 

Test (t) 1,134 2,345 1,334 ,567 ,236 

p (sd:985) ,257 ,019 ,132 ,571 ,814 
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Tablo 4 - 29: (Devam) HemĢirelik öğrencilerinin internet kullanım amaçlarına 

göre ĠBDÖ ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması (n=987) 

Ġnternet kullanım 

amaçları 
n 

ĠBDÖ 

(Toplam) 

±SD 

ĠBDÖ alt boyutları 

Yalnızlık / 

depresyon 

±SD 

AzalmıĢ 

dürtü 

kontrolü 

±SD 

Sosyal 

destek 

±SD 

Dikkat 

dağıtma 

±SD 

Kumar 

oynama 

Hayır 864 76,67±33,07 11,09±6,33 21,07±10,39 27,76±12,48 16,75±8,47 

Evet 123 93,94±39,42 14,12±7,16 26,08±12,77 33,98±15,47 19,76±8,62 

Test (t) 4,633 4,448 4,161 4,271 ,671 

p (sd:985) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Pornografi 

Hayır 887 77,40±33,42 11,25±6,36 21,34±10,56 28,08±12,68 16,73±8,38 

Evet 100 91,49±39,89 13,47±7,47 24,82±12,67 32,57±15,36 20,63±9,24 

Test (t) 3,402 2,862 2,645 2,818 4,165 

p (sd:985) ,001 ,005 ,009 ,006 ,000 

Program 

yükleme 

Hayır 185 75,11±34,37 11,10±6,63 20,64±10,31 27,76±13,75 15,61±7,79 

Evet 802 79,68±34,34 11,56±6,48 21,94±10,94 28,71±12,87 17,48±8,68 

Test (t) 1,630 ,854 1,463 ,898 2,685 

p (sd:985) ,103 ,393 ,144 ,369 ,007 

MP3 dinleme / 

indirme 

Hayır 74 71,42±33,48 10,42±5,71 19,49±10,47 26,31±12,88 15,20±8,24 

Evet 913 79,42±34,40 11,56±6,57 21,87±10,85 28,71±13,04 17,28±8,55 

Test (t) 1,929 1,446 1,824 1,525 2,017 

p (sd:985) ,054 ,148 ,068 ,128 ,044 
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Tablo 4 - 29: (Devam) HemĢirelik öğrencilerinin internet kullanım amaçlarına 

göre ĠBDÖ ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması (n=987) 

Ġnternet kullanım 

amaçları 
n 

ĠBDÖ 

(Toplam) 

±SD 

ĠBDÖ alt boyutları 

Yalnızlık / 

depresyon 

±SD 

AzalmıĢ 

dürtü 

kontrolü 

±SD 

Sosyal 

destek 

±SD 

Dikkat 

dağıtma 

±SD 

Eğlence 

Hayır 101 66,92±26,23 9,29±4,38 18,30±8,46 24,94±10,85 14,40±7,28 

Evet 886 80,18±34,94 11,72±6,67 22,08±11,01 28,94±13,21 17,44±8,63 

Test (t) 4,633 4,969 4,113 3,427 3,408 

p (sd:985) ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 

Bankacılık 

iĢlemleri 

Hayır 677 76,77±32,24 10,99±6,12 20,98±10,35 27,98±12,29 16,82±8,22 

Evet 310 83,31±38,30 12,52±7,19 23,25±11,70 29,74±14,50 17,80±9,19 

Test (t) 2,612 3,253 2,929 1,847 1,685 

p (sd:985) ,009 ,001 ,004 ,065 ,092 

Bahis 

Hayır 914 77,19±33,03 11,18±6,30 21,21±10,52 27,96±12,48 16,83±8,36 

Evet 73 99,26±43,52 15,07±7,96 27,68±12,89 35,71±17,25 20,79±9,91 

Test (t) 4,237 4,069 4,181 3,762 3,321 

p (sd:985) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

AlıĢ - veriĢ 

Hayır 960 76,25±32,04 11,06±6,22 20,81±10,20 27,79±12,36 16,59±8,06 

Evet 297 84,81±38,67 12,44±7,05 23,74±11,96 30,27±14,37 18,36±9,47 

Test (t) 3,52 2,925 3,678 2,594 2,810 

p (sd:985) ,001 ,004 ,000 ,010 ,005 
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Tablo 4 - 29: (Devam) HemĢirelik öğrencilerinin internet kullanım amaçlarına 

göre ĠBDÖ ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması (n=987) 

Ġnternet kullanım 

amaçları 
n 

ĠBDÖ 

(Toplam) 

±SD 

ĠBDÖ alt boyutları 

Yalnızlık / 

depresyon 

±SD 

AzalmıĢ 

dürtü 

kontrolü 

±SD 

Sosyal 

destek 

±SD 

Dikkat 

dağıtma 

±SD 

Film indirme 

Hayır 410 73,91±29,89 10,81±5,92 20,26±9,41 26,92±11,97 15,92±7,75 

Evet 577 82,32±36,87 11,94±6,87 22,71±11,64 29,68±13,65 17,99±8,98 

Test (t) 3,949 2,747 3,660 3,366 3,869 

p (sd:985) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

Facebook 

Hayır 199 68,95±30,35 9,89±5,62 18,44±9,15 25,69±11,77 14,92±7,72 

Evet 788 81,32±34,90 11,87±6,66 22,51±11,07 29,25±13,25 17,68±8,66 

Test (t) 4,977 4,258 5,364 3,463 4,101 

p (sd:985) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

ArkadaĢ 

bulma 

Hayır 729 73,66±30,69 10,62±5,77 20,02±9,69 26,81±11,89 16,20±8,04 

Evet 258 93,42±39,71 13,87±7,77 26,41±12,42 33,39±14,83 19,75±9,35 

Test (t) 7,264 6,146 7,493 6,438 5,426 

p (sd:985) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Tablo 4 - 29‟da hemşirelik öğrencilerinin interneti kullanma amaçlarından genel 

bilgi toplama, eğitimle ilgili araĢtırma / ödev araĢtırma, e - mail değişkenine göre 

İBDÖ ve döt alt boyutunun puan ortalamaları Mann - Whitney U testi, diğer internet 

kullanma amaçlarına göre ise İBDÖ ve dört alt boyutunun puan ortalamaları bağımsız 

gruplarda t testi ile değerlendirildi. 
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 İnterneti sohbet etmek için kullanan öğrencilerin hem İBDÖ toplam puan hem 

de dört alt boyutunun puan ortalamalarının sohbet etme amaçlı kullanmayanlara 

göre ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p<,001), 

 İnterneti oyun oynama amaçlı kullanan öğrencilerin hem İBDÖ toplam puan 

hem de dört alt boyutunun puan ortalamalarının interneti oyun amaçlı 

kullanmayanlardan anlamlı olarak daha yüksek olduğu (toplam, sosyal destek ve 

dikkat dağıtma p<,01, yalnızlık / depresyon ve azalmış dürtü kontrolü p<,05), 

 İnterneti genel bilgi toplama, eğitimle ilgili araĢtırma / ödev araĢtırma, e - 

mail ve haber okuma amacıyla kullanma durumuna göre grupların hem İBDÖ 

toplam puan hem de dört alt boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı (p>,05), 

 İnterneti sörf yapmak amacıyla kullanan öğrencilerin İBDÖ toplam puan ve 

dört alt boyutunun puan ortalamalarının sörf yapmak amacıyla 

kullanmayanlarınkinden ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

(p<,001), 

 İnterneti finansal bilgileri öğrenmek amacıyla kullanan öğrencilerin İBDÖ‟nin 

yalnızlık / depresyon puan ortalamalarının kullanmayanlarınkinden anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu (p<,05), ancak grupların toplam puan ve diğer üç alt 

boyutunun puan ortalamalarının arasında onlamlı fark olmadığı (p>,05), 

 İnterneti kumar oynamak amacıyla kullanan öğrencilerin İBDÖ toplam puan 

ve dört alt boyutunun puan ortalamalarının kumar oynamak amacıyla 

kullanmayanlarınkinden ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

(p<,001), 

 İnterneti pornografi amacıyla kullanan öğrencilerin İBDÖ toplam puan ve dört 

alt boyutunun puan ortalamalarının pornografi amacıyla kullanmayanlarınkinden 

çok anlamlı olarak yüksek olduğu (dikkat dağıtma boyutu p<,001, diğerleri için 

p<,01), 

 İnterneti program yükleme amacıyla kullanan öğrencilerin İBDÖ‟nin dikkat 

dağıtma puan ortalamalarının kullanmayanlarınkinden anlamlı olarak daha 

yüksek olduğu (p<,05), grupların toplam puan ve diğer üç alt boyutunun puan 

ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p>,05), 
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 İnterneti MP3 dinleme / indirme amacıyla kullanan öğrencilerin İBDÖ‟nin 

dikkat dağıtma boyutunun puan ortalamalarının kullanmayanlarınkinden anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu (p<,05), grupların toplam puan ve diğer üç alt 

boyutunun puan ortalamaları arasında ise anlamlı fark olmadığı (p>,05), 

 İnterneti eğlence amacıyla kullanan öğrencilerin İBDÖ toplam puan ve dört alt 

boyutunun puan ortalamalarının eğlence amacıyla kullanmayanlarınkinden çok 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu (toplam, yalnızlık / depresyon, azalmış dürtü 

kontrolü için p<,001, sosyal destek ve dikkat dağıtma için p<,01), 

 İnterneti bankacılık iĢlemleri amacıyla kullanan öğrencilerin İBDÖ toplam 

puan ile yalnızlık / depresyon ve azalmış dürtü kontrolü boyutlarındaki puan 

ortalamalarının bankacılık işlemleri amacıyla kullanmayanlarınkinden anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu (p<,01), grupların sosyal destek ve dikkat dağıtma alt 

boyutlarının puan ortalamaları arasında ise anlamlı fark olmadığı (p>,05), 

 İnterneti bahis amacıyla kullanan öğrencilerin İBDÖ toplam puan ve dört alt 

boyutunun puan ortalamalarının bahis amacıyla kullanmayanlarınkinden ileri 

düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu (dikkat dağıtma boyutu p<,01, 

diğerleri için p<,001), 

 İnterneti alıĢ - veriĢ amacıyla kullanan öğrencilerin İBDÖ durum toplam puan 

ve dört alt boyutunun puan ortalamalarının alış - veriş amacıyla 

kullanmayanlarınkinden çok anlamlı olarak daha yüksek olduğu (azalmış dürtü 

kontrolü p<,001, toplam puan, yalnızlık / depresyon, dikkat dağıtma p<,01, 

sosyal destek p<,05), 

 İnterneti film indirme amacıyla kullanan öğrencilerin internette İBDÖ toplam 

puan ve dört alt boyutunun puan ortalamalarının film indirme amacıyla 

kullanmayanlarınkinden çok anlamlı olarak daha yüksek olduğu (toplam puan, 

azalmış dürtü kontrolü, dikkat dağıtma p<,001, yalnızlık / depresyon ve sosyal 

destek p<,01), 

 İnterneti facebook amacıyla kullanan öğrencilerin İBDÖ toplam puan ve dört alt 

boyutunun puan ortalamalarının facebook amacıyla kullanmayanlarınkinden çok 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu (sosyal destek p<,01, diğerleri için p<,001), 
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 İnterneti arkadaĢ bulma amacıyla kullanan öğrencilerin İBDÖ toplam puan ve 

dört alt boyutunun puan ortalamalarının arkadaş bulma amacıyla 

kullanmayanlarınkinden ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

(p<,001) belirlendi. 

Özet olarak, interneti sohbet etme, oyun oynama, sörf yapma, kumar oynama, 

pornografi, eğlence, bahis, alış - veriş, film indirme, facebook ve arkadaş bulma 

amacıyla kullananların İBDÖ ve alt boyut puanlarının anlamlı olarak yüksek 

olduğu, interneti genel bilgi toplama, eğitimle ilgili araştırma / ödev araştırma, e - 

mail ve haber okuma amacıyla kullananların İBDÖ ve alt boyut puanları arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı belirlendi. 

 

Tablo 4 - 30: HemĢirelik öğrencilerinin ruhsal sorunlarının varlığına göre ĠBDÖ ve 

alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması   

Ruhsal 

soruna 

yönelik tanı 

konma 

n 

ĠBDÖ 

(Toplam) 

±SD 

ĠBDÖ alt boyutları 

Yalnızlık / 

depresyon 

±SD 

AzalmıĢ 

dürtü 

kontrolü 

±SD 

Sosyal 

destek 

±SD 

Dikkat 

dağıtma 

±SD 

Hayır 845 78,24±33,74 11,42±6,44 21,55±10,54 28,40±12,91 16,87±8,34 

Evet 142 82,30±37,91 11,79±6,91 22,56±12,47 29,31±13,83 18,64±9,56 

Test (t) 1,198 ,558 ,926 ,698 2,159 

p (sd:985) ,231 ,577 ,355 ,486 ,031 

 

Tablo 4 - 30‟da hemşirelik öğrencilerinin ruhsal sorunları nedeniyle tanı alma 

durumuna göre İBDÖ ve dört alt boyutunun puan ortalamaları bağımsız gruplarda t testi 

ile değerlendirildi. Grupların toplam puan ve üç alt boyutunun (yalnızlık / depresyon, 

azalmış dürtü kontrolü ve sosyal destek) puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
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anlamlı fark olmadığı (p>,05), dikkat dağıtma boyutunda tanısı olan öğrencilerin puan 

ortalamalarının tanısı olmayanlarınkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi 

(p<,05). 

 

4.5. HemĢirelik Öğrencilerinin Bağlanma Biçimleri ile Anne - Babalarından Ayrı 

Kalma Süresi, Romantik ĠliĢki YaĢama Durumu, Romantik ĠliĢki YaĢama Durumu 

ve Ruhsal Sağlık Sorunları Ġçin Tanı Alma Durumu Gibi Faktörlerin Etkisini 

Gösteren Bulgular 

 

Tablo 4 - 31: HemĢirelik öğrencilerinin anne ve babalarından ayrı kalma süresi ile 

YĠYE - II puanları arasındaki iliĢkinin incelenmesi 

YĠYE - II Alt 

boyutları 

Anneden ayrı kalma Babadan ayrı kalma 

r p r p 

Kaygı ,02 ,745 ,03 ,622 

Kaçınma ,03 ,608 - ,09 ,127 

 

Tablo 4 - 31‟de hemşirelik öğrencilerinin anne ve babalarından herhangi bir 

nedenle ayrı yaşama süreleri ile YİYE - II alt boyutlarından kaygı ve kaçınma puanları 

arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelendi ve anlamlı düzeyde ilişki 

olmadığı bulundu (p>,05). 
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Tablo 4 - 32: HemĢirelik öğrencilerinin romantik iliĢki yaĢama durumuna göre 

YĠYE - II puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması  

Romantik iliĢki yaĢama n 

Güvenli Korkulu Saplantılı Kayıtsız χ2 

p 
n % n % n % n % 

YaĢamının herhangi bir 

sürecinde romantik iliĢki 

yaĢama durumu 

Hayır 217 25 11,5 108 49,8 23 10,6 61 28,1 85,655 

p:,000 
Evet 770 260 33,8 186 24,2 177 23,0 147 19,2 

ġu sıralar biriyle 

romantik iliĢki içinde 

olma durumu 

Hayır 456 70 15,4 194 42,5 80 17,5 112 24,6 107,982 

p:,000 
Evet 531 215 40,5 100 18,8 120 22,6 96 18,1 

  

 Tablo 4 - 32‟de hemşirelik öğrecilerinin romantik iliĢki yaĢama durumuna göre 

bağlanma biçimlerinin dağılımı ki - kare analizi ile karşılaştırılarak değerlendirildi. 

 YaĢamının her hangi bir sürecinde romantik iliĢki yaĢama durumuna göre 

öğrencilerin bağlanma biçimlerinin dağılımları arasında ileri düzeyde anlamlı 

fark olduğu belirlendi (p<,001). Farkın hangi bağlanma biçimlerinden 

kaynaklandığını belirlemek için yapılan ileri ki - kare analizinde, romantik ilişki 

yaşayan ve yaşamayan öğrencilerin tüm bağlanma biçimlerinin oranları arasında 

anlamlı fark olduğu saptandı (p<,001). Yaşamının herhangi bir döneminde 

romantik ilişki yaşayan öğrenci grubunda güvenli ve saplantılı bağlanma biçimi 

oranları yaşamayanlara göre daha yüksek iken, korkulu ve kayıtsız bağlanma 

biçimine sahip olanların  oranı daha düşük bulundu.  

