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Değerli bilim insanları,  

6 - 7 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından organize edilerek 
Trakya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya 
Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile 
Bakanlığı tarafından destelenen Uluslararası Güncel Sorunlar Ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi’nde ilk kez 
sizlerle buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 

Öncelikle 24 sözel bildiri sunumunun yanı sıra 10 poster bildiri ile kongremize katılım sağlayan değerli bilim 
insanının bir araya gelerek bilimsel ve kültürel birçok birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bu ortamın 
yaratılmasında emeği geçen Kongre Başkanı Prof. Dr. Gülsen Demir’e, Kongre Eş Bakanları Prof. Dr. Ayhan 
Dikici, Prof. Dr. Ceyhan Kandemir ve Prof. Dr. Hayati Akyol’a, Davetli Konuşmacılarımız Prof. Dr. Asuman 
Seda Saracaloğlu, Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç, Prof. Dr. Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu ve Prof. Dr. Necati Demir’e,  
Yürütme ve Düzenleme Kurulu üyelerimize ve gerek teknik gerekse işletme açısından her türlü katkı ve desteği 
sağlayan Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş.’ye en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

“Güncel Sorunlar Ve Teknoloji Bağımlılığı” başlığı altında aile içi iletişimden bilgisayar bağımlılığına, bireysel 
ve toplumsal güvenlikten dijital hastalıklara, eğitimde fırsat eşitsizliğinden kişilerarası çatışmaya, sanal 
suçlardan tüketim çılgınlığı gibi daha birçok konuya uzanarak derinlemesine irdeleme fırsatı elde edilen çok 
çeşitli alt temalarıyla konu bütününü farklı yönleriyle ele alabilen geniş bir kapsamda oluşturulması planlanan 
kongremiz başarı ile yürütülmüş ve tamamlanmıştır.  Katılımcılarımıza oldukça verimli bir içerik sunabilmek 
hedefi ile hazırlamış olduğumuz kongre kitabımızın, ileri tarihlerde alanda yapılacak olan birçok araştırma 
için de oldukça önemli bir kaynak niteliği taşıdığı düşünülmektedir. Bu gururla kongre kitabımızı sizlerle 
paylaşmanın sevinci ile kongremizi onurlandıran tüm katılımcılarımıza şükranlarımızı sunar, bir sonrakini 2019 
yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 2. Uluslararası Güncel Sorunlar Ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi’nde 
yeniden bir arada olmak temennileriyle sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu güzel günler dileriz. 

Saygılarımızla.

KONGRE YÖNETİMİ
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Distinguished Scientists, 

We feel the joy of meeting you for the first time in International Congress on Current Problems and Technology 
Addiction organized by İstanbul Association of Science and Academicians on 6-7 December 2018 and 
supported by Çanakkale Onsekiz Mart University, Sakarya University, İstanbul University, Trakya University, 
Yalova University, Ministry of Health, Ministry of Science, Industry and Technology, Ministry of Labor, Social 
Services and Family. 

We would like to pay our gratitude to the Head of the Congress Prof. Dr. Gülsen Demir who have worked hard 
on creation of this environment that enabled esteemed scientists to come together and share their scientific 
and cultural knowledge and experiences with 24 verbal presentations and 10 poster presentations, Co-heads 
of the Congress Prof. Dr. Ayhan Dikici, Prof. Dr. Ceyhan Kandemir and Prof. Dr. Hayati Akyol, our guest 
speakers Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu, Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç, Prof. Dr. Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu 
and Prof. Dr. Necati Demir, to the members of Executive and Organizing Committee and to Güven Plus Group 
Counselling Inc. that have provided both technical and operational contribution and support.

Many various topics from family communication to computer addiction, from individual and social security 
to digital diseases, from inequality in education to interpersonal conflict, from virtual crimes to consumption 
frenzy under the title of “Current Problems and Technology Addiction” have been addressed in our successfully 
completed congress. Our congress book we have prepared with the aim of presenting highly productive content 
to our participants is thought to be an important source for many researches to be performed in the field in the 
future. With the joy of sharing our congress book with you, we express our gratitude to all our participants who 
have honored our congress. Wish you joyful, happy and healthy days until meeting in the 2nd International 
Congress on Current Problems and Technology Addiction to be held in 2019. 

Yours Sincerely. 