 ġu sıralar birisiyle romantik iliĢki yaĢama durumuna göre de öğrencilerin 

bağlanma biçimlerinin dağılımları arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu 

belirlendi (p<,001). Farkın hangi bağlanma biçimlerinden kaynaklandığını 

belirlemek için yapılan ileri ki - kare analizinde, şu sıralarda romantik ilişki 

yaşayan ve yaşamayan öğrencilerin tüm bağlanma biçimlerinin dağılımları 

arasında anlamlı fark olduğu belirlendi (p<,001). Şu sıralar birisiyle romantik 

ilişki yaşayan öğrenci grubunda güvenli ve saplantılı bağlanma biçimi oranları 
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yaşamayanlara göre daha yüksek iken, korkulu ve kayıtsız bağlanma biçimine 

sahip olanların oranı daha düşük bulundu.   

 

Tablo 4 - 33: HemĢirelik öğrencilerinin romantik iliĢki yaĢama süreleri ile YĠYE - 

II puanları arasındaki iliĢkinin incelenmesi 

Romantik iliĢki yaĢama süresi n 

YĠYE - II alt boyutları 

Kaygı Kaçınma 

r p r p 

ġimdiye kadar en uzun süren 

romantik iliĢki süresi 
770 ,11 ,002 ,17 ,000 

ġu anki romantik iliĢki süresi 531 ,07 ,089 ,13 ,002 

 

Tablo 4 - 33‟te hemşirelik öğrecilerinin şimdiye kadar en uzun süren romantik 

ilişki süresi ve şu anki (en son yaşamakta oldukları romantik ilişki süreleri) romantik 

ilişkilerinin süresi ile YİYE - II‟nin kaygı ve kaçınma boyutu puanları arasındaki ilişki 

Pearson korelasyon analizi ile incelendi. 

 Öğrencilerin Ģimdiye kadar en uzun süren romantik iliĢki süresi ile hem 

kaygı hem de kaçınma puanları arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde anlamlı bir 

ilişki olduğu  (kaygı p<,01, kaçınma p<,001), (Öğrencilerin şimdiye kadar 

yaşadıkları en uzun süren romantik ilişki süreleri arttıkça kaygı ve kaçınma 

puanları da artmaktadır.) 

 En son yaĢmakta oldukları romantik iliĢki süreleri (şu anki romantik ilişki 

süresi) ile kaygı puanları arasında anlamlı ilişki olmadığı (p>,05), kaçınma 

puanları ile pozitif yönde zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi 

(p<,01), öğrencilerin en son yaşamakta oludukları romantik ilişki süreleri 

arttıkça kaçınma puanları da artmaktadır. 
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Tablo 4 - 34: HemĢirelik öğrencilerinin ruhsal sağlık sorunları için tanı alma 

durumuna göre bağlanma biçimleri dağılımının karĢılaĢtırılması 

Bağlanma Biçimleri 

Tanı alma 

 

 χ2 

 

p 
Evet 

(n=845) 

Hayır 

(n=142) 

n % n % 

Güvenli 39 27,5 246 29,1 

,223 

(sd:3) 
,974 

Korkulu 42 29,6 252 29,8 

Saplantılı 30 21,1 170 20,1 

Kayıtsız 31 21,8 177 20,9 

 

Tablo 4 - 34‟de hemşirelik öğrecilerinin ruhsal sorunları nedeniyle tanı alma 

durumuna göre bağlanma biçimlerinin dağılımları ki - kare analizi ile 

karşılaştırıldığında, grupların dağılımları arasında anlamlı fark olmadığı saptandı 

(p>,05). 
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4.6. HemĢirelik Öğrencilerinin ĠBDÖ ve YĠYE - II; Her Ġki Ölçeğin Alt Ölçekleri 

Arasındaki ĠliĢkiyi Gösteren Bulgular 

 

Tablo 4 - 35: HemĢirelik öğrencilerinin YĠYE - II puanları ile ĠBDÖ ve alt puanları 

arasındaki iliĢkinin incelenmesi 

ĠBDÖ ve alt boyutları 

YĠYE - II altboyutları 

Kaygı Kaçınma 

r p r p 

ĠBDÖ (Toplam puan) ,29 ,000 ,12 ,000 

Yalnızlık / depresyon ,25 ,000 ,11 ,001 

Azalmış dürtü kontrolü ,28 ,000 ,15 ,000 

Sosyal destek ,23 ,000 ,10 ,003 

Dikkat dağıtma ,24 ,000 ,08 ,011 

 

Tablo  4 - 35‟te hemşirelik öğrencilerinin kaygı ve kaçınma puanları ile İBDÖ 

ve dört alt boyutunun puanları arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelendi. 

 Öğrencilerin kaygı puanları ile İBDÖ toplam puan, yalnızlık / depresyon ve 

azalmış dürtü kontrolü boyutunun puanları arasında orta düzeyde, sosyal destek 

ve dikkat dağıtma boyutlarının puanları arasında zayıf düzeyde olmak üzere 

pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (p<,001), 

 Öğrencilerin kaçınma punları ile İBDÖ toplam puan ve dört alt boyutunun 

puanları arasında ise zayıf düzeyde, pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki olduğu bulundu (p<,05). Öğrencilerin kaygı ve kaçınma puanları arttıkça 

İBDÖ ve alt boyutları da artmaktadır. 
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Tablo 4 - 36: HemĢirelik öğrencilerinin bağlanma biçimlerine göre ĠBDÖ puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması  

Bağlanma 

Biçimleri 
n 

ĠBDÖ 

(Toplam) 

±SD 

ĠBDÖ alt boyutları 

Yalnızlık / 

depresyon 

±SD 

AzalmıĢ 

dürtü 

kontrolü 

±SD 

Sosyal 

destek 

±SD 

Dikkat 

dağıtma 

±SD 

Güvenli
a 

285 67,56±26,93 9,57±4,98 17,87±8,80 24,90±10,59 15,22±7,64 

Korkulu
b 

294 87,71±37,48 13,09±7,25 24,49±11,22 31,38±13,82 18,76±9,15 

Saplantılı
c 

200 86,39±36,67 12,77±7,24 23,90±11,64 30,87±14,16 18,86±8,88 

Kayıtsız
d 

208 74,42±31,48 10,54±5,65 20,86±10,38 27,24±12,51 15,78±7,74 

Test (F) 22,483 19,180 22,986 15,507 13,230 

P (sd: 3 / 983 / 986) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Anlamlı Fark a,d<b,c a,d<b,c a<d<b,c a,d<b,c a,d <b,c 

 

Tablo 4 - 36‟da hemşirelik öğrencilerinin bağlanma biçimlerine göre İBDÖ ve 

dört alt boyutunun puan ortalamaları bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ile 

karşılaştırılarak değerlendirildi. Grupların hem toplam puan hem de dört alt boyutunun 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı 

(p<,001). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan ileri Tukey 

HSD analizde;   

 İBDÖ toplam puanı, yalnızlık / depresyon, sosyal destek ve dikkat dağıtma 

boyutlarında, güvenli ve kayıtsız bağlanma biçimlerini kullanan öğrencilerin 

puan ortalamalarının korkulu ve saplantılı olanlarınkinden anlamlı olarak daha 

düşük olduğu (p<,05), diğer ikili grupların arasında anlamlı farkın olmadığı 

(p>,05), 

 Azalmış dürtü kontrolü boyutunda, güvenli ve kayıtsız bağlanma biçimlerini 

kullanan öğrencilerin puan ortalamalarının korkulu ve saplantılı bağlanma 

biçimlerini kullananlardan, ayrıca güvenli bağlanma biçimini kullanan 
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öğrencilerin puan ortalamalarının da kayıtsız bağlanma biçimini kullananlardan 

anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<,05), diğer ikili grupların arasında anlamlı 

farkın olmadığı (p>,05) belirlendi. 
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5. TARTIġMA 

İnternet kullanımı tüm dünyada, ülkemizde ve özellikle de üniversite 

öğrencilerinde hızla artmaktadır. Hemşirelik öğrencileri de interneti eğitimlerinin gereği 

ve çağımızın getirdiği olanaklardan faydalanarak kullanmaktadır (Sabuncu 1998; Kaya 

ve ark. 2008). Hemşirelik öğrencilerinde internet kullanımı, internet  kullanımını 

etkileyen faktörler ve problemli internet kullanımı ile bağlanma biçimleri arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgular, altı bölümde 

literatür doğrultusunda tartışıldı: 

Birinci bölümde; hemşirelik öğrencilerinin bireysel, ailevi özellikleri ile 

bilgisayar kullanımı, internet kullanımı ve romantik ilişkilerin tartışılması, 

İkinci bölümde; hemşirelik öğrencilerinin İnternette Bilişsel Durum Ölçeğinden 

(İBDÖ) aldığı puanların tartışılması, 

Üçüncü bölümde; hemşirelik öğrencilerinin Yakın İlişkilerde Yaşantılar 

Envanteri - II‟den (YİYE - II) aldığı puanların tartışılması, 

Dördüncü bölümde; hemşirelik öğrencilerinin internette bilişsel durumları ile 

bireysel, ailevi özellikleri ve bilgisayar kullanımı, internet kullanımı gibi faktörler 

arasındaki ilişkinin tartışılması, 

Beşinci bölümde; hemşirelik öğrencilerinin bağlanma biçimleri üzerinde anne - 

babalarından ayrı kalma süresi, romantik ilişki yaşama, romantik ilişki süresi ve ruhsal 

sağlık sorunları için tanı alma gibi faktörler arasıdaki ilişkinin tartışılması 

Altıncı bölümde; hemşirelik öğrencilerinin İBDÖ ve YİYE - II; her iki ölçeğin 

alt boyutları arasındaki ilişkilerin tartışılması. 
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5.1. HemĢirelik Öğrencilerinin Bireysel, Ailevi Özellikleri ile Bilgisayar Kullanımı, 

Ġnternet Kullanımı ve Romantik ĠliĢkilerin TartıĢılması 

 

HemĢirelik öğrencilerinin bireysel özelliklerine göre dağılımları 

incelendiğinde (Tablo 4 - 1); 

 Hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğunun 20 - 21 yaş aralığında, yaş 

ortalamasının  20,89±1,96, 2. sınıfta olduğu,  yaşamının çoğunu büyük şehirde 

geçirdiği, ailesiyle ya da yurtta yaşadığı, büyük çoğunluğunun ekonomik durumunun 

orta düzeyde, tamamına yakınının kadın ve bekar olduğu belirlendi.  

Hemşirelik bölümlerine 2007 - 2008 eğitim - öğretim yılına kadar sadece kadın 

öğrencilerin alınması nedeniyle öğrencilerin tamamına yakını kadındır. 

 

HemĢirelik öğrencilerinin ailevi özellikleri incelendiğinde (Tablo 4 - 2, 3); 

Hemşirelik öğrencilerinin çoğunun anne ve babasının ilköğretim mezunu 

olduğu,  annenin ev içi gelir getirmeyen mesleği ve babanın emekli olduğu, aile içinde 

iletişim ve ilişkilerin iyi ve büyük çoğunluğunun çekirdek aile yapısında olduğu, en 

fazla annelerini ve babalarını aşırı koruyucu, denetleyici ve demokratik / katılımcı 

bulduğu belirlendi. 

Türk toplumu genellikle geleneksel aile yapısı düşüncelerine sahip olup 

ebeveynler çocuklarına karşı daha korumacı, denetleyici olabilmektedir. Son 

zamanlarda çekirdek aile yapısında artma, eğitim ve medya etkisi ile çocuklarına karşı 

daha demokratik tutumlar sergiliyor olabilecekleri düşünülmektedir.  

 

HemĢirelik öğrencilerinin anne ve babalarından ayrı kalma durumuna 

iliĢkin özellikleri incelendiğinde (Tablo 4 - 4); 

Hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğunun anne / babasından ayrı kaldığı, anne / 

babadan ayrılma nedeninin eğitim olduğu, anneden ayrı kalma süre ortalaması 

37,28±37,19 ay, babadan ayrı kalma süre ortalaması 46,74±46,38 ay olduğu belirlendi. 
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HemĢirelik öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına iliĢkin 

özellikleri incelendiğinde (Tablo 4 - 5); 

Hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğunun bilgisayar ve interneti olduğu, kendi 

odasında / dizüstü bilgisayarı olduğu, bilgisayar kullanım süresinin haftada 1 - 5 saat 

olduğu, haftalık bilgisayar kullanım süresinin ortalaması 10,28±10,75 saat olduğu, 

kadın ve erkeklerde dağılımın benzer olduğu belirlendi. 

Üniversite öğrencilerinin bilgisayar veya internet kullanımı ile ilgili yapılan 

çalışmalarda öğrencilerin büyük çoğunluğunun bilgisayar ve interneti olduğu (Koç 

2006; Uribe ve Marino 2006; Işık 2007; Köse ve ark. 2007; Fidancıoğlu ve ark. 2008; 

İşleyen ve ark. 2008; Oğuz ve ark. 2008; Yıldız ve ark. 2008; Sakarya 2010; 

www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz3.pdf), çoğunun bilgisayarının kendisine ait 

oduğu (İşleyen ve ark. 2008; Sakarya 2010), bilgisayarı kullanım süresinin 2 - 5 saat 

olduğu (Koç 2006) bulunmuştur. Hemşirelik öğrencilerinin bilgisayar ve internet 

kullanımına ilişkin bulgular literatür ile paralellik göstermektedir. 

 

HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre bilgisayarda oyun oynama durumu 

ve oynadıkları oyun türlerinin özellikleri incelendiğinde (Tablo 4 - 6); 

Hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğunun bilgisayarda oyun oynadıkları, 

kadınların çoğunluğunun zeka - hafıza, platform ve yarış oyunlarını oynadığı, erkeklerin 

çoğunluğunun spor, yarış, zeka - hafıza ve savaş oyunlarını tercih ettikleri belirlendi.  

Koç (2006), 128 hemşirelik öğrencisiyle hemşirelik eğitimi ve uygulamalarında 

bilgisayar kullanımı konusundaki görüşlerini incelediği çalışmasında, %33,6‟sının video 

/ bilgisayar oyunu oynadığını; Sakarya (2010), 383 erkek üniversite öğrencisi ile 

internet kullanım örüntüleri üzerine yaptığı epidemiyolojik çalışmada „bilgisayar‟ 

kullanımının en çekici tarafı sorusuna %8,6‟sı „oyun‟ şeklinde cevap verdiğini 

bulmuştur.  

 

 

 

http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz3.pdf
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HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internete bağlanma yeri özellikleri 

incelendiğinde (Tablo 4 - 7); 

Hemşirelik öğrencilerinde kadınların çoğunluğunun evden, dizüstü bilgisayar ile 

her yerden ve okuldan internete bağlandığı; erkeklerin çoğunluğunun okuldan, internet 

kafeden, evden bağlandıkları, toplamda da çoğunluğunun evden ve okuldan internete 

bağlandığı  belirlendi. 

Hemşirelik öğrencilerinin internete bağlanma yeri özellikleri diğer çalışma 

sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Akınoğlu 2002; Özcan ve Buzlu 2005; Uribe ve 

Marino 2006; Işık 2007;  Toprakçı 2007; Chen ve Peng 2008; Fidancıoğlu ve ark. 2008; 

İşleyen ve ark. 2008; Ayhan ve Balcı 2009; Aktaş 2010; Batıgün ve Hasta 2010; 

Sakarya 2010; www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz3.pdf).  

Bu çalışmada kadın öğrencilerin en çok evden bağlanması kadınların 

zamanlarının çoğunu evde geçirdiği, erkek öğrencilerin de ikinci sırada internet kafeden 

bağlanması zamanlarının çoğunu dışarıda geçirmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca 

bu durumun erkek öğrencilerde problemli kullanımı da beraberinde getirebileceği 

düşünülmektedir. 