CONGRESS MANAGEMENT
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KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
 
DÜZENLEME KURULU 
Prof. Dr. Ayhan DİKİCİ
Prof. Dr. Ceyhan KANDEMİR
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN
Prof. Dr. Hayati AKYOL
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER
Doç. Dr. Kaya YILDIZ
Doç. Dr. Mustafa Öner UZUN
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Selvinaz SAÇAN
Dr. Öğr. Üyesi Sevilay YILDIZ
 

YÜRÜTME KURULU 
Prof. Dr. Bülent EKER
Doç. Dr. Alpaslan HAMDİ KUZUCUOĞLU
Doç. Dr. Çetin YAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Ayça GÜRKAN
Dr. Öğr. Üyesi Havva KAÇAN SOFTA
 
SEKRETERYA 
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi Gökşen ARAS
Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ
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BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER – Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Adel AL-BATAINEH - llinoisStateUniversity
Prof. Dr. Ayhan DİKİCİ – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Cristina GONZALEZ – UCDAVIS
Prof. Dr. Ceyhan KANDEMİR - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Fahrettin ALTUN - İbni Haldun Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ - Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Frank D. BEAN - UCI
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN - Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Himmet HÜLÜR - Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin KÖSE - Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati AKYOL – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Kathleen M. GALVİN - Northwestern University
Prof. Dr. Lisa GarciaBEDOLLA – Berkeley University
Prof. Dr. Metin IŞIK - Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TALAS – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN - Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ - Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YILMAZLAR – Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Necati DEMİR - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Perihan ÜNİVAR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. SandraBall-ROKEACH – USC AnnebergUniversity
Prof. Dr. Susan HOLLOWAY – Berkeley University
Prof. Dr. Ümran SEVİL – Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL - Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Çetin YAMAN – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Çetin Murat HAZAR - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma ÇALIŞKAN DEMİR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma OKLAN ELİBOL - Kırıkkale Üniversitesi
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Doç. Dr. Gülten HERGÜNER – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Hülya ŞAHİN BALTACI - Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. İhsan KARLI - Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Kaya YILDIZ – Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Lora BARTLETT – University Of California
Doç. Dr. Mustafa Öner UZUN - 19 Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem TAGAY - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem ŞİMŞEK ÇETİN - Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ – Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Robert COOPER -UCLA
Dr. Öğr. Üyesi Ayça GÜRKAN – Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayten CAN - Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Derya ADIBELLİ - Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Havva KAÇAN SOFTA – Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hülya UZUN - 19 Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi  Keziban AMANAK - Adnan Menderes University
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer KÖŞKER - Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Larissa BUCHHOLZ – Northwestern University
Dr. Öğr. Üyesi Okan SARIGÖZ - Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi  Sevilay YILDIZ – Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Selvinaz SAÇAN – Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sibel ŞEKER - Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KARAASLAN - Adnan Menderes Üniversitesi
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KONGRE PROGRAMI
 

AÇILIŞ/OPENING
06 ARALIK/DECEMBER 2018

 
KAYIT / REGISTRATION : 09:00 -17:30

 
09:00 – 09:15

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı / Respect and National Anthem
 

Açılış Konuşması / Opening Speech
Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Konferans Başkanı (Chair of Conference)
 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS
09:30 – 12:00

 
OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Necati DEMİR

 
Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ 

Prof. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU 
Prof. Dr. Necati DEMİR

 
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI/LUNCH BREAK

12:00 – 13:00
 

SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
 
OTURUM /SESSION : 1
Tarih ve Saat/Date and Time : 06.12.2018 – 13:00 – 15:15
Salon A/Saloon A                            
Oturum Başkanı(Head of Session) : Dr. Öğr. Üyesi - Abdurrahman Cahid ÖRENGÜL
 

13:15 – 13:35 Abdurrahman Cahid 
ÖRENGÜL

DİKKAT EKSIKLIĞI HIPERAKTIVITE BOZUKLUĞU 
OLAN ÇOCUKLARDA ELEKTRONIK MEDYA 
KULLANIM SÜRESININ YAŞAM KALITESI 
ÜZERINE ETKISI
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13:35 – 13:55 Ayşe DOST, Emine 
AKTAŞ, Melek Nihal 
ESİN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON 
BAĞIMLILIĞI İLE AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

13:55 – 14:15 Başak Çağla 
ARSLAN, Yıldız 
ERDOĞANOĞLU, 
Çetin SAYACA, Filiz 
EYÜPOĞLU, Zeynep 
Bahadır AĞCE