 

HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre interneti kullanma zamanları ve 

interneti  kullanım süresi özellikleri incelendiğinde (Tablo 4 - 8); 

 Hemşirelik öğrencilerinde kadınların çoğunluğunun 16 - 24 saatlerinde, 

erkeklerin çoğunluğunun 24 - 08 saatlerinde, toplamda da 16 - 24 saatleri arasında 

internete bağlandığı belirlendi. Kadınların ve erkeklerin çoğunlukla interneti haftada 2 - 

5 saat arasında ve çok azının 36 saat ve üzerinde kullandığı, toplamda haftalık internet 

kullanım süresinin 10,64±11,23 saat olduğu, interneti ortalama 4,98±2,54 yıldır 

kullandığı ve süre olarak kadın ve erkekler arasında önemli farkın olmadığı belirlendi. 

Literatürde internet kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalarda kadın  öğrencilerin 

16 - 24 ve erkek öğrencilerin 24 - 08 saatleri arasında (Toprakçı 2007; 

www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz3.pdf), haftada 2 - 5 saat (Özcan ve Buzlu 

2005; Işık 2007; Özcan ve Buzlu 2007; Aktaş 2010; Batıgün ve Hasta 2010) ve 3 yıldır 

kullanıyor olması (Akınoğlu 2002; Buzlu ve Özcan 2007; Oğuz ve ark. 2008; Ayhan ve 

Balcı 2009; Aktaş 2010) bulgularımızla paralellik göstermektedir. Çalışmada erkeklerin 

http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz3.pdf
http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz3.pdf
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çoğunluğunun gece yarısından sonra interneti kullanıyor olması, ergenlik dönemindeki 

erkeklerin daha özerk davranabildiği geleneksel aile yapısı ile ilişkilendirilebilir.   

Young ve Rodgers (1998), problemli internet kullanımında haftada 38,5 saat, 

sağlıklı internet kullanımında haftada 4,9 saat internet kullanımı olduğunu 

belirtmektedir. Bu çalışma ile karşılaştırıldığında 38 saat ve üzerinde internet kullanım 

oranının düşük olması (%3,7) iyi bir özellik olarak düşünülür iken; haftalık internet 

kullanım ortalaması daha yüksektir.  

Milani ve ark. (2007), ergenlerde problemli internet kullanımı ve kişiler arası 

ilişkinin kalitesini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada haftalık internet kullanım 

süresi ortalamasını 14,36 saat bulmuştur.  

Dursun (2004), 311 üniversite öğrencisinin interneti kullanım amaçlarını 

incelediği çalışmasında, %21,86‟sı 1 yıl, %26,36‟sı  2 yıl, %26,04‟ü 3, %12,54‟ü 4 yıl 

ve  %12,21‟i 5 yıl ve daha fazla bir süredir interneti kullandığını bulmuştur. Bu bulgular 

çalışmada bulunan interneti kullanım süresinden düşük olup, internet kullanımının 

günümüze doğru her geçen gün yaygınlaşmasına bağlı olabilir.   

 

HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internet kullanımına iliĢkin 

bilgileri öğrenme kaynakları incelendiğinde (Tablo 4 - 9);  

Hemşirelik öğrencilerinde kadınların büyük çoğunluğunun internet kullanımını 

kendi kendine ve okuldaki derslerden öğrendiği, erkeklerin çoğunun kendi kendine ve 

internet kafeden öğrendiği, tamamı değerlendirildiğinde hemşirelik öğrencilerinin 

büyük çoğunluğunun kendi kendine öğrendiği belirlendi. 

Börü, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkçe İşletme 

Bölümü‟nde 740 öğrenciden oluşan bir örneklem ile bilgisayar ve internet kullanımına 

ilişkin bir çalışmada, öğrencilerin çoğunun internet alanındaki bilgileri kendi kendine 

(www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz3.pdf); Aktaş (2010), 96 üniversite 

öğrencisi ile yaptığı çalışmada %88,5‟inin deneme yanılma yoluyla internet kullanma 

becerilerini elde ettiklerini belirtmeleri bu bulguyla paralelik göstermektedir. 

Fidancıoğlu ve ark. (2008), 123 sağlık yüksekokulu öğrencisinin internet 

kullanımına yönelik görüşlerini belirlemeye yönelik çalışmalarında, öğrencilerin 

%55,3‟ünün internet ve bilgisayar kullanımı konusunda eğitim aldıklarını bulmuşlardır. 

http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz3.pdf
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Günümüzde ilköğretim ve üniversitelerde bilgisayar kullanımına yönelik dersler 

verilmektedir.  

 

HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internet kullanım  amaçları 

incelendiğinde (Tablo 4 - 10);  

Hemşirelik öğrencilerinde kadın ve erkeklerin interneti kullanım amaçlarının 

benzer olduğu, tamamına yakınının eğitimle ilgili araştırma / ödev araştırma, genel bilgi 

toplama, e - mail (haberleşme), haber okuma, MP - 3 dinleme / indirme, sohbet (chat, 

Msn, Mirc vb.) etme amacıyla interneti kullandığı belirlendi. 

Öğrencilerin internet kullanım amaçları incelendiği çalışmalarda (Young 1997; 

Morahan - Martin ve Schumacher 2000; Akınoğlu 2002; Aksu ve İrgil 2003; Uribe ve 

Marino 2006; Balcı ve Ayhan 2007; Fortson ve ark. 2007; Işık 2007; Köse ve ark. 2007; 

Toprakçı 2007; Özcan ve Buzlu 2007; Ceyhan AA 2008; Çetin 2008; Chen ve Peng 

2008;  Fidancıoğlu ve ark. 2008; Oğuz ve ak. 2008; Aktaş 2010; Batıgün ve Hasta 2010; 

Sakarya 2010; www.ab.org.tr/ab01/prog/FTMehmetKarahan/html; 

www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz3.pdf) e - mail, web sayfasına ziyaret, bilgi 

aramak, gazete ve haber okumak, okul ve eğitimle ilgili araştırma, bilgilenme, boş 

zamanları değerlendirme, ekonomik fayda, sosyal etkileşim, anlık ileti gönderme 

(sohbet, Msn, Skype), eğlence, paylaşım sitelerinde müzik vb. dinleme, akademik 

ilişkiler, toplumsal iletişim ağ sistemini kullanım (facebook, Myspace vb.) şeklinde 

ifade edilmiştir. 

Aktaş (2010), üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmada %46,9‟unun interneti 

flört etmek; Yıldız ve ark. (2008), 232 üniversite öğrencisinin %97,2‟sinin derslerine 

yönelik interneti kullandığını belirtmiştir.  

Bu sonuçlar araştırma sonuçları ile benzerlik göstermekte olup, interneti en çok 

eğitim ile ilgili araştırma nedeniyle kullandıklarını göstermektedir. 

  

 

 

http://www.ab.org.tr/ab01/prog/FTMehmetKarahan/html
http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz3.pdf
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HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre internette sohbet etme amaçları ve 

sohbet etme ile iliĢkili özellikleri incelendiğinde; 

Hemşirelik öğrencilerinde kadın ve erkeklerin  internette sohbet etme 

amaçlarının benzer olduğu, tamamına yakınının tanıdıklarla haberleşme, çoğunun  

eğlence amaçlı sohbet ettikleri belirlendi (Tablo 4 - 11).  

Toplum içinde kolaylıkla dile getiremeyeceği görüş, düşünce ve deneyimleri 

paylaşmak, arkadaş (dost, sevgili) olunabilecek kişilerle tanışmak, yaptığı etkinliklere 

katkıda bulunabilecek kişilere ulaşmak, belirli konularda bilgi edinmek ya da bilgisini 

paylaşmak, yaşamını renklendirecek, heyecan ve hareket katacak kişiler ve etkinlikler 

bulmak ve günlük yaşamın getirdiği yorgunluk, sıkıntı ve kaygılardan arınmak, 

boşalmak ve rahatlamak için sohbet tercih edilebilmektedir (Bölükbaş ve Yıldız 2003).  

Hemşirelik öğrencilerinde erkek öğrencilerin kadınlardan daha fazla sohbet 

ortamında kendisi için hayali bir kahraman oluşturduğunu, sohbet ettiği kişinin 

cinsiyetinin fark ettiğini, iki cins ile de ayrı amaçlar için sohbet ettiğini ve karşı cinsten 

olmasını istediğini, sohbet ederken internette tanıştığı kişilere güvenip onlarla dostluk 

kurup sırlarını paylaşabileceğini belirtirken, kadınların erkeklerden daha fazla internette 

sohbet ederken yeni arkadaş edinip onlarla ilişkiyi gerçek yaşama taşıyabileceği; sohbet 

eden öğrencilerin isim, yaş, meslek, cinsiyet, fiziksel özelliklerini değiştirebildikleri 

belirlendi (Tablo 4 - 12). 

Sohbet odalarında ve arkadaş arama sitelerinde kullanıcılar kendilerine yeni 

kimlikler oluşturarak sanal mekana dahil olmaktadırlar (Güzel 2006). Akınoğlu (2002), 

185 eğitim fakültesi öğrencisi ile yaptığı çalışmada öğrencilerin %19,2‟si internetteki 

sohbet ortamlarında gerçek kimliklerini saklarken, %40,4‟ü bazen sakladığını,  %20,9‟u 

internet ortamında yeni arkadaşlar edinip onları gerçek yaşama taşıdığını, %6,4‟ünün 

internet ortamında iletişim içinde oldukları kişileri seçerken karşı cinsten olmasını ve 

%1,9‟u aynı cinsten olmasını tercih ettiklerini; Bayraktar ve Gün (2007), 686 öğrenci ile 

yaptığı çalışmada öğrencilerin %42‟sinin yaşını, %37,3‟ünün ismini, %14,9‟unun 

fiziksel özelliklerini, %13,4‟ünün cinsiyetini ve %10,7‟sinin mesleğini 

değiştirebileceklerini belirttiğini saptamıştır.  

Sohbet odalarını kullanan kişilerin sanal kişilik oluşturma nedeni şu şekilde 

açıklanmaktadır;  her kişinin bir öz kimliği vardır, bir de bu öz kimliğe ek olarak 
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idealize edilmiş kimliği vardır. İdealize edilmiş kimlik, genellikle kişinin gerçek 

kimliğinin aksini temsil eder. Normal yaşamda kişi, ailesinden, arkadaşlarından veya 

yakın çevresinden gelebilecek eleştirilerden çekindiği için, idealize edilmiş kimliğini 

gösterme şansı bulamayabilir. Sanal dünyadaki sohbet odalarında yaratılan kimliklerin 

çoğu, bireyin idealize edilmiş kimliğinin değişik bir biçimi olarak ortaya çıkar. Birey 

normal yaşamda gerçek kimliğinin izin vermediği davranış veya düşünme biçimlerini, 

oluşturduğu sanal kimlik veya kimlikler yoluyla ortaya koyabilir (Sayar 2006). Böylece 

hoşnutsuzluk, reddedilme riski olmaksızın güvenli ilişkiler yaratabilir (Bayraktar ve 

Gün 2007).  

Erkeklerin kendilerini kadın olarak tanıtmalarının nedeninin, daha kolay arkadaş 

edinmek veya eğlenmek olduğu bildirilmektedir. Sohbet eden kullanıcıların, gerçek 

yaşamda arkadaş edinme ve sosyal ilişkiler kurma konusundaki başarısız deneyimleri 

sonucunda, toplumsal yaşamdan kopuşa doğru yönelmeleri, sanal ortamın çekiciliğini 

arttırdığı düşünülmektedir. Kadınların kimliklerini gizlemesinin nedeni olarak ise 

kadınların baskı altında yetiştirilmesinden kaynaklanıyor olabileceği, gerçek yaşamda 

olduğu gibi sanal ortamda da tacize uğrama korkusu ile ilişkilendirilmektedir (Bölükbaş 

ve Yıldız 2003). 

Barker (1968), ergenlerin davranışlarının içinde rol oynama ve yaratıcılığın 

olması gerektiğini ifade etmektedir. İnternetin rol oynama için uygun bir çevre 

olabileceğini, bu yüzden de ergenlerin isim, yaş, cinsiyet, meslek, fiziksel özelliklerini 

değiştirebileceğini ve online kimlik yaratabileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte 

Wallace (2000), online kimliğin ergende kimlik gelişimini olumsuz olarak etkilediğini 

ifade etmektedir. Wallace‟a göre kimlik krizleri normal kişisel gelişim için gereklidir. 

Bununla birlikte internetin güvenli gerçek olmayan ilişki çevresinin kimlik krizini 

dolaylı bir şekilde engelleyebileceğini belirtmiştir. Havighurst (1972), ergenin en 

önemli gelişimsel görevinin her iki cinsteki akranları ile yeni ve daha olgun ilişkide 

başarılar elde etmek olduğunu ifade etmiştir. Sohbet  yapmanın bu ilişkiler için yeni bir 

boyut olabileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte  bazı araştırmacılar bilgisayar aracılı 

ilişkilerin sağlıksız bir iletişim tarzı olduğunu ifade etmektedir (Bayraktar ve Gün 

2007). 

Lei ve Wu (2007), ergenlerin anne - babaya bağlanma ve internet kullanımı ile 

ilgili yaptıkları çalışmada yüz yüze olmayan karşılaşma ve anonimliğin, internetin 
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interaktif boyutuyla ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin çevre, sosyal kurallar 

kolaylıkla kaldırılabilir. Üstelik “nickname”lerin yeni sosyal kurallar yaratma yolu 

olabileceğini ifade etmektedirler.  

Bu bağlamda araştırma sonucunun diğer çalışmalarla benzerlik gösterdiği 

söylenebilir. 

 

HemĢirelik öğrencilerinin e - mail kullanma durumu ve e - mail kullanma 

amaçları incelendiğinde (Tablo 4 - 13); 

Kadınlar ve erkeklerde benzer sonuçlar olduğu, tamamına yakınının e - mail 

kullandığı ve çoğunlukla tanıdıklarıyla haberleşme amacıyla e - mail kullandığı 

belirlendi. 

Akınoğlu‟nun (2002), 184 eğitim fakültesi öğrencisinin %90,2‟sinin (n=166) e - 

mail adresinin olduğunu; Aksu ve İrgil‟in (2003), tıp fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencisinin 

%77,4‟ünün e - maillerinin olduğunu; Fortson ve ark.‟nın (2007), 411 üniversite 

öğrencisi ile yaptıkları çalışmada, %80‟inin günlük e - mail kullandığını ve Scherer 

(1997), öğrencilerin %98,7‟sinin düzenli olarak e - mail kullandığını belirtmeleri 

çalışma bulgularını desteklemektedir. Bu bulgu küreselleşen dünyada gençlerin 

teknolojik araçları etkin bir şekilde kullandıklarını düşündürmektedir. 

 

HemĢirelik öğrencilerinin internette oyun oynama durumu ve oynadıkları  

oyun türü özellikleri incelendiğinde (Tablo 4 - 14); 

 Çoğunluğunun internette oyun oynadıkları, kadınların sırasıyla çoğunluğunun 

eğlence, zeka, eğitici; erkeklerin eğlence, savaş, platform;  toplamda da eğlence,  zeka 

ve eğitici oyunları tercih ettikleri belirlendi. 

Akınoğlu (2002), 180 eğitim fakültesi öğrencisi ile yaptığı çalışmada  

%62,8‟inin bilgisayar ve internette  oyun oynadığını; %41,3‟ünün strateji, %18,2‟sinin 

savaş, %15.7‟sinin spor oyunlarını oynadığını belirtmeleri çalışma bulgularıyla 

benzerlik göstermektedir.  

Makas (2008), 189 ergenle internet kullanımının psikososyal durumla ilişkisini 

araştırdığı çalışmasında, en fazla savaş oyunları oynandığını bulmuştur. 
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Yee (2006), internet oyunlarının güç kazanmak, diğerleri ile yarışmak, işbirliği 

veya gerçek yaşam problemlerinden uzaklaşmak için oynanabileceğini belirtmektedir. 

Kadınların erkeklerden daha fazla ilişki için, erkeklerin de kadınlardan daha fazla başarı 

için oyun oynadığını bulmuştur. 

 

HemĢirelik öğrencilerinin internet kullanmaya baĢladıktan sonra 

yaĢadıkları değiĢiklikler ve sorunlar incelendiğinde; 

 Hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğunda televizyon seyretme, radyo / teyp 

dinleme, aile üyeleriyle vakit geçirme, uyku süresi ve evdeki sorumluluklarını yerine 

getirmede azalma olduğu belirlendi (Tablo 4 - 15). 

Akınoğlu (2002), 180 eğitim fakültesi öğrencisinin bilgisayar ve internet 

kullanımının sosyal yaşamda eğlence ve spora ayırdıkları zamanı etkileyip 

etkilemediğini araştırdıkları çalışmada; %17,4‟ü etkilediğini, yaklaşık beşte birinin 

arkadaş ve dostlarını ihmal ettiklerini, yaklaşık üçte biri yapması gereken görev veya 

sorumluluklarını yerine getirmede aksaklıkların olduğunu, 177 öğrencinin %6,8‟nin 

okuldaki başarılarını olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir.  

Balcı ve Ayhan (2007), üniversite öğrencilerinin internet kullanımı ve doyumları 

üzerine yaptıkları çalışmada %47‟si televizyon seyretme, %30,6‟sı telefonla görüşme, 

%25,9‟u radyo dinleme, %25,9‟u gazete okuma, %25,1‟i dergi okumada azalma 

olduğunu ifade etmişlerdir. 

Ayhan ve Balcı (2009), Kırgizistan‟da üniversite öğrencilerinde internet 

kullanımı ile ilgili yaptıkları araştırmada %38‟i gazete okuma, %32,1‟i telvizyon 

seyretme, %31,5‟i dergi okuma, %22,7‟si radyo dinleme, %22,1‟i ders kitapları dışında 

kitap okumada azalma olduğunu bulmuştur. 

Işık (2007), 563 üniversite öğrencisi ile medya bağımlılığı ve internet 

kullanımının etkileri ile ilgili yaptığı çalışmasında, öğrencilerin interneti kullanım 

sonrası %49,9‟unda televizyon seyretme, %28,1‟inde radyo dinleme, %21,9‟unda ailesi 

ile yüz yüze iletişimde, %18,4‟ünde arkadaş çevresi ile iletşimi, %5,9‟unda sevgili / eşle 

olan yüz yüze iletişimde azalma bildirilmiştir.   

Sakarya (2010), değişik fakültelerde öğrenimlerini sürdüren 424 üniversite 

öğrencisi ile yaptığı çalışmada öğrencilerin internet (ya da bilgisayar) kullanımının fazla 
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olması nedeniyle arkadaşları ya da ailesiyle ilişkilerinin aksadığı ya da öğreniminin 

bundan etkilendiğini düşünen öğenci oranının %28,5 olduğunu bulmuştur.  

Suhail ve Bargees (2006), Pakistan‟da 200 üniversite öğrencisinin aşırı internet 

kullanımının etkileri ile ilgili çalışmalarında, internet kullanımından dolayı %55‟i 

çalışma, dışarı çıkma gibi aktivitelerinde, %34‟ü uyku süresinde ve %23,5‟i kişiler ile 

iletişimde azalma, %75,5‟i yalnızlık hissettiğinde internet kullanmayı tercih ettiğini, 

%49,9‟u arkadaş ve aile üyelerinin uzun süre internette kaldığı için arkadaş ve 

ailelerinden şikayet aldıklarını belirtmesi bu çalışma bulguları ile paraleldir.  

Hemşirelik öğrencilerinin çoğunun bel, boyun, sırt, baş ağrılarının olduğu, el - 

bilek ağrısı ve görme ile ilgili sorunları yaşayabildiği belirlendi (Tablo 4 - 16). 

Suhail ve Bargees (2006), Pakistan‟da 200 üniversite öğrencisinin internet 

kullanımından dolayı  %42,5‟inin migren / baş ağrısı, %29‟unun sırt ağrısı olduğunu; 

Sharma ve ark. (2006), Hindistan‟da 200 şirket çalışanı ile bilgisayarın yarattığı sağlık 

problemlerine yönelik yaptıkları çalışmada, %77,5‟inin kas - iskelet sistemi problemi, 

%76‟sının gözle ilgili problemler yaşadıklarını; Özmutaf ve ark. (2008), 254 üniversite 

öğrencisiyle yaptığı çalışmada %39,8‟inin bedensel sağlığına olumsuz etkisi olduğunu, 

%47,7‟sinin vücudunda bir ağrı ve ağırlık hissettiğini bildirmeleri çalışmada elde edilen 

bulgularla benzerlik göstermektedir. 

 

HemĢirelik öğrencilerinin internetin anlamına iliĢkin görüĢleri 

incelendiğinde (Tablo 4 - 17); 

Hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğunun internetin anlamına ilişkin; bilgi 

toplama, gazete okuma, tiyatro takip etme ve sohbet, facebook, iletişim, Msn, dünya ile 

bağlantı gibi olumlu ifadelere çok az oranda da boşa vakit, bağımlılık, hastalık gibi 

olumsuz ifadelere sahip olduğu belirlendi. 

İnternet, kişilerin her türlü bilgiye çok kısa bir zamanda ulaşmasını ve diğer 

kişilerle çok hızlı bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlayarak kişinin yaşamına önemli 

katkılar getiren bir iletişim aracıdır (Ceyhan E 2008).   

Sakarya (2010), 383 erkek üniversite öğrencisinde internet kullanımı üzerine 

yaptığı epidemiyolojik çalışmada, internetin en çekici taraflarına ilişkin öznel 

düşüncelerini %39,7‟si bilgiye hızlı ulaşım, %22,2‟si iletişim kolaylığı, %9,7‟si çok 
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bilgiye ulaşım, %3,7‟si akademik kolaylık olarak ifade ederken, olumsuz yönleri olarak 

%20,6‟sı zaman kaybı, %18,3‟ü uygunsuz içerik, %14,4‟ü bağımlılık; Köse ve ark. 

(2007), üniversite öğrencilerinde bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarını 

belirledikleri çalışmada, %87‟si internetsiz bir yaşamı düşünemediğini; Suhail ve 

Bargees (2006), internetin olumlu etkileri olarak öğrencilerin %84,4‟ü “internet benim 

için dünya ile bağlantı”, %78‟i “gerçekte derslerimi yoluna koymuş hissederim”, %74‟ü 

“okuma, yazma ve bilgiye ulaşım yeteneklerimde ilerleme olduğunu hissederim”, 

%73‟ü “çalışmalarımda yardımcı bir alet” olarak tanımlamaları ile bu çalışmadaki 

hemşirelik öğrencilerinin internet kullanımına ilişkin görüşleri paralellik 

göstermektedir. 

 

HemĢirelik öğrencilerinin romantik iliĢki yaĢama durumu ile ilgili 

özellikleri incelendiğinde (Tablo 4 - 18);  

Hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğunun yaşamının herhangi bir sürecinde 

romantik ilişki yaşadığı ve şu sıralar romantik ilişki içinde olduğu belirlendi. Şimdiye 

kadar en uzun süren romantik ilişki süresinin 2,39±2,07 yıl ve şu anki romantik ilişki 

süresinin 2,07±2,18 yıl olduğu belirlendi. 

Ergin (2009), 458 üniversite öğrencisi ile yaptığı çalışmada, %45,4‟ünün şu an 

bir romantik ilişkisinin olduğunu; Selçuk ve ark. (2005), 256 üniversite öğrencisinin 

bağlanma biçimlerini araştırdıkları çalışmada %44‟ünün karşı cinsten biriyle romantik 

ilişki yaşadığını ve romantik ilişki içerisinde olan katılımcıların ilişki süresinin 

16,54±15,74 ay olduğunu; Sümer ve Güngör (1999), üniversite öğrencileriyle yaptıkları 

yetişkin bağlanma ölçeğinin Türk örneklemi üzerinde değerlendirilmesi ve 

karşılaştırılmasına yönelik çalışmalarında, Türk örneklemindeki öğrencilerin %41‟inin 

şu sıralar romantik ilişki içinde olduğunu ve ABD örneklemindeki öğrencilerin 

%52‟sinin şu sıralar romantik ilişki içinde olduğunu; Kaya (2010) da 354 üniversite 

hemşirelik öğrencisinin bağlanma biçimlerini belirlemeye yönelik çalışmasında 

%79,9‟unun romantik ilişki tecrübesinin olduğunu, %40,6‟sının bir kez romantik 

ilişkisinin olduğunu belirtmeleri çalışma bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. 
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HemĢirelik öğrencilerinin ruh sağlığı özellikleri incelendiğinde (Tablo 4 - 

19); 

 Hemşirelik öğrencilerinin yaklaşık beşte birinin ruhsal sorunları için psikiyatrist 

ya da psikoloğa başvurduğu, hekim tarafından psikiyatrik ilaç önerildiği ve en çok 

depresyon / duygudurum bozukluğu ile anksiyete bozukluğu tanısı konulduğu 

belirlendi. 

Erdoğan (2010), üniversite öğrencilerinde bağlanma biçimleri ve kişilik 

bozuklukları ile ilgili yaptığı çalışmada katılımcıların %9,2‟sinin geçmişte veya şu anda 

ruhsal tedavi almayı gerektirecek düzeyde ruhsal sorunu olduğunu; Temel ve ark. 

(2007), 195 hemşirelik öğrencisinin stresle başetme tarzları ve depresyon düzeylerinin 

belirlenmesine yönelik çalışmalarında, öğrencilerin %7,2‟sinin ruhsal durumlarının 

kötü; %33,3‟ünün Beck Depresyon Ölçeği‟nden eşik üstü değere sahip olduğunu 

bildirmeleri çalışma bulgularını desteklemektedir.  

 

5.2. HemĢirelik Öğrencilerinin ĠBDÖ’den Aldığı Puanların TartıĢılması 

 

HemĢirelik öğrencilerinin ĠBDÖ ve alt boyut puan dağılımlarından elde 

edilen bulgular değerlendirildiğinde (Tablo 4 - 20); 

Hemşirelik öğrencilerinin „yalnızlık / depresyon‟ 11,47±6,51; „azalmış dürtü 

kontrolü‟ 21,69±10,38; „sosyal destek‟ 28,53±13,04; „dikkat dağıtma‟ 17,13±8,54 ve 

İBDÖ toplam puanının 78,82±34,38 olduğu belirlendi. 

Sakarya (2010)‟nın, 424 üniversite öğrencisinin internet kullanım örüntüleri 

üzerine epidemiyolojik çalışmasında „yalnızlık / depresyon‟ 13,9±6; „azalmış dürtü 

kontrolü‟ 25,9±10,6; „sosyal destek‟ 20,6±12,3; „dikkat dağıtma‟ 21,3±8,2 puan 

olduğunu; Makas  (2008), ergenlerde internet kullanımının psikososyal durum ile 

ilişkisini araştıran çalışmasında „yalnızlık / depresyon‟ 14,33 ±8,04; „azalmış dürtü 

kontrolü‟ 26,76±12,15; „sosyal destek‟ 34,33±15,6; „dikkat dağıtma‟ 20,09±9,93 ve 

İBDÖ toplam puanının 75,50±40,02 olduğunu; Özcan ve Buzlu (2007), 730 üniversite 

öğrencisi ile yaptığı çalışmada İBDÖ toplam puanının 84,64±33,50 olduğunu 

bulmuştur.  
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Davis ve ark. (2002), sosyal destek için ya da red edilmeye karşı aşırı duyarlı 

bireylerin sosyal red yaşamamak için interneti kullanıyor olabileceğini vurgulamaktadır.  

Bu çalışmada İBDÖ toplam puanın iki çalışmaya göre daha düşük bulunması bu 

çalışmadaki öğrencilerin daha  sağlıklı internet kullanım özelliklerine sahip olduğunu 

düşündürmektedir. 

 

5.3. HemĢirelik Öğrencilerinin YĠYE – II’den Aldığı Puanların TartıĢılması 

 

 HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyete göre YĠYE - II dört alt boyut puan 

dağılımı incelendiğinde (Tablo 4 - 21, 22);  

Kadın öğrencilerin çoğunluğunun güvenli veya korkulu, erkek öğrencilerin 

çoğunluğunun korkulu veya saplantılı bağlanma biçiminin olduğu, toplamda çoğunun 

korkulu veya  güvenli, daha az oranda saplantılı veya kayıtsız bağlanma biçimine sahip 

olduğu belirlendi.  

Erdoğan (2010), üniversite öğrencilerinin bağlanma biçimleri ve kişilik 

bozukluklarına yönelik çalışmasında kadın öğrencilerin %35,2‟sinin korkulu, 

%28,7‟sinin güvenli, erkek öğrencilerin %35,8‟inin güvenli, %28,8‟inin korkulu 

olduğu, toplamda da %33‟ünün korkulu, %31,1‟inin güvenli, %18,2‟sinin kayıtsız ve 

%17,7‟sinin saplantılı olduğunu bulmuştur.  

Bu çalışmadaki kadın öğrencilere ilişkin bulgularla Erdoğan (2010)‟ın 

çalışmasındaki bulgular benzerlik gösterirken, erkek öğrencilerde saplantılı bağlanma 

biçimi oranının daha yüksek, toplamda da oranların sıralamasının benzer olduğu 

görüldü. Bu durum çalışmaya katılan erkek öğrencilerin olumsuz benlik algıları ve 

olumlu başkaları algılarının daha yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir. Saplantılı 

bağlanan kişiler genel olarak kendilerini değersiz hisseder veya sevilmeye değer 

görmezler, yakın ilişkiler içinde olmayı isterler ancak ilişkilerinde kendilerini 

doğrulama ya da kanıtlama eğilimi gösterirler (Oral 2006). Hemşirelik öğrencileri 

toplamda değerlendirildiğinde; daha korkulu bağlanma biçiminin olması olumsuz benlik 

ve olumsuz başkaları algılarının daha yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Korkulu bağlanma biçimi olan kişilerin değersizlik duyguları ve başkalarının 

güvenilmez ve reddedici olduğuna ilişkin düşünceleri olabilir. Ayrıca öz güvenleri 
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yoktur ve oldukça çekingendirler. Bu kişiler yakın ilişkiler kurmaya istekli olup, ancak 

kişilerarası güvensizlik ve rededilme korkusu nedeniyle bundan kaçındıkları 

belirtilmektedir (Oral 2006). Hemşirelik öğrencilerinin güvenli bağlanması olumlu 

benlik ve başkaları algılarını düşündürebilir. Güvenli bağlanan kişilerin olumlu benlik 

algısı ve kendini sevilmeye değer bulması başkalarının güvenilir, destek veren, 

ulaşılabilir ve iyi niyetli olduğuna dair olumlu beklentilerini doğurur (Oral 2006). 

Sümer ve Güngör (1999), yetişkin bağlanma ölçeğinin Türk üniversite 

öğrencileri üzerinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalarında; %42‟sinin güvenli, 

%26‟sının saplantılı, %17‟sinin kayıtsız ve %16‟sının korkulu bağlanma biçimi; Kaya 

(2010), 354 üniversite hemşirelik öğrencisinin bağlanma biçimlerini belirlemeye 

yönelik çalışmasında, yüksekten başlayarak güvenli, kayıtsız, saplantılı ve korkulu 

bağlanma biçimi; Buğa (2009),  büyük şehirde yaşayan 400 katılımcının yakın 

ilişkilerde toplumsal cinsiyet rolleri ve bağlanma biçimleriyle ilişkisine bakmış, 

%74,5‟inin güvenli, %8,75‟inin kayıtsız, %6,25‟inin korkulu ve %10,5‟inin saplantılı 

bağlanma biçimi; Bartholomew ve Horowitz (1991), yaptığı çalışmalarında 

katılımcıların %57‟sinin güvenli, %18‟inin kayıtsız, %15‟inin korkulu, %10‟unun 

saplantılı bağlanma biçimi; Zoppos (2009), 18 - 35 yaş arası 251 bireyle YİYE - II ile 

facebook kullanımını karşılaştırdığı çalışmasında, %56,6‟sının güvenli, %19,5‟inin 

saplantılı, %15,5‟inin korkulu, %8,4‟ünün kayıtsız bağlanma biçimi; Buote ve ark. 

(2009), Kanada‟da 141 üniversite öğrencisi ile  internet ve internet dışı arkadaşlıklar 

arasında benzerlikler ve farkılıklarda bağlanma biçimlerinin rolünü  araştırdıkları 

çalışmalarında, %33,33‟ünün güvenli, %28,37‟sinin korkulu, %20,56‟sının kayıtsız, 

%17,73‟ünün saplantılı bağlanma biçimi; Arıkoğlu (2003) ve Saymaz (2003) üniversite 

öğrencilerinde yaptıkları çalışmada, güvenli bağlanma biçimlerinin daha yüksek; 

Hawkins ve ark. (2007), yaptığı çalışmalarında güvenli bağlanma biçimine sahip 

hemşirelerin oranının güvensiz bağlanma biçimlerinden daha yüksek olduğunu 

bulmuşlardır.   