18-25 YAŞ ARASI GENÇ BİREYLERDE AKILLI 
TELEFON BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE FİZİKSEL 
AKTİVİTE VE EGZERSİZ KAPASİTE DÜZEYLERİ 
ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

14:15 – 14:35 Duygu YEŞİLFİDAN, 
Melek Yasemin 
SEVİMOĞLU, Filiz 
ADANA

İNTERNET BAĞIMLILIĞI

14:35 – 14:55 Ezgi YARAŞIR, Edibe 
PİRİNÇCİ

YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL 
AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

14:55 – 15:15 Ezgi YARAŞIR, Edibe 
PİRİNÇCİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET 
BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ

 
 OTURUM /SESSION : 2
Tarih ve Saat/Date and Time : 06.12.2018 – 13:00 – 15:15
Salon B/Saloon B     
Oturum Başkanı(Head of Session) : Dr. Ayşe Müge YAZGAN

13:15 – 13:35  Atakan BAŞ, Saygın 
YÜCEKULE

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ARAYÜZ 
TASARIMLARININ KULLANICILAR ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ

13:35 – 13:55 Ayşe Müge YAZGAN, 
Ebru ÖZGEN

İNSANOĞLUNUN KRİZ ÇÖZME BECERİSİNE BAKIŞ

13:55 – 14:15 Bahise AYDIN, Murat 
BEKTAŞ

DİJİTAL ÇAĞDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN OKUL 
HEMŞİRESİ NEDEN ÖNEMLİ?

14:15 – 14:35 E.Çağla KAYA İLHAN YENİ MEDYA VE KÜRESELLEŞME İLİŞKİSİ: 
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

14:35 – 14:55 Faruk ÇALIŞKAN, 
Çetin SAYACA, Yıldız 
ERDOĞANOĞLU, 
Defne KAYA

BİLGISAYAR OYUNU OYNAMA SÜRESININ UYKU 
KALITESI, EL REAKSIYON HIZI VE FIZIKSEL 
AKTIVITE SEVIYESI ÜZERINE ETKISI
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14:55 – 15:15 Feride Tekin 
SEYMENOĞLU, Semra 
KARACA

ERGENLERDE ÖFKE İFADESİ VE İNTERNET 
BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ

 
 OTURUM /SESSION  : 3
Tarih ve Saat/Date and Time : 06.12.2018 – 15:30 – 17:30
Salon C/Saloon C     
Oturum Başkanı(Head of Session) : Prof. Dr. Gülsen DEMİR

13:15 – 
13:35

Filiz ADANA, Duygu 
YEŞİLFİDAN, Melek Yasemin 
SEVİMOĞLU

TÜRKİYE’DE GENÇLERDE İNTERNET 
BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL DESTEK DÜZEYİ 
ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR 
GÖZDEN GEÇİRME

13:35 – 
13:55

Gülsen DEMİR, Songül YANIK TEKNOLOJİK GELİŞMELER IŞIĞINDA TOPLUMSAL 
KUŞAKLAR VE EĞİTİM

13:55 – 
14:15

Gülsün BOZKURT NİETZSCHE FELSEFESİ’NDEN EĞİTİME ELEŞTİREL 
BİR BAKIŞ

14:15 – 
14:35

Habibe AKÇAY BEKİROĞLU SOSYAL MEDYADA SİYASİ İÇERİKLİ 
GÖRSELLERİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

14:35 – 
14:55

Mehmet Gürkan GÜROK TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE 
İNTERNET VE AKILLI TELEFON KULLANIMININ 
DİKKAT DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

14:55 – 
15:15

Melek Yasemin SEVİMOĞLU, 
Filiz ADANA, Duygu 
YEŞİLFİDAN

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE 
İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİLİ 
DEĞİŞKENLER: GÖZDEN GEÇİRME

 
 OTURUM /SESSION : 4
Tarih ve Saat/Date and Time : 06.12.2018 – 15:30 – 17:30
Salon A/Saloon A     
Oturum Başkanı(Head of Session) : Prof. Dr. Ebru ÖZGEN

13:15 – 13:35 İbrahim TAŞ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA 
BAĞIMLILIĞININ YORDAYICISI OLARAK KİŞİLİK 
ÖZELLİKLERİ
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13:35 – 13:55 İsmail AKALTUN ÇOCUK PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE ÇEŞİTLİ 
NEDENLERLE BAŞVURMUŞ, AKILLI TELEFON 
BAĞIMLILIĞI OLAN ERGENLERİN ALDIĞI 
PSİKİYATRİK TANILAR

13:55 – 14:15 Emre Şenol DURAK, 
Mithat DURAK

“ÇEVRİM İÇİ HAYAT” MI “GERÇEK HAYAT” MI? 
İNTERNET BAĞIMLILIĞINI KONTROL ETMEDE 
PSİKOLOJİK STRATEJİLER

14:15 – 14:35 Ebru ÖZGEN, Ayşe 
Müge YAZGAN

YAPAY ZEKA GELECEĞİN DİKTATÖRÜ OLABİLİR 
Mİ? İLETİŞİMSEL BİR BAKIŞ

 
OTURUM /SESSION : 5
Tarih ve Saat/Date and Time : 06.12.2018 – 15:30 – 17:30
Salon D/Saloon D     
Oturum Başkanı(Head of Session) : Prof. Dr. Mustafa TALAS
 

15:30 – 15:50 Gülten HERGÜNER, 
Ali Serdar YÜCEL, 
Çetin YAMAN, Murat 
KORKMAZ

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SPORTİV AKTİVİTE 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR 
ÖRNEĞİ

15:50 – 16:10 Mustafa TALAS, Vasfiye 
BAYRAM DEĞER, 
Ümran SEVİL, Ayça 
GÜRKAN, Murat 
KORKMAZ

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE EBEVEYN 
TUMUMUNUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR 
ÖRNEK UYGULAMA

16:10 – 16:30 Havva KAÇAN SOFTA OBEZ BİREYLERDE RUH SAĞLIĞI VE 
YAKLAŞIMLAR

16:30 – 16:50 Havva KAÇAN SOFTA, 
Cumali BOZAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇME 
DURUMLARININ İNCELENMESİ

16:50 – 17:10 Pelin AVŞAR 
KARABAŞ, Esra 
BÜTÜN

MARC CHAGALL’IN ESERLERİYLE BENZERLİK 
TAŞIYAN MODERN RESİMLERDEN ÖRNEKLER

17:15-17:30 Nahit ÖZDAYI, Alp 
Kaan KİLCİ, Zekeriya 
GÖKTAŞ, Ali Serdar 
YÜCEL

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK 
DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
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 POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS
 
OTURUM /SESSION : Poster Sunumlar/Poster Presantations
Saat ve Tarih : 06.12.2018 – 13:30 – 17:30
Salon  / Fuaye Alanı
Oturum Başkanları : Prof. Dr. Gülsen DEMİR – Prof. Dr. Necati DEMİR 
 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBALIK/ SİBER MAĞDURİYET 
DAVRANIŞLARI VE İNTERNET SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ 

Afide AKYÜZ, Meltem KÜRTÜNCÜ

MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİNİ DÖNÜŞTÜREN TÜKETİM PRATİKLERİ E. 
Çağla KAYA İLHAN, Gülsün BOZKURT

COURSE PREPARATION OF ENGLISH TEACHERS AND PRACTIVE-BASED 
DEVELOPMENT THEORY

Marlen NURZHANEV, Ademi BEKBOLATOVA

SCHOOL MOTIVATION: A COMPARISON OF UZBEK AND ITALIAN SCHOOLS 

Bekmirza ZOKİRJAVON, Umida AMİNJONOVA

THE EFFECT OF READING STRATEGIES IN READING COMPREHENSION TRAINING: AN 
APPLICATION ON FOURTH GRDE STUDENTS 

Jaarallah AL-YOUSİF, Kaarim EL-ZİA
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Değerli Konuklar,

Farklı disiplinlerden gelen katılımcıların buluşmasına HOŞGELDİNİZ…

Öncelikle İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği’ne, bana Kongre Başkanlığı ve Açılış Konuşması fırsatı 
verdikleri için çok teşekkür ederim. Ayrıca  “Akademisyenleri buluşturma” anlamında çok önemli bir işlev 
yerine getirmelerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum, zira bu kadar yoğun, geniş ve çeşitli-farklı boyutlarda 
kongre düzenlemek bugün başlı başına profesyonellik gerektiren bir “iş” durumunda, bu işi başarıyla gerçek-
leştirmelerinden dolayı kendilerini kutluyorum, emeklerine sağlık, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

Değerli Katılımcılar, kongre başlığı olan Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı ile ilgili olarak ben biraz 
“Toplumsal Değişme”den söz etmek istiyorum.