Belirtilen çalışmalarda güvenli bağlanma biçiminin en yüksek olduğu, ancak bu 

çalışmada güvenli bağlanma biçiminin en yüksek görülen bağlanma biçimi olmadığı 

belirlendi. 
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5.4. HemĢirelik Öğrencilerinin Ġnternette BiliĢsel Durumları ile Bireysel, Ailevi 

Özellikleri ve Bilgisayar Kullanımı, Ġnternet Kullanım Durumu Gibi Faktörlerin 

Etkisinin TartıĢılması, 

 

HemĢirelik öğrencilerinin tanımlayıcı özelliklere göre ĠBDÖ ve alt boyut 

puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında (Tablo 4 - 23, 24); 

YaĢ ile İBDÖ puanları arasındaki ilişkinin negatif yönde ve zayıf düzeyde 

olduğu belirlendi. Öğrencilerin yaşları ile yalnızlık / depresyon boyutunda ilişkinin 

anlamlı olmadığı, toplam puan ve diğer üç boyut ile anlamlı düzeyde olduğu belirlendi. 

Öğrencilerin yaşları arttıkça İBDÖ puanlarının azalması; derslerin yoğunluğu, 

gerçek yaşamda sosyal arkadaş ve  aktivitelerin artması gibi nedenlerle internette 

geçirilen sürenin azalması ile ilişkilendirilebilir. Literatürde de internette geçirilen süre 

azaldıkça İBDÖ puanın azaldığı belirtilmektedir (Batıgün ve Hasta 2010; Sakarya 

2010). 

Öğrencilerin cinsiyetine göre İBDÖ ve dört alt boyutunun puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında toplam puan, azalmış dürtü kontrolü ve sosyal 

destek alt boyutunda istatistiksel olarak ileri düzeyde, yalnızlık / depresyon ve dikkat 

dağıtma alt boyutunda çok anlamlı düzeyde fark olduğu saptandı. Erkek öğrencilerin 

puan ortalamaları kadınlarınkinden anlamlı olarak daha yüksek bulundu.  

Bu çalışmada cinsiyet ile internet kullanımı arasında önemli fark olduğu 

bulunmasına rağmen literatürde cinsiyetler arasında önemli farkın olmadığını gösteren 

çalışmalar vardır (Aksu ve İrgil 2003; Subrahmayam ve Lin 2007;  Batıgün ve Hasta 

2010). Erkek öğrencilerin puan ortalamalarının kadınlarınkinden daha yüksek olması 

literatür ile benzerlik göstermektedir (Morahan - Martin ve Schumacher 2000; Özcan ve 

Buzlu 2007; Ceyhan AA 2008; Makas 2008; Tahiroglu ve ark. 2008; Willoughby 2008; 

Bulut 2011; Sarıkaya 2011).  

Öğrencilerin sınıf düzeyine göre İBDÖ ve dört alt boyutunun puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı. 

Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin İBDÖ toplam puan ortalamasının üçüncü ve 

dördüncü sınıf öğrencilerinkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi. 

Bu durumun üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ders yoğunluğu nedeniyle 

internet kullanımına daha az zaman harcamasından kaynaklanabileceği 
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düşünülmektedir. Farklı bir üniversite örnekleminde; Yıldız ve ark. (2008) da 232 

beslenme ve diyetetik öğrencisi ile yaptıkları çalışmada, son sınıf öğrencilerninin diğer 

öğrencilere göre daha uzun süreler bilgisayar ve internet kullandığını bulmuşlardır. Bu 

da bölümler arasındaki farktan kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. 

  

HemĢirelik öğrencilerinin yaĢadıkları yer ve ekonomik durumuna göre 

ĠBDÖ ve alt boyut puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında (Tablo 4 - 25); 

Hemşirelik öğrencilerinin yaĢamının büyük bölümünü geçirdikleri yer, 

ekonomik durumu ve Ģu anda yaĢadıkları yere göre İBDÖ ve dört alt boyutunun 

puan ortalamaları  arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı. 

Sakarya (2010), değişik fakültelerde öğrenimlerini sürdüren 424 üniversite 

öğrencisi ile yaptığı çalışmada, öğrencilerin üniversiteye başlamadan önce yaşamakta 

olduğu kentin büyük şehir olup olmaması, evde ya da yurtta yaşıyor olması ile İBDÖ 

puan ortalaması arasında ve evde yaşayan öğrenciler için evde kiminle yaşamakta 

olduğu ile İBDÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir ilişki  

saptamamış olması bu çalışma bulguları ile uyumludur.  

Türkiye‟de 2010 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojleri Kullanım Araştırması 

sonuçlarına göre evlerde %41,6 oranında internet bulunmaktadır (www.tuik.gov.tr). 

Öğrencilerin en fazla yaşadığı yer olan yurtlarda da internete erişim imkanı 

bulunmaktadır. Üniversiteler öğrencilerine okullarda internete erişim ortamları 

oluşturmakta ve öğrenciler ücretsiz olarak interneti kullanabilmektedirler. Ayrıca 

internet kafelerin yaygınlaşması ve ücretlerinin de görece düşük olması her ekonomik 

düzeydeki öğrencinin internet kullanımını kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Bu da bize 

öğrencilerin yaşamının büyük bölümünü geçirdikleri yer, şu anda yaşadıkları yer ve 

ekonomik durumlarına göre internet kullanım farkını ortadan kaldırdığını 

düşündürebilir.  
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HemĢirelik öğrencilerinin aile içinde iletiĢim ve iliĢki, anne / babasından 

herhangi bir nedenle bir dönem ayrı yaĢama durumuna  göre ĠBDÖ ve alt 

boyutunun puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında  (Tablo 4 - 26)  

Aile içinde iletiĢim ve iliĢki durumuna göre İBDÖ ve dört alt boyutunun puan 

ortalamaları değerlendirildiğinde, gruplar arasında İBDÖ toplam ve sosyal destek 

boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu, yalnızlık / depresyon, 

azalmış dürtü kontrolü ve dikkat dağıtma boyutunun puan ortalaması arasında ise 

anlamlı fark olmadığı saptandı. Aile içinde iletişim ve ilişkinin iyi olduğunu ifade eden 

öğrencilerin hem İBDÖ toplam puan ortalamasının, hem de sosyal destek puan 

ortalamasının iletişim / ilişki durumu orta olanlarınkinden anlamlı olarak daha düşük 

olduğu, diğer ikili gruplar arasındaki farkın anlamlı düzeyde olmadığı bulundu. 

Birçok kişi gerçek yaşamlarında bulamadıkları kişilerarası ilişkilerin sağladığı 

doyumu, internetten elde etmeye çalışmaktadır. Günlük yaşamda kendini doğru, gerçek 

biçimde belirtemeyen bireyler, internet ortamında anlamlı ilişkiler kurma çabasına 

girmektedir. Sosyal ilişkilerinde engeller yaşayan bireyler, kişisel ilişkilerini yeniden 

oluşturmak ve sürdürmek için sıklıkla internete başvurmakta ve interneti yüz yüze 

iletişimin yerine koymaktadır. Bu bireyler, kişilerarası ilişki gereksinimlerini gidermek 

ve alternatif sosyal kanallar oluşturmak için internet bağımlılığı geliştiriyor olabilir 

(Batıgün ve Hasta 2010). Aileleriyle iyi iletişim içinde olduğunu belirten öğrencilerin 

İBDÖ toplam puanın düşük olması bu kişilerarası doyumu sağladıklarını 

düşündürebilir. 

Kraut ve ark. (1998), interneti çok kullananların aileleri ve arkadaşları ile daha 

az etkileşimde bulundukları, onlara daha az zaman ayırdıkları; Chen ve Pengy (2008), 

156 üniversite öğrencisi ile yaptığı çalışmada interneti az kullananların ilişkilerinin daha 

iyi olduğunu; Milani ve ark. (2009), kişilerarası ilişkileri iyi olmayanlarda problemli 

internet kullanım riskinin artabileceğini belirtmektedir. Bu çalışmada öğrencilerin 

büyük kısmının aile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtmeleri ve internet kullanım 

oranlarının diğer çalışmalara göre daha az olması öğrencilerin daha sağlıklı internet 

kullandıklarını ve aile içi ilişkilerinden doyum sağladıklarını düşündürmektedir. 

Öğrencilerin anne / babasından herhangi bir nedenle bir dönem ayrı yaĢama 

durumuna göre İBDÖ ve dört alt boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi.  
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Bu örneklem grubundaki öğrencilerin çoğunun eğitim için anne / babasından 

ayrı kalmasına bağlı aile içinde ilişki ve iletişim problemi olmaması nedeniyle fark 

olmadığı düşünülmektedir. 

HemĢirelik öğrencilerinin bilgisayarın evde bulunduğu yer, internete evden 

bağlanma durumu ve öğrencilerin haftalık internet kullanma sürelerine göre 

ĠBDÖ ve dört alt boyutunun puan oratalamaları arasındaki fark;   

Bilgisayarın evde bulunduğu yere ve internete evden bağlanma durumuna 

göre İBDÖ ve dört alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

saptandı (Tablo 4 - 27). 

İnternete bağlanma yerinin problemli internet kullanımı için belirleyici olmadığı 

görüşünü savunanlar vardır. Bunun sebebinin de çoğunlukla internet kafeler veya 

okullarda kullanan katılımcıların çeşitli filtre programları ve zaman sınırlandırılmasıyla, 

internetin özgür kullanılmaması ile ilgili olabileceği bildirilmektedir. İnterneti 

çoğunlukla evde kullananlar ise interneti kullanım süresi ve internet aktivitelerinin 

seçiminde daha az sınırlandırılabilirler ve dolayısıyla kendilerini daha özgür / rahat 

hissedebilirler. Dolayısıyla interneti kullanım süresi ve internet aktivitelerinin seçiminde 

daha az sınırlandırılabilirler (Ceyhan E 2008). Evde de kendine ait odasında interneti 

var ise daha özgür olabileceğini düşünebiliriz. Ceyhan AA (2008) da 437 üniversite 

öğrencisi ile yaptığı çalışmasında, interneti çoğunlukla evde kullanmanın aşırı internet 

kullanımında belirleyici olduğunu bulmuştur. Oğuz ve ark. (2008), yaşadığı yerde 

bilgisayara sahip olan öğrencilerin ölçek toplam puanlarının daha yüksek olduğunu ve 

bağımlılık potansiyeline sahip olabileceğini belirtmiştir. 

Haftalık internet kullanma sürelerine göre İBDÖ ve dört alt boyutunun puan 

oratalamaları arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı (Tablo 4 - 27). 

Hemşirelik öğrencilerinin haftalık internet kullanma süreleri ile azalmış dürtü 

boyutunun puanları arasında orta düzeyde, İBDÖ toplam puan ve diğer üç alt boyutun 

punları arasında ise zayıf düzeyde olmak üzere pozitif yönde ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Öğrencilerin haftalık internet kullanma süreleri 

arttıkça İBDÖ ve alt boyut puanları da artmaktadır (Tablo 4 - 28). 

Makas (2008), ergenler ile yaptığı çalışmada benzer sonuçları elde etmiş; 

Batıgün ve Hasta (2010), Ankara‟da çeşitli ünversitelerde okumakta olan veya çalışan 
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213 katılımcı ile yaptıkları çalışmalarında internet bağımlılığı puanları ile internet 

kullanım süresi arasında pozitif ve anlamlı ilişki; Sakarya (2010), değişik fakültelerde 

öğrenimlerini sürdüren 424 üniversite öğrencisi ile yaptığı çalışmada haftalık internet 

kullanım süresi ile İBDÖ ortalama puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki; 

Odacı ve Kalkan (2010), rastgele seçilen 493 üniversite 1. sınıf öğrencisiyle yaptığı 

çalışmada, günlük ortalama 5 saatten fazla internet kullanan öğrencilerin, günlük 1 - 5 

saat arası ve 1 saatten az kullananlara göre anlamlı derecede yüksek problemli internet 

kullanımına sahip olduklarını bulmuşlardır. Yapılan diğer çalışmalarda da internet 

kullanım süresi arttığında İBDÖ ve tüm alt grup puanları da arttığı, aşırı internet 

kullanımı ile İBDÖ‟nin ilişkili olduğu bildirilmesi bulgularla benzerlik göstermektedir 

(Morahan - Martin ve Schumacher 2000; Lee ve ark. 2007).  

Hemşirelik öğrencilerinin internet kullanma yılı ile İBDÖ ve dört alt 

boyutunun puanları arasında bir ilişki olmadığı belirlendi (Tablo 4 - 28). 

Sakarya‟nın (2010), üniversite öğrencileriyle yaptığı çalışmada internet kullanım 

yılı ile İBDÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptamaması çalışma 

bulgularını desteklemektedir. 

 

HemĢirelik öğrencilerinin interneti kullanım amaçlarına göre ĠBDÖ ve alt 

boyutunun puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında (Tablo 4 - 29);  

İnterneti sohbet etme, oyun oynama, sörf yapma, kumar oynama, pornografi, 

eğlence, bahis, alış - veriş, film indirme, facebook ve arkadaş bulma amacıyla 

kullananların İBDÖ ve alt boyut puanlarının anlamlı olarak yüksek olduğu, interneti 

genel bilgi toplama, eğitimle ilgili araştırma / ödev araştırma, e - mail ve haber okuma 

amacıyla kullananların İBDÖ ve alt boyut puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

belirlendi. 

Literatürde, problemli internet kullanımı ve internet kullanım amacı arasındaki 

ilişkiyi gösteren çalışmalar vardır. 

 Morrison ve Gore (2010), “bağımlı” olarak saptanan grubun interneti  kullanım 

amacı öncelikli olarak cinsel içerikli siteler, sosyal paylaşım siteleri ve sanal gruplar 

olarak belirlemiştir.  
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Batıgün ve Hasta (2010), internet bağımlılığı puanları ile interneti etkileşim 

amaçlı kullanım arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğunu; Ceyhan AA (2008), akraba 

veya arkadaşları ile iletişim ve iyi zaman geçirmek için internet kullananlarda problemli 

internet kullanımı ve aşırı internet kullanımı arasında önemli ilişki olduğunu; Yen ve 

ark. (2007), internet bağımlılığı olan öğrencilerin olmayanlara göre daha çok sohbet 

ettiklerini; Eijnden ve ark. (2008); sohbet etme ile kompülsif internet kullanımı arasında 

pozitif ilişki bulmuşlardır.  

Makas (2008), ergenlerde internette oyun oynama ile İBDÖ ve alt grup puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulmaz iken; internet bağımlılığı 

ile oyun oynama arasında ilişki bulan çalışmalar vardır (Seo ve ark. 2009; Yen ve ark. 

2007).  

Problemli internet kullanıcılarının sosyal aktiviteler ve çeşitli interaktif oyunları 

tercih ettikleri, sağlıklı internet kullanıcılarının ise daha çok bilgi elde etmek için 

interneti kullandığı belirtilmektedir (Özcan ve Buzlu 2007; Kesici ve Şahin 2009; 

Milani ve ark. 2009; Ceyhan 2010; Ceyhan 2011; Frango ve ark. 2011; Tekinarslan ve 

Gürer 2011) bu çalışma ile benzerlik göstermektedir.  

 

HemĢirelik öğrencilerinin ruhsal sorunları nedeniyle tanı alma durumuna 

göre ĠBDÖ ve alt boyut puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında (Tablo 4 - 30); 

İBDÖ toplam puan ve üç alt boyutunun (yalnızlık / depresyon, azalmış dürtü 

kontrolü ve sosyal destek) puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı, dikkat dağıtma boyutunda tanısı olan öğrencilerin puan ortalamalarının tanısı 

olmayanlarınkinden anlamlı olarak daha düşük olduğu belirlendi. 