Değişme, bir durumdan başka bir duruma doğru olan “farklılaşma”dır. Milattan önceki dönemlerde ünlü filo-
zof Herakleitos, “değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir, bir ırmakta iki kere yıkanılmaz” diyerek felsefi 
derinliği olan bir sözle ölümsüz bir gerçekliği ifade etmiştir.

Değişme ya da sosyal değişme, bazan da sosyal ve kültürel değişme diye ifade ettiğimiz gerçeklik, toplumda 
bir durumdan farklı bir duruma doğru olan bir farklılaşma sürecini  anlatır. Değişme, herhangi bir yön bildirimi 
ifade etmeyen  nötr bir kavramdır.

Kimi zaman hızlı kimi zaman yavaş seyretse de bütün toplumlar değişme süreci içindedir, değişmeden kalmak 
mümkün değildir. Değişmeyi  etkileyen ve hızlandıran pek çok faktör vardır. Modern öncesi diyebileceğimiz 
aynı zamanda sanayi öncesi olarak da ifade edebileceğimiz kapalı toplumlar, değişmenin çok yavaş olduğu 
neredeyse “hiç değişmiyormuş” gibi algı yaratan toplum örnekleridir. Ancak insanlık tarihinde, özellikle sos-
yolojide birçok durumu ve olayı açıklamada adeta nirengi noktası olarak kullandığımız “sanayileşme” ile bir-
likte toplumsal değişmenin hızı artmış, boyutları giderek genişlemiştir. Sanayileşme, modern çağa imza atan 
ve sosyal değişmeyi hızlandıran bir olgu aynı zamanda bir süreçtir.  “Modern toplum” dediğimizde mutlaka 
sanayileşme ile başlayan süreci belirtiyoruz, sanayileşmeye atıf yapıyoruz.

Değişme, yön bildirmeyen sadece  “farklılaşmayı” ifade eden bir kavramdır, az önce de belirttiğimiz gibi. Zira 
her değişme ilerleme ve gelişme olmayacağı gibi gerileme ve bozulma da değildir. Değişenler arasında olumlu 
yönler olduğu gibi olumsuz yönler de bulunmaktadır. Bu takdirde mesele  “denge” meselesi olmaktadır, den-
geyi sağlama ve dengede kalma meselesidir. Bazan bu noktada yani dengeyi sağlamak üzere bazı müdahaleler, 
düzeltme ve yeniden düzenleme v.b. çabaları de gerektirebilmektedir.
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Öncelikle değişme bir yapının biçiminde, birimlerinde ve fonksiyonlarında meydana gelen bir farklılaşma ve 
yeni bir yapılanma demek olmaktadır. Bugün değişmenin hızı ve değişmeye yol açan faktörlerin niteliği daha 
fazla anlam kazanmıştır.

Değişme aslında evrensel ve zaman sınırlılığı olmayan-zaman dışı bir süreç. Pek çok keşif-icat ve yeniliklerin 
sonucunda ortaya çıkan sanayileşme, toplumların değişim hızında çok önemli yer tutmaktadır. Başta kentleş-
me ve kentleşmeyle birlikte yürüyen göçler ve bağlantılı olarak kentlerde hem yapısal hem fonksiyonel olarak 
meydana gelen köklü değişmeler, toplumların yapısında da geçmiştekilere hiç benzemeyen değişimlere yol 
açmıştır.

Günümüze doğru gelirken toplumların değişme hızında büyük artışların olduğu ve artan hızla değişmenin de-
vam ettiği net olarak görülmektedir. Neredeyse göz açıp kapatıncaya kadar denebilecek hızla meydana gelen 
değişmeler  bazı konularda akıllara durgunluk vermektedir.

Değişme çok yönlü-çok boyutlu bir süreç. En başta teknik ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, değiş-
menin en temel, en etkili sebebi olmaktadır. Bağlı olarak üretim, ticaret, iktisat, eğitim, ulaşım, istihdam ve 
özellikle iletişim ile bunlara eklenebilecek pek çok alanda meydana gelen değişmeler, toplumların yapısında 
ve işleyişinde köklü değişmelere yol açmaktadır. 

Literatürde toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlere ilişkin farklı görüşler yer almaktadır. Bir iki örnek ver-
mek gerekirse; Giddens, toplumsal değişmeyi sürekli etkileyen üç ana etkenin fonksiyonel çevre, politik örgüt 
ve kültürel etkenler olmasına rağmen bugün devam etmekte olan değişmelerin arkasındaki güçlerin ekonomik 
olduğu kadar politik ve kültürel olduğunu belirtmektedir (Giddens, 2000). Gene değişmeye temel olan faktör-
ler arasında zaman, mekan ve insan vurgusu yer almaktadır. Demografi, teknoloji, ekonomik yapı, değerler, 
ideolojiler, insanlar arası mücadele ve çatışmalar değişmeye yol açmaktadır.

Öncelikle teknik ve teknolojik gelişmeler bugün her alanda en temel değişme ve değiştirme ögesi olarak yer al-
maktadır. Teknolojide yaşanan hızlı değişmeler, toplumsal değişmenin de hızını çok yakından ve çok büyük öl-
çüde etkilemektedir. Toplumsal yapının her bir ögesinde meydana gelen değişmelerde teknolojinin payı büyük 
olmaktadır. Ulaşımdan üretime, iktisattan eğitime… akla gelebilecek her alanda yansımalarını görmekteyiz.

Bugün teknolojideki gelişmelerin en belirgin yansımalarını iletişim teknolojisi alanında görmekteyiz. Özellik-
le internetin hayatımızda büyük yer tutması neredeyse yeni bir dünya düzenine yol açmış gibi görünmektedir. 
Bugün neredeyse sınırların aşındığı küresel bir dünyada yaşamaktayız; herşey küresel bağlamda ele alınmakta 
ve değerlendirilmektedir. Bu süreç de değişmeye ayrı bir boyut katmakta, artık yaşadığımız gezegenin herhan-
gi bir noktasından başka bir noktaya hareket, hem kişisel hem toplumsal boyutta hızlı değişmeleri de berabe-
rinde getirmektedir.

Toplumların işleyişi belli dinamikler dahilinde gerçekleşmektedir ve bu süreç tabiatta işleyen kurallara ben-
zer biçimde cereyan etmektedir. Toplumsal yaşam, insan gerçeğinin temel özellikleriyle şekillenmektedir. Bu 
çerçevede önemli olan bir boyut da insanın ihtiyaçlarıdır. Aslında insan ihtiyaçları da varoluştan bugüne aynı 
olmasına rağmen (Maslow’u hatırlarsak), ihtiyaçların giderilme biçimlerinde büyük değişmeler olmuştur. 
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Günlük hayatın her alanında ve aşamasında, beslenmeden barınmaya-korunmaya… bunun pek çok örneği ile 
içiçeyiz. Doğurganlıktan daha fazla biçimde göçlerle oluşan nüfus artışı, başta kentler olmak üzere her alanda 
yeni  fırsatların yaratılmasını zorlamaktadır Öte yanda, dünyanın bazı bölgelerinde sürdürülen hızlı üretim 
hızlı tüketimi teşvik etmekte, yaşanan tüketim çılgınlığı ile insanlar aslında farkında olmadan hızla kendilerini 
tüketmektedirler. Dolayısıyla hem yapan hem yıkan veya hem yaratan hem de yarattıklarının esiri olarak bir 
anlamda yeniden kendini yaratan-yaratılan insan, bu kısır döngü içinde hızlanan bir yaşamı sürdürmektedir.

“Gaye vasıtayı meşru kılar (amaç, araç gerektirir)” sözünden hareketle, teknoloji bir araçtır vurgusunu yap-
mamız gerekiyor. Araç, amaç yerine geçtiğinde ise anlamını kaybeder. Teknoloji de bir araç, esiri olmamak 
gerekiyor. Bu noktada teknolojiden nasıl/ne biçimde yararlandığımız önem kazanıyor. Hızlı değişmelerde en 
etkili faktör olan teknoloji ve teknolojide meydana gelen değişmelerin çok kısa sürede hayata yansıması ve 
özellikle iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler  bu gerçeğin hatırlanmasını da gerektiriyor, zira teknoloji 
araç olmaklığının dışında bir kullanım alanı kazanmış durumda. O halde değişme’nin bir denge meselesi oldu-
ğu, en başta değişmeyi hızlandıran bir etken olarak teknolojinin dengeli ve doğru kullanımıyla gerçek anlamını 
ortaya koymalıdır.