Literatürde, internet kullanım düzeyinin depresyon, kaygı ve sosyal korku ile 

ilişkili olmadığını gösteren bulgular (Sanders ve ark. 2002; Campbell ve ark. 2006) bu 

çalışmayla paralellik göstermektedir. Ancak internet kullanımı ile ruhsal sorunlar 

arasında ilişki olduğunu gösteren çok sayıda çalışma da vardır: Chen ve Peng (2008), 

156 üniversite öğrencisi ile yaptığı çalışmada yoğun internet kullanıcılarının yoğun 

internet kullanmayanlardan daha fazla depresyon, bedensel hastalık ve yalnızlığı 

olabildiğini; Koç (2011), Sakarya Üniversitesi‟nde 174 öğrenci ile yaptığı çalışmada 

depresyon ile internet kullanımı arasında ilişki olduğunu; Ceyhan AA (2008), 437 
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üniversite öğrencisinde problemli internet kullanımı olanların daha fazla ruhsal 

sorunlara sahip olduğunu; İskender ve Akın (2011), Sakarya Üniversitesi‟nde 261 

öğrenci ile yaptığı çalışmada  internet bağımlılığı ve depresyon arasında ilişki 

bulmuşlardır. Caplan (2007), yalnızlık ve internetin negatif sonuçları arasındaki 

ilişkinin nasıl olduğunu araştırdığı çalışmasında, özellikle belirli problemleri olan 

kişilerin geleneksel yüz yüze iletişimden ziyade daha güvenilir  ve daha kolay 

buldukları internette sosyal etkileşimi tercih ettiklerini bulmuştur. Morahan - Martin 

(1999), internet kullanımının, gerçek yaşamdaki sosyal etkileşimin yerini aldığında, 

kullanıcıların kötü bir döngüye yakalanabileceğini ve aşırı internet kullanımı ile bireyin 

yaşadığı psikolojik sıkıntıların birbirini tetikleyerek bu döngüyü sürdürebileceğini 

belirtmiştir.  

Tanı almayanlar dikkat dağıtmak (stresle başetmek için), tanı almış olanlar 

stresle başetme yöntemlerinden yetersiz kullanım olarak interneti kullandığını 

gösterebilir. Ayrıca bu çalışmada öğrencilerin sağlıklı internet kullanımının olması 

nedeniyle sosyal destek, İBDÖ toplam, yalnızlık / depresyon boyutlarıyla ilişkili 

bulunmamasını açıklayabilir.  

 

5.5. HemĢirelik Öğrencilerinin Bağlanma Biçimleri ile Anne - Babalarından Ayrı 

Kalma Süresi, Romantik ĠliĢki YaĢama Durumu, Romantik ĠliĢki YaĢama Süresi 

ve Ruhsal Sağlık Sorunları Ġçin Tanı Alma Durumu Gibi Faktörlerin Etkisinin 

TartıĢılması 

 

HemĢirelik öğrencilerinin anne ve babalarından herhangi bir nedenle ayrı 

yaĢama süreleri ile YĠYE - II alt boyutlarından kaygı ve kaçınma puanları 

arasındaki iliĢki karĢılaĢtırıldığında (Tablo 4 - 31);  

Hemşirelik öğrencilerinin anne ve babalarından herhangi bir nedenle ayrı 

yaşama süreleri ile YİYE - II alt boyutlarından kaygı ve kaçınma puanları arasındaki 

ilişki incelendi ve anlamlı düzeyde ilişki olmadığı bulundu. 

Hemşirelik öğrencilerinin çoğunun eğitimleri nedeniyle anne babasından 

ayrıldığı için anlamlı ilişki olmadığı düşünülmektedir.  
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HemĢirelik öğrencilerinin romantik iliĢki yaĢama durumuna göre YĠYE - 

II’nin dört alt boyutu karĢılaĢtırıldığında (Tablo 4 - 32); 

YaĢamının her hangi bir sürecinde romantik iliĢki yaĢama durumuna göre 

öğrencilerin bağlanma biçimlerinin dağılımları arasında ileri düzeyde anlamlı fark 

olduğu belirlendi. Romantik ilişki yaşayan ve yaşamayan öğrencilerin tüm bağlanma 

biçimleri arasında anlamlı fark olduğu belirlendi. Yaşamının herhangi bir döneminde 

romantik ilişki yaşayan öğrenci grubunda, güvenli ve saplantılı bağlanma biçimi 

oranları yaşamayanlara göre daha yüksek iken, korkulu ve kayıtsız bağlanma biçimine 

sahip olanların  oranı daha düşük bulundu.  

ġu sıralar birisiyle romantik iliĢki yaĢama durumuna göre öğrencilerin 

bağlanma biçimlerinin dağılımları arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu belirlendi. 

Şu sıralarda romantik ilişki yaşayan ve yaşamayan öğrencilerin tüm bağlanma 

biçimlerinin dağılımları arasında anlamlı fark olduğu belirlendi. Şu sıralar birisiyle 

romantik ilişki yaşayan öğrenci grubunda güvenli ve saplantılı bağlanma biçimi oranları 

yaşamayanlara göre daha yüksek iken, korkulu ve kayıtsız bağlanma biçimine sahip 

olanların oranı daha düşük bulundu.   

Kaya (2010), romantik ilişki tecrübesi olanların olmayanlara göre daha fazla 

güvenli bağlanma biçimine sahip olduğu ve gruplar arasındaki farkın daha anlamlı 

olduğunu bulmuştur. Aynı zamanda romantik ilişki tecrübesi olanların olmayanlara göre 

daha düşük korkulu bağlanma biçimine sahip olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı 

olduğunu bulmuştur. Romantik ilişki sayısının güvenli bağlanma biçimi üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olduğunu, bir romantik ilişkisi olanların güvenli bağlanma 

biçimi iki ve dört veya daha fazla romantik ilişkisi olanlardan daha düşük bulması 

çalışma bulgularını desteklemektedir. 
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HemĢirelik öğrecilerinin Ģimdiye kadar en uzun süren romantik iliĢki süresi 

ve Ģu anki (en son yaĢamakta oldukları romantik iliĢki süresi) romantik 

iliĢkilerinin süresi ile YĠYE - II’nin kaygı ve kaçınma boyutu puanları arasındaki 

karĢılaĢtırıldığında (Tablo 4 - 33); 

Öğrencilerin Ģimdiye kadar en uzun süren romantik iliĢki süresi arttıkça 

kaygı ve kaçınma puanları artmakta, en son yaĢamakta oldukları romantik iliĢki 

süresi arttıkça kaçınma puanları da artmaktadır. 

Sümer ve Güngör (2009), romantik ilişki ve yaşantılar açısından hızlı 

değişimlerin yaşandığı öğrencilik döneminde bağlanma biçimlerindeki tutarlılığın daha 

düşük olması beklendiğini ifade etmektedir. Bu da bize romantik ilişki süreleri arttıkça 

kaygı ve kaçınma puanlarının artabileceğini düşündürebilir.  

 

HemĢirelik öğrencilerinin ruhsal sorunlar nedeniyle tanı alma durumuna 

göre YĠYE - II’nin dört alt boyutu karĢılaĢtırıldığında (Tablo 4 - 34); 

Hemşirelik öğrencilerinin ruhsal sorunlar nedeniyle tanı alma durumuna göre 

bağlanma biçimlerinin dağılımları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark 

olmadığı saptandı. 

Sümer ve ark. (2009), depresyon, obsesif - kompülsif bozukluk ve panik 

bozukluk tanısı olan 104 ve herhangi bir psikopatolojik tanısı olmayan 77 katılımcı ile 

bağlanma kaygısı ve kaçınma boyutları üzerinde yapılan karşılaştırmalı çalışmada, her 

üç klinik grubun kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek düzeyde bağlanma 

kaygısı rapor ettiklerini bulmuşlardır. Shorey ve Synder (2006), güvensiz bağlanmaya 

sahip olanların psikopatolojiye daha yatkın olduklarını bildirmektedir (Aktaran: Sümer 

ve ark. 2009).  

Ergin (2009), 458 üniversite öğrencisi ile yaptığı çalışmada, bağlanmanın hem 

kaçınma hem de kaygı boyutlarının anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon 

ve hostilite ile anlamlı olarak pozitif yönde ilişki olduğunu tespit etmesi çalışma 

bulgularını desteklemektedir. 
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5.6. HemĢirelik Öğrencilerinin ĠBDÖ ve YĠYE - II; Her Ġki Ölçeğin Alt Ölçekleri 

Arasındaki ĠliĢkilerin TartıĢılması 

 

HemĢirelik öğrencilerinin kaygı ve kaçınma puanları ile ĠBDÖ ve dört alt 

boyutunun puanları arasındaki iliĢki karĢılaĢtırıldığında (Tablo 4 - 35); 

Öğrencilerin kaygı ve kaçınma puanları attıkça İBDÖ ve alt boyutları da 

artmaktadır. 

Shin ve ark. (2011) Güney Kore‟de 141 erkek işçi ile Yakın İlişkilerde 

Yaşantılar Envanteri‟ni kullanarak yaptıkları çalışmalarında, internet kullanımı ile hem 

kaygı hem de kaçınma bağlanma boyutları arasında önemli ve güçlü bir ilişki bulması 

bu çalışma ile benzerlik göstermektedir.  

 

HemĢirelik öğrencilerinin YĠYE - II’nin dört alt boyutuna göre ĠBDÖ ve alt 

boyut puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında (Tablo 4 - 36); 

Grupların hem İBDÖ toplam puan hem de dört alt boyutunun puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı. İBDÖ toplamı, 

yalnızlık / depresyon, sosyal destek ve dikkat dağıtma boyutlarında, güvenli ve kayıtsız 

bağlanma biçimlerini kullanan öğrencilerin puan ortalamalarının daha düşük olduğu, 

diğer ikili grupların arasında anlamlı farkın olmadığı; azalmış dürtü kontrolü boyutunda, 

güvenli ve kayıtsız bağlanma biçimlerini kullanan öğrencilerin puan ortalamalarının 

korkulu ve saplantılı bağlanma biçimlerini kullanan öğrencilerden, ayrıca güvenli 

bağlanma biçimlerini kullanan öğrencilerin puan ortalamalarının kayıtsız bağlanma 

biçimini kullananlardan anlamlı olarak daha düşük olduğu, diğer ikili grupların arasında 

anlamlı farkın olmadığı belirlendi. 

Lei ve Wu (2007) Çin‟de 712 ergen ile Ebeveyn ve Arkadaşlarına Bağlanma 

Envanteri‟ni kullanarak ergenlerin bağlanma ve internet kullanımı arasındaki ilişkiyi 

araştırdıkları çalışmalarında,  problemli internet kullanımı puanları ile güven ve iletişim 

arasında negatif ilişki bulurken problemli internet kullanımı ve yabancılaşma arasında  

önemli pozitif ilişki bulmuşlardır.  

Zoppos (2009), 18 - 35 yaş arası 251 bireyle YİYE - II‟yi kullanarak bağlanma 

biçimleri ile facebook kullanımını araştırdığı çalışmasında, facebooku çok kullanan 
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bireylerin güvenli bağlanma biçimi daha düşük, korkulu ve kayıtsız bağlanma 

biçimlerinin de daha yüksek olduğunu bulmuştur. Facebook kullanımı ve bağlanma 

biçimleri arasında bir ilişkinin olduğunu, facebookun korkulu ve kayıtsız bağlanma 

biçimleri yüksek olan bireylere hitap ettiğini belirtmiştir. Facebookun saplantılı 

bağlanma biçimi olan bireylerin başkalarından beklediği yüksek oranda samimiyet ve 

duyarlılığı tam olarak  karşılayamadığını ifade etmiştir. Fleming ve Harrison (2007), 

güvenli bağlanma biçimi olan bireylerde muhtemelen problemli internet kullanımı 

gelişiminin daha az olduğunu belirtmiştir (Aktaran: Zoppos 2009). 

Buote ve ark. (2009), güvenli bağlanma biçimine sahip olanların korkulu veya 

saplantılı bağlanma biçimleri olanlardan daha fazla arkadaşı olduğu ve çoğu arkadaşının 

da gerçek hayattan olduğunu bulmuştur. Bununla birlikte internette arkadaş araştıran 

katılımcıların büyüklüğünde bağlanma biçimleri açısından fark bulmamışlardır. 

Yee (2007), 113  kişi ile 19 - 69 yaş aralığında internet yoluyla yaptığı 

çalışmada, saplantılı ve kayıtsız bağlanma biçimi olanların internetteki ilişkilerinin 

derinlik ve genişliğinin güvenli ve korkulu bağlanma biçimi olanlardan daha düşük 

olduğunu bulmuştur. 

Bu çalışmada güvenli bağlanma biçimini kullanan öğrencilerin İBDÖ ve alt 

boyut puan ortalamalarının düşük olması; sağlıklı internet kullanımı olanlarda güvenli 

bağlanma biçimlerinin olduğunu düşündürebilir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

6.1. Sonuçlar 

Hemşirelik öğrencilerinde bağlanma biçimleri ve internet kullanımının genel 

özelliklerini belirlemek ve arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen 

çalışmadan elde edilen sonuçlar şu şekildedir;  

 987 hemşirelik öğrencisinden oluşan örneklem grubunun %93,5‟inin (n=923) 

kadın, %43,9‟unun (n=433) yaşamlarının çoğunu büyük şehirde geçirdiği, 

%38,2‟sinin (n=377) evde anne / baba / kardeş ile yaşadığı, %71,4‟ünün (n=705) 

ekonomik durumunun orta düzeyde, %68,8‟inin (n=679) aile içinde iletişim ve 

ilişkilerini iyi olarak belirttiği, %56,6‟sının (n=559) annesini ve %51‟inin 

babasını demokratik / katılımcı bulduğu, %78‟inin (n=770) yaşamının herhangi 

bir döneminde ve %53,8‟inin (n=531) şu sıralar biriyle romantik ilişki içinde 

olduğu belirlendi. 

 Hemşirelik öğrencilerinin %70,3‟ünün (n=694) bilgisayar ve internet 

bağlantısının olduğu,  %40,6‟sının (n=401) bilgisayarın kendi odasında olduğu, 

%42,8‟inin (n=422) haftalık bilgisayar kullanım süresinin 1 - 5 saat olduğu, 

%39,6‟sının (n=277) bilgisayarda platform oyunlarını oynadıkları belirlendi. 

 Hemşirelik öğrencilerinin %62‟sinin (n=612) internete evden bağlandığı, 

%89,9‟unun (n=887) internete 16 - 24 saatleri arasında girdiği, %42,6‟sının 

(n=420) haftalık internet kullanım süresinin 2 - 5 saat ve haftalık internet 

kullanımının  9,67±9,07 saat olduğu, interneti 5,35±2,60 yıldır kullandığı, 

%77,1‟inin (n=761) internet kullanımını kendi kendine öğrendiği,  tamamına 

yakınının interneti e - mail, eğitimle ilgili araştırma / ödev araştırma, genel bilgi 

toplama, sohbet, MP - 3 dinleme / inderme gibi amaçlar için kullandığı 

belirlendi. 

 Sohbet eden hemşirelik öğrencilerinin %71‟inin (n=636) eğlence amaçlı sohbet 

ettiği, %13,7‟sinin (n=123) sohbet eder iken kendisi için hayali bir karakter 

oluşturduğu, %9,5‟inin (n=85) sohbet ettiği kişinin cinsiyetinin önemli olduğunu 

ve iki cins ile ayrı amaçlar için  sohbet ettiğini, %25,1‟inin (n=225) sohbet 

ederken internette tanıştığı kişilere güvenip onlarla dostluk kurarak sırlarını 
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paylaşabileceğini, %25,6‟sının (n=229) internette sohbet ederken yeni arkadaşlar 

edinip onlarla ilişkiyi gerçek yaşama taşıyabileceği belirlendi. Sohbet eden 

öğrencilerin sohbet eder iken %27,1‟inin (n=243) ismini, %6,8‟inin (n=61) 

yaşını, %6,3‟ünün (n=56) mesleğini, %4,5‟inin (n=40) cinsiyetini, %2,2‟sinin 

(n=20) fiziksel özelliklerini değiştirdiği belirlendi. 

 Hemşirelik öğrencilerinin %98,6‟sının (n=976) e - mail kullandığı ve e - mail 

kullanan öğrencilerin %96,6‟sının (n=954) tanıdıklarıyla haberleşme için 

kullandığı belirlendi. 

 Hemşirelik öğrencilerinin %69,8‟inin (n=689) internette oyun oynadığı ve oyun 

oynayanların %99,4‟ünün (n=677) eğlence oyunları ve %70,1‟inin (n=483) zeka 

oyunlarını tercih ettikleri belirlendi. 

 Hemşirelik öğrencilerinin internet kullanmaya başladıktan sonra %49,9‟unun 

(n=489) TV seyretme, %36,2‟sinin (n=357) radyo / teyp dinleme, %30,9‟unun 

(n=305) aile üyeleriyle vakit geçirme ve %30,4‟ünün (n=300) uyku süresinde 

azalma olduğu; internet kullanmaya başladıktan sonra %44,1‟inin (n=435) bel, 

boyun ve sırt ağrıları, %30,3‟ünün (n=299) baş ağrısı ve %22,8‟inin (n=225) el 

ve bilek ağrıları ve görme ile ilgili sorunlar yaşadığı belirlendi. 

 Hemşirelik öğrencilerinin %52‟sinin (n=513)  internetin anlamına ilişkin 

görüşleri bilgi toplama, gazete okuma, tiyatro takip etme iken, %41,8‟inin 

(n=413) sohbet, facebook, iletişim, Msn, dünya ile bağlantı gibi düşünceler ile 

%4,8‟inin (n=47) boşa vakit, bağımlılık, hastalık gibi düşüncelere sahip olduğu 

belirlendi. 

 Hemşirelik öğrencilerinin %21,6‟sının (n=213) ruhsal sorunlar nedeniyle 

psikiyatrist / psikoloğa gittiği, %14,8‟ine (n=146) ruhsal sorunlar nedeniyle 

psikiyatrist ya da hekim tarafından ilaç önerildiği, %7,9‟una (n=78) depresyon / 

duygudurum bozukluğu ve %7,9‟una anksiyete bozukluğu tanısı konulduğu 

belirlendi. 

 Hemşirelik öğrencilerinin YİYE - II‟nin kaygı boyutu ortalamasının 

62,59±17,41 ve kaçınma boyutu ortalamasının 59,72±18,13, %29,8‟inin (n=294) 

korkulu; %28,9‟unun (n=285) güvenli, %21,1‟inin (n=208) kayıtsız ve 

%20,2‟sinin (n=200) saplantılı bağlanma biçimlerine sahip olduğu; kadınların 
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%29,5‟inin (n=272) güvenli ve %29,5‟inin (n=272) korkulu, erkek öğrencilerin 

%29,7‟sinin (n=19)  saplantılı bağlanma biçimlerinin olduğu belirlendi.  

 Hemşirelik öğrencilerinin İBDÖ toplam puanı ortalamasının 78,82±6,51 olduğu 

belirlendi.  

 Hemşirelik öğrencilerinin İBDÖ ve alt grup puan ortalamalarının 

karşılaştırılmasında; yaşamının büyük çoğunluğu geçirdiği yer, şu anda yaşadığı 

yer, herhangi bir nedenle bir dönem anne / babadan ayrı yaşama, bilgisayarın 

bulunduğu yer, internete evden bağlanma durumu, internet kullanım yılı ve tanı 

alma durumu  ile anlamlı fark olmadığı bulundu. 

 Hemşirelik öğrencilerinin bazı değişkenlere göre İBDÖ ve alt grup puan 

ortalamalarının karşılaştırılmasında; cinsiyet, sınıf, internetin haftalık kullanım 

süresi, sohbet etme, oyun oynama, sörf yapma, kumar oynama, pornografi, 

eğlence, bahis, alış - veriş, film indirme, facebook ve arkadaş bulma, aile içinde 

iletişim ve ilişki durumuna göre anlamlı fark olduğu bulundu. 

 Hemşirelik öğrencilerinin yaş ile İBDÖ ve alt boyut puanları arasındaki ilişki  

incelendiğinde; yaş ile negatif yönde ve zayıf düzeyde ilişki bulundu.  

 Hemşirelik öğrecilerinin bağlanma biçimleri ile yaşamının herhangi bir 

sürecinde romantik ilişki yaşama ve şu sıralar birisiyle romantik ilişki yaşama 

durumu arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu belirlendi 

 Hemşirelik öğrencilerin şimdiye kadar en uzun süren romantik ilişki süresi ile 

hem kaygı hem de kaçınma puanları arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde 

anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi.  

 Hemşirelik öğrencilerinin en son yaşamakta oldukları romantik ilişki süreleri  ile 

kaygı puanları arasında anlamlı ilişki olmadığı, kaçınma puanları ile pozitif 

yönde zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. 

 Hemşirelik öğrecilerinin bağlanma biçimleri ile ruhsal sorunları nedeniyle tanı 

alma durumu ve anne / babasından herhangi bir nedenle ayrı yaşama durumu 

arasında anlamlı fark olmadığı saptandı. 
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 Hemşirelik öğrencilerinin bağlanma biçimleri ile İBDÖ hem toplam puan ve 

dört alt boyutunun puan ortalamaları arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu 

belirlendi. 

 

6.2. Öneriler 

Araştırmanın bulguları doğrultusunda hemşirelik öğrencilerinde güvenli 

bağlanma biçiminin ve sağlıklı internet kullanımının sağlanması için; 

 Sağlıklı internet kullanımının önemi konusunda eğitimler verilmesi, 

 Problemli internet kullanımı belirlenen öğrencilere danışmanlık verilmesi, 

  Problemli internet kullanımı belirlenen öğrencilerin bağlanma biçimleri 

yönünden de değerlendirilmesi, 

 Bağlanma biçimlerinin oluşumunda özellikle yaşamın ilk yıllarında anne - bebek 

arasında gelişen ilişkinin niteliği önemli olduğu için ebeveynlere koruyucu 

önlemler kapsamında eğitim verilmesi, 

 Kadın ve erkek sayısının eşit olduğu örneklem grubunda çalışmanın 

tekrarlanması önerilmektedir. 
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FORMLAR 

EK - 1                                     

BĠLGĠ FORMU 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinde internet kullanımı, internet kullanımını 

etkileyen faktörler ve problemli internet kullanımı ile bağlanma biçimleri arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Hazırlanan bu formu ve ölçekleri eksiksiz ve 

doğru olarak cevaplamanız, araştırmamızda sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi için son 

derece önemlidir. Sorunun cevabı size göre ne ise seçeneklerin yanındaki (   ) içine X 

işareti koyunuz. Çalışmaya katılımınız gönüllüdür ve bilgi formunda isim 

belirtilmeyecektir. Verdiğiniz bilgiler gizli kalacaktır. Yardımlarınız için teşekkürler. 

                 Medine KOÇ 

1. Yaşınız: ……… 

2. Cinsiyetiniz: 1(   )Kadın      2(   )Erkek 

3. Medeni Durumunuz: 1(   )Bekar     2(   ) Evli 

4. Sınıfınız: ………… 

5. Yaşamınızın çoğunluğunu geçirdiğiniz yer: 

 1(   )Köy                                  2(   )Kasaba / İlçe 

 3(   )Şehir                                4(   )Büyük Şehir 

 5(   )Yurt Dışı 

6.Şu anda yaşadığınız yer ile ilgili olarak aşağıda size uygun seçeneği işaretleyiniz: 

 1(   )Yurtta yaşıyorum                                  2(   )Evde anne / babamla yaşıyorum 

 3(   )Evde yalnız yaşıyorum                          4(   )Evde arkadaşlarımla yaşıyorum 

 5(   )Akrabalarımın yanında yaşıyorum        6(   )Eşimle yaşıyorum 

 7(   )Sevgilimle yaşıyorum                            8(   )Diğer (açıklayınız)…………… 

7.Anne/babanızdan herhangi bir nedenle ayrı yaşadığınız bir dönem oldu mu? 

 1(   )Hayır 

 2(   )Evet/anne (Ne kadar süre / Neden)……………………………………… 

 3(   )Evet/baba (Ne kadar süre / Neden)……………………………………. 

8.Aşağıdakilerden hangisi sizin aile yapınızı en iyi tanımlamaktadır? 

 1(   )Çekirdek aile (anne-baba, çocuklar) 

 2(   )Geniş aile (anne-baba, çocuklar, aile büyükleri, akrabalar) 

 3(   )Parçalanmış aile (anne-baba ayrı / boşanmış) 

 4(   )Diğer (açıklayınız)………………………………………….. 
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9.Annenizin öğrenim durumu: 

1(   )Okur-yazar değil            2(   )Okur-yazar 

3(   )İlkokul mezunu              4(   )Ortaokul mezunu 

5(   )Lise mezunu                   6(   )Yükseköğretim  

10.Annenizin mesleği: 

1(   )Ev içi gelir getiren (Evde kuaförlük, terzilik vb.) 

2(   )Ev içi gelir getirmeyen (Ev hanımı, tarla işçisi vb.) 

3(   )Ev dışı gelir getiren (Memur, işçi, tezgahtar vb.) 

4(   )Diğer (açıklayınız)………………………………… 

11.Anneniz size göre nasıldır? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz). 

1(   )Katı, kuralcı                    2(   )Aşırı koruyucu 

3(   )Soğuk, ilgisiz                  4(   )Başkalarıyla karşılaştırıcı 

5(   )Denetleyici                      6(   )Demokratik / katılımcı 

7(   )Diğer (açıklayınız)………………………………………. 

12.Babanızın öğrenim durumu: 

1(   )Okur-yazar değil             2(   )Okur-yazar 

3(   )İlkokul mezunu               4(   )Ortaokul mezunu 

5(   )Lise mezunu                    6(   )Yükseköğretim  

13.Babanızın mesleği: 

1(   )İşsiz                                2(   )İşçi 

3(   )Memur                            4(   )Serbest çalışıyor (avukat, mühendis vb.) 

5(   )Emekli                            6(   )Diğer (açıklayınız)………………………. 

14. Babanız size göre nasıldır? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz). 

1(   )Katı, kuralcı                   2(   )Aşırı koruyucu 

3(   )Soğuk, ilgisiz                 4(   )Başkalarıyla karşılaştırıcı 

5(   )Denetleyici                     6(   )Demokratik/katılımcı 

7(   )Diğer (açıklayınız)……………………………………….. 

15.Ailenizde iletişim ve ilişkiler genel olarak nasıldır? 

1(   )İyi                       2(   )Orta            3(   )Kötü 

16.Yaşamınızın herhangi bir sürecinde romantik ilişkiniz oldu mu? 

1(   )Evet                    2(   )Hayır 

17.Şu sıralar biriyle romantik ilişki içinde misiniz? 

1(   )Evet                    2(   )Hayır 

 



 

 

163 

18.Biriyle romantik ilişki içinde iseniz şu anki ilişkiniz ne kadar süredir devam 

etmektedir? 

………………..YIL, …………………AY,……………..HAFTA. 

19.Şimdiye kadar en uzun süreli romantik ilişkiniz ne kadar sürdü? 

…………………YIL, ……………. AY. 

20.Ekonomik durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 1(  )Kötü                    2(   )Orta               3(   )İyi 

21.Aşağıdakilerden kendinize uyanı işaretleyiniz? 

 1(   )Bilgisayarım var, internetim yok 

 2(   )Bilgisayarım ve internetim var 

 3(   )Bilgisayarım yok 

 4(   )Diğer (açıklayınız)……………………………………… 

22.Bilgisayar kullanımına haftada ayırdığınız zaman ortalama ne kadardır? Yazınız. 

…………… saattir. 

23.Bilgisayar evinizin neresindedir? 

 1(   )Salon               2(   )Kendi odam     3(   )Antre (Hol) 

 4(  )Yatak odası      5(   )Oturma odası   6(   )Dizüstü bilgisayarım her yerde açık  

 7(   )Diğer (açıklayınız) ……………………………………… 

24.Bilgisayarda oyun oynar mısınız? 

 1(   )Evet                2(   )Bazen                    3(   )Hayır 

25.Bilgisayarda oyun oynuyor iseniz hangi oyunları oynuyorsunuz? (Birden fazla 

seçenek işaretleyebilirsiniz). 

 1(   )Strateji oyunları (Red alert 2, War craft, Age of Empires vb.) 

 2(  )Savaş oyunları (Quake, Crysis, Half-Life, Call of Duty, Battlefield, Grand 

Theft Auto, Far Cry, Serious Sam vb.) 

 3(   )Spor oyunları (FIFA, NBA vb.) 

 4(   )Platform oyunları (Dama, Tavla vb.) 

 5(   )Zeka-hafıza oyunları (Terazi-matematikçi, Tangram, Tetris, Hexa vb.) 

 6(   )Yarış oyunları (Need for speed, Flat Out, King of road vb.) 

 7(   )Korku oyunları (Resident Evil, Doom vb.) 

 8(  )Diğer (açıklayınız)………………………………………….. 
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26.Aşağıdaki durumlardan size en çok uyanı işaretleyiniz? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz). 

 1(   )İnternete evimden bağlanıyorum 

 2(   )İnternete okuldan bağlanıyorum 

 3(   )İnternet bağlantısı olan arkadaşlarımdan internete bağlanıyorum 

 4(   )İnternet kafeden bağlanıyorum 

 5(   )Cep telefonumdan internete bağlanıyorum 

 6(   )Yurttan internete bağlanıyorum 

 7(   )Diz üstü bilgisayarım ile her yerden internete bağlanıyorum 

 8(   )Diğer (açıklayınız) ………………………………………. 

27.Ne kadar süreden beri internet kullanıyorsunuz?............... YIL, …………AY. 

28.İnternet kullanımına haftada ayırdığınız zaman ortalama ne kadardır? Yazınız. 

………….. saattir. 

29.İnternet kullanımı ile ilgili bilgilerinizi nereden edindiniz? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz). 

 1(  )Okuldaki derslerden 

 2(   )İnternet kafeden 

 3(   )İnternetle ilgili yazılı materyalden 

 4(   )Okuldaki arkadaşlarımdan 

 5(   )Okul dışındaki arkadaşlarımdan 

 6(   )Kendi kendime 

 7(   )Kurstan  

 8(   )Aile üyelerinden (kardeşimden, annemden / babamdan vb.) 

 9(   )Diğer (açıklayınız) …………………………………………. 

30.Çoğunlukla veya en çok günün hangi saatleri arasında interneti kullanıyorsunuz? 

(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz). 

 1(   )Saat 08-16 

 2(   )Saat 16-24 

 3(   )Saat 24-08 
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31.Genel olarak interneti kullanım amacınız nedir? (Her ifadeyi iĢaretleyiniz). 

KULLANIM AMAÇLARI HĠÇ BĠR ZAMAN BAZEN HER ZAMAN 

  1.Genel bilgi toplama                       

  2.Eğitimle ilgili araştırma / Ödev 

araştırma 

   

  3.Sohbet (Chat, Msn, Mirc)    

  4.Sörf    

  5.E-mail (haberleşme)                       

  6.Finansal bilgiler    

  7.Oyun oynama                                

  8.Haber okuma    

  9.Kumar oynama                           

10.Pornografi    

11.Program yükleme    

12.MP-3 Dinleme / İndirme           

13.Eğlence    

14.Bankacılık işlemleri                     

15.Bahis    

16.Alış-veriş    

17.Film indirme                                   

18.Facebook    

19.Arkadaş bulma    

20.Diğer (açıklayınız)……………….    

21.Diğer (açıklayınız)………………    

22.Diğer (açıklayınız)………………    

 

32.Chat yapıyor iseniz hangi amaçla yapıyorsunuz? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz). 

 1(  )Tanıdıklarımla haberleşme                  2(   )İşle ilgili 

 3(   )Eğlence amaçlı                                    4(   )Yeni insanlarla tanışma 

 5(   )Cinsel amaçlı                                       6(   )Sevgili aramak 

 7(   )Rahatlamak                                          8(   )Diğer (açıklayınız) …………… 
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33.Chat yaparken kendinizi olduğunuzdan farklı gösterir misiniz? 

 1(   )Evet                    2(   )Bazen               3(   )Hayır 

34.Chat yaparken daha çok hangi özelliklerinizi değiştirirsiniz? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz). 

 1(   )Cinsiyetimi                                       2(   )İsmimi 

 3(   )Yaşımı                                              4(   )Mesleğimi 

5(  )Beğenmediğim fiziksel özelliklerimi 6( )Beğenmediğim kişilik özelliklerimi 

7(   )Diğer (açıklayınız) ……………………………………… 

35.Chatte kendiniz için hayali bir karakter oluşturduğunuz olur mu? 

 1(   )Evet                  2(   )Bazen             3(   )Hayır 

36.Chatleştiğiniz kişinin cinsiyeti sizin için önemli mi? 

 1(   )Fark etmez 

 2(   )Fark eder, kendi cinsimden olmasını isterim 

 3(   )Fark eder, karşı cinsten olmasını isterim 

 4(   )Fark eder, iki cins ile de ayrı amaçlar için chatleşirim 

37.Chat yaparken daha önce tanımayıp internette tanıştığınız insanlara güvenir ve 

onlarla dostluk kurup sırlarınızı paylaşır mısınız? 

 1(   )Evet                  2(   )Bazen            3(   )Hayır 

38.İnternette chat yaparken yeni arkadaşlar edinip, onlarla ilişkiyi gerçek yaşama 

taşıdığınız oldu mu? 

1(   )Evet                  2(   )Bazen             3(   )Hayır 

39.Hangi amaçla e-mail kullanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz). 

 1(   )İşle ilgili 

 2(   )Tanıdıklarımla haberleşmek 

 3(   )Diğer (açıklayınız) ………………………………. 

40.İnternette (online) oyun tercih ediyor iseniz hangi tür oyunları tercih edersiniz? 

(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz). 

 1(   )Sosyal oyunlar (Aile, Arkadaşlık, Sims vb.) 

 2(   )Savaş oyunları (Counter Strike, Half Life, Call of Duty, Knight Online, MU     

Online, Silkroad Online, Cabal Online, Metin 2, Wow, Hero Online, S4Legaue vb.) 

 3(   )Strateji oyunları (Age of Empires, War craft vb.) 

 4(   )Kumar, poker 

 5(   )Eğitici oyunlar 

 6(   )Platform oyunları (Bilardo, tavla oyunları, dama vb.) 

 7(   )Zeka-hafıza oyunları (Tetris, sokoban, sudoku vb.) 

 8(   )Diğer (açıklayınız) ………………………………….. 
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41.İnternet kullanmaya başladıktan sonra, aşağıdaki etkinliklere ayırdığınız vakit 

açısından yaşadığınız değişiklikleri belirtiniz (Her ifadeyi iĢaretleyiniz) 

DAVRANIġLAR ARTMA DEĞĠġĠKLĠK YOK AZALMA 

  1.Ders çalışma     

  2.Derslere devam etme    

  3.Evde kalma    

  4.Alış-veriş yapma    

  5.Gazete okuma    

  6.Kitap okuma    

  7.Sinemaya gitme    

  8.Tiyatroya gitme    

  9.TV seyretme    

10.Radyo / Teyp dinleme    

11.Hobilerimi gerçekleştirme             

12.Fiziksel aktivite (Spor)‟de bulunma    

13.Gece dışarı çıkma    

14.Eğlenme    

15.Beslenme    

16.Evdeki sorumlulukları yerine getirme    

17.Telefon görüşmeleri    

18.Aile üyeleriyle vakit geçirme      

19.Arkadaşlarla vakit geçirme           

20.Uyku süresi    

21.Çay, kahve içme    

22.Sigara kullanma    

23.Alkol kullanma    

24.Madde kullanma    

25.Diğer (açıklayınız)………………    

26.Diğer (açıklayınız)………………    
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42.İnternet kullanmaya başladıktan sonra aşağıdaki durumlardan hangisi meydana 

gelmeye başladı? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz). 

 1(   )Arkadaşlarımla iletişimim azaldı 

 2(   )Ailemle iletişimim azaldı 

3(  )Derslerimdeki başarım düştü 

4(   )Kilo aldım 

5(   )Baş ağrılarım oluşmaya başladı 

6(   )Bel, boyun ve sırt ağrılarım oluşmaya başladı 

7(   )El ve bilek ağrılarım oluşmaya başladı 

8(   )Görme ile ilgili sorun yaşamaya başladım 

9(   )Diğer (açıklayınız) ………………………………. 

          10(   ) Diğer (açıklayınız) ……………………………….. 

43.Sizin için internetin anlamı nedir? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

44.Hiç psikolojik sorunlar için bir psikiyatriste ya da psikoloğa gittiniz mi? 

 1(   )Evet                       2(   )Hayır 

45.Psikolojik sorunlar nedeniyle size bir psikiyatrist ya da herhangi bir hekim tarafından 

psikiyatrik ilaç önerildi mi? 

1(   )Evet                      2(   )Hayır 

46.Yaşadığınız psikolojik sorunlarla ilgili size hangi tanı (hastalığınızın tıbbi adı) 

konuldu? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
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EK - 2 

YAKIN ĠLĠġKĠLERDE YAġANTILAR EVNANTERĠ-II (YĠYE-II) 

Yönerge: Aşağıdaki maddeler romantik ilişkilerinizde hissettiğiniz duygularla ilgilidir. 

Bu araştırmada sizin ilişkinizde yalnızca şu anda değil, genel olarak neler olduğuyla ya 

da neler yaşadığınızla ilgilenmekteyiz. Maddelerde sözü edilen “birlikte olduğunuz 

kişi” ifadesi ile romantik ilişkide bulunduğunuz kişi kastedilmektedir. Eğer halihazırda 

bir romantik ilişki içerisinde değilseniz, aşağıdaki maddeleri bir ilişki içinde 

olduğunuzu varsayarak cevaplandırınız. Her bir maddenin ilişkilerinizdeki duygu ve 

düşüncelerinizi ne oranda yansıttığını karşılarındaki 7 aralıklı ölçek üzerinde, ilgili 

rakam üzerine çarpı (X) koyarak gösteriniz.  

 1--------------2--------------3-------------4---------------5---------------6---------------7 

Hiç                                                    Kararsızım /                                            Tamamen 

katılıyorum                                       fikrim yok                                           katılıyorum 

1. Birlikte olduğum kişinin sevgisini 

kaybetmekten korkarım. 

  1  2   3    4     5   6    7 

2. Gerçekte ne hissettiğimi birlikte olduğum 

kişiye göstermemeyi tercih ederim. 

  1  2   3    4     5   6    7 

3. Sıklıkla, birlikte olduğum kişinin artık 

benimle olmak istemeyeceği korkusuna 

kapılırım. 

  1  2   3    4     5   6    7 

4. Özel duygu ve düşüncelerimi birlikte 

olduğum kişiyle paylaşmak konusunda 

kendimi rahat hissederim. 

  1  2   3    4     5   6    7 

5. Sıklıkla, birlikte olduğum kişinin beni 

gerçekten sevmediği kaygısına kapılırım. 

  1  2   3    4     5   6    7 

 

6. Romantik ilişkide olduğum kişilere güvenip 

dayanmak konusunda kendimi rahat 

bırakmakta zorlanırım. 

  1  2   3    4     5   6    7 

7. Romantik ilişkide olduğum kişilerin beni, 

benim onları önemsediğim kadar 

önemsemeyeceklerinden endişe duyarım. 

  1  2   3    4     5   6    7 

8. Romantik ilişkide olduğum kişilere yakın 

olma konusunda çok rahatımdır. 

  1  2   3    4     5   6    7 

9. Sıklıkla, birlikte olduğum kişinin bana 

duyduğu hislerin benim ona duyduğum hisler 

kadar güçlü olmasını isterim. 

  1  2   3    4     5   6    7 

10. Romantik ilişkide olduğum kişilere açılma 

konusunda kendimi rahat hissetmem. 

  1  2   3    4     5   6    7 

 

11. İlişkilerimi kafama çok takarım.   1  2   3    4     5   6    7 

12. Romantik ilişkide olduğum kişilere fazla 

yakın olmamayı tercih ederim. 

  1  2   3    4     5   6    7 

 

13. Benden uzakta olduğunda, birlikte 

olduğum kişinin başka birine ilgi duyabileceği 

korkusuna kapılırım. 

  1  2   3    4     5   6    7 
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1---------------2-----------------3-----------------4---------------5---------------6--------------7 

Hiç                                                    Kararsızım /                                            Tamamen 

katılıyorum                                       fikrim yok                                           katılıyorum 

14. Romantik ilişkide olduğum kişi benimle 

çok yakın olmak istediğinde rahatsızlık 

duyarım. 

  1  2   3    4     5   6    7 

15. Romantik ilişkide olduğum kişilere 

duygularımı gösterdiğimde, onların benim 

için aynı şeyleri hissetmeyeceğinden 

korkarım. 

  1  2   3    4     5   6    7 

16. Birlikte olduğum kişiyle kolayca 

yakınlaşabilirim. 

  1  2   3    4     5   6    7 

17. Birlikte olduğum kişinin beni 

terkedeceğinden pek endişe duymam. 

  1  2   3    4     5   6    7 

18. Birlikte olduğum kişiyle yakınlaşmak 

bana zor gelmez. 

  1  2   3    4     5   6    7 

19. Romantik ilişkide olduğum kişi 

kendimden şüphe etmeme neden olur. 

  1  2   3    4     5   6    7 

20. Genellikle, birlikte olduğum kişiyle 

sorunlarımı ve kaygılarımı tartışırım. 

  1  2   3    4     5   6    7 

21. Terk edilmekten pek korkmam.   1  2   3    4     5   6    7 

22. Zor zamanlarımda, romantik ilişkide 

olduğum kişiden yardım istemek bana iyi 

gelir. 

  1  2   3    4     5   6    7 

23. Birlikte olduğum kişinin, bana benim 

istediğim kadar yakınlaşmak istemediğini 

düşünürüm. 

  1  2   3    4     5   6    7 

24. Birlikte olduğum kişiye hemen hemen 

her şeyi anlatırım. 

  1  2   3    4     5   6    7 

25. Romantik ilişkide olduğum kişiler bazen 

bana olan duygularını sebepsiz yere 

değiştirirler. 

  1  2   3    4     5   6    7 

26. Başımdan geçenleri birlikte olduğum 

kişiyle konuşurum. 

  1  2   3    4     5   6    7 

27. Çok yakın olma arzum bazen insanları 

korkutup uzaklaştırır. 

  1  2   3    4     5   6    7 

28. Birlikte olduğum kişiler benimle çok 

yakınlaştığında gergin hissederim. 

  1  2   3    4     5   6    7 

29. Romantik ilişkide olduğum bir kişi beni 

yakından tanıdıkça, “gerçek ben”den 

hoşlanmayacağından korkarım. 

  1  2   3    4     5   6    7 

 

30. Romantik ilişkide olduğum kişilere 

güvenip dayanma konusunda rahatımdır. 

  1  2   3    4     5   6    7 

31. Birlikte olduğum kişiden ihtiyaç 

duyduğum şefkat ve desteği görememek beni 

öfkelendirir. 

  1  2   3    4     5   6    7 
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1---------------2-----------------3----------------4-----------------5--------------6----------------7 

Hiç                                                    Kararsızım /                                            Tamamen 

katılıyorum                                       fikrim yok                                           katılıyorum 

32. Romantik ilişkide olduğum kişiye güvenip 

dayanmak benim için kolaydır. 

  1  2   3    4     5   6    7 

 

33. Başka insanlara denk olamamaktan endişe 

duyarım. 

  1  2   3    4     5   6    7 

34. Birlikte olduğum kişiye şefkat göstermek 

benim için kolaydır. 

  1  2   3    4     5   6    7 

 

35. Birlikte olduğum kişi beni sadece kızgın 

olduğumda önemser. 

  1  2   3    4     5   6    7 

36. Birlikte olduğum kişi beni ve ihtiyaçlarımı 

gerçekten anlar. 

  1  2   3    4     5   6    7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

172 

EK - 3 

ĠNTERNETTE BĠLĠġSEL DURUM ÖLÇEĞĠ (ĠBDÖ) 

Yönerge: Bu anket sizin internet hakkındaki düşünceleriniz, tutumlarınız ve 

inançlarınızla ilgilidir. Her bir soruyu size uygunluk derecesine göre “1‟den 7‟ye” kadar 

numaralandırıp (X) işareti kayarak belirleyebilirsiniz. Katıldığınız için teşekkürler.  

Kesinlikle katılıyorum                Kesinlikle katılmıyorum 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Kendimi en çok internetteyken rahat 

hissediyorum 

       

2. İnternette tanıştığım insanların dışında çok 

az insan beni seviyor 

       

3. Kendimi en çok internetteyken güvende 

hissediyorum 

       

4. Çoğu zaman internetten çıkmamın 

üzerinden uzun süre geçtikten sonra bile 

internetteyken yaşadıklarımı düşünüyorum 

       

5. İnternetteyken çoğu zaman bir telaş veya 

duygusal bir yoğunluk hissediyorum 

       

6. İnsanları internet yoluyla, şahsen 

olduğundan daha iyi tanımak mümkün 

       

7. İnternette olmak bana çoğu zaman huzur 

veriyor 

       

8. İnternetteyken kendim olabiliyorum        

9. İnternetteyken gerçek hayatta olduğundan 

daha fazla saygı görüyorum 

       

10. Ben interneti kullanmam gerekenden 

daha sık kullanıyorum 

       

11. İnsanlar interneti çok fazla 

kullanmamdan şikâyet ediyorlar 

       

12. Asla planladığımdan uzun süre internette 

kalmıyorum 

       

13. İnsanlar internette beni olduğum gibi 

kabul ediyorlar 

       

14. İnternet üzerinden kurulan ilişkiler 

günlük hayattaki ilişkilerden daha tatmin 

edici olabiliyor 

       

15. İnternette olmadığım zaman çoğunlukla 

interneti düşünüyorum  

       

16. İnternette olduğum zaman en iyi halimde 

oluyorum  

       

17. Günlük yaşam, internette yapabileceklere 

oranla daha az heyecan verici 

       

18. Arkadaşlarım ve ailemin internetteki 

insanların benimle ilgili görüşlerini 

bilmelerini isterdim 
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Kesinlikle katılıyorum                   Kesinlikle katılmıyorum 

 1 2 3 4 5 6 7 

19. İnternet gerçek hayattan daha “gerçek”        

20. İnternetteyken sorumluluklarımı 

düşünmüyorum 

       

21. İnternet aklımdan hiç çıkmıyor        

22. İnternetteyken kendimi daha az yalnız 

hissediyorum 

       

23. Uzun süre internetten uzak kaldığımı 

hayal bile edemiyorum 

       

24. İnternet hayatımın önemli bir parçasını 

oluşturuyor 

       

25. İnternete giremediğimde kendimi çaresiz 

hissediyorum 

       

26. İnternette gerçek hayatta asla 

yapamayacağım şeyleri söylüyor ve 

yapıyorum 

       

27. Yapacak daha iyi bir işim olmadığında 

internete giriyorum 

       

28. Yapmam gereken başka bir iş olduğunda 

internete daha fazla girdiğimi fark ediyorum 

       

29. İnternetteyken günlük hayatın sorunlarını 

düşünmek zorunda olmuyorum 

       

30. İnterneti bazen yapmam gereken bir işi 

ertelemek için bahane olarak kullanıyorum 

       

31. İnternetteyken kaygılarımdan 

uzaklaşabiliyorum 

       

32. İnterneti çoğu zaman hoş olmayan işlerle 

uğraşmaktan kaçınmak için kullanıyorum 

       

33. İnternet kullanmak, yapmam gereken 

ama aslında yapmak istemediğim şeyleri 

unutmanın bir yolu  

       

34. Zaman zaman istememe rağmen internet 

kullanımımı azaltamıyorum 

       

35. İnterneti bu kadar çok kullanmayı 

bırakamamam beni rahatsız ediyor 

       

36. İnternet kullanımım zaman zaman 

denetimden çıkmış görünüyor 
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EK - 4 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ FLORENCE NIGHTINGALE HEMġĠRELĠK 

YÜKSEKOKULU ĠZĠN FORMU 
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EK - 5 

ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESĠ 

HEMġĠRELĠK YÜKSEKOKULU ĠZĠN FORMU 
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EK - 6 

HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ HEMġĠRELĠK YÜKSEKOKULU ĠZĠN FORMU 
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EK - 7 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HEMġĠRELĠK YÜKSEKOKULU ĠZĠN FORMU 
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EK - 8 

KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ HEMġĠRELĠK YÜKSEKOKULU ĠZĠN FORMU 
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EK - 9 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ BAKIRKÖY SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ ĠZĠN FORMU 
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EK - 10 

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HEMġĠRELĠK YÜKSEKOKULU ĠZĠN FORMU 
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EK - 11 

YAKIN ĠLĠġKĠLERDE YAġANTILAR EVANTERĠ-II KULLANIM ĠZNĠ 
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EK - 12  

ĠNTERNETTE BĠLĠġSEL DURUM ÖLÇEĞĠ KULLANIM ĠZNĠ 
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EK - 13  
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