Sosyal değişme konusu sosyal bilimler ve özellikle sosyoloji içinde çok geniş boyutlara sahip. Bu açılış ko-
nuşması çerçevesinde fazla uzatmanın anlamlı olmayacağını düşünerek  ve sıkmamak üzere çok kısa ve özet 
vurgularla birkaç şey söylemek istedim.

Ben tekrar bütün katılımcılara hoşgeldiniz derken kongrenin verimli ve başarılı geçmesini dileyerek teşekkür-
lerimi tekrarlamak istiyorum…
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TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

GİRİŞ 

Teknoloji yaşamımıza girdiği andan itibaren ayrılmaz bir parçamız konumuna yükselmiştir. Henüz internetin 
ortada olmadığı bir dönemde Mc Luhan Küresel Köy, Teknolojik Determizim, İleti Araçtır diyerek günümüz 
teknolojik gelişiminin en belirgin çizgilerini belirlemiştir.

Mc Luhan’ın inanç gücü ve canlılığı, zamanının yeni medyalarına karşı iyimser tutumu, taşıdıkları estetiğe 
gösterdiği ilgi, artık birbirinin içine girmiş olarak görülen popüler kültür, kitle kültürü ve yüksek kültür ara-
sındaki ayrımı reddetmesi, kitle iletişim araçları olarak nitelendirilen medyanın ayrı bir kültür olarak incelen-
mesine yol açmıştır. Kimilerine göre, çoğu zaman kötü nedenlerle, elektronik gelişimi överek, günlük sanat 
biçimlerini ve nesnelerin yeniden üretimini dile getirerek, Mc Luhan, eleştirel kuram ve genel bir gözden 
düşmenin hüküm sürdüğü bir dönemde kitle medyalarına bakışı yasallaştırmıştır. Teknolojik gerekircilik Mc 
Luhan fırtınası ile birlikte uçup gitmiştir. Küllerinden sıyrılıp yeniden doğması için 1970 ve 1980’li yıllarda 
enformatiğin, 1990’lı yıllarda internetin ortaya çıkmasını beklemek gerekmiştir. İnternet sayesinde elektronik 
medyalara aşırı önem verilerek iletişimin kültürel bir bakış açısı kazanmasına olanak sağlanmıştır.   (Maigret, 
2005:31)

İletişim Araçlarının Gelişim Süreci 

İnsanın doğaya hükmetme arzusu teknik ve teknolojinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. İletişim ise,  doğduğu 
andan itibaren çevresi ile bağlantı kurmak isteyen insanın olmazsa olmazıdır. İletişim kurmanın temel aracı da 
dildir.

Dil belki de insanın sosyal bir varlık olmasının en güzel kanıtıdır. Duygu, düşünce ve karşılıklı olarak payla-
şılan ortak de ğerlerin, bireyden bireye toplumdan topluma aktarılabilmesinin dolaysız aracıdır. Dil olmaksızın 
insanın kurmaya çalıştığı her şey eksiktir. İnsanın tarihliliği, kültürlülüğü dilin taşıyıcı bir güç ol masından ileri 
gelmektedir. Bu nedenle bireyin varlık üzerindeki tüm anlamlandırmaları dilin ekseninde gerçekleşmektedir. 
Dilin bireye sunduğu olanaklar alanı bireyi ne yalnızca düşünceye ça ğırması ne de bireyin iletişim kurmasına 
tanıdığı imkânla sınırlan dırılabilir. (Gönenç, Bozkurt, 2017:1)

Dil, iletişim ve teknolojinin bir araya gelmesiyle birlikte günümüz iletişim teknolojileri ve kitle iletişim araç-
ları ortaya çıkmıştır. 

Geçmişten günümüze iletişim araçlarını kısaca ele alırsak: 
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- M.Ö 3000 civarında Mısırda HİYOROGLİF adı verilen yazı sistemi bulundu. Bu yazılar insan hayvan ve 
eşya şekillerinden ve bazı sembollerden oluşmaktaydı

- M.Ö 1300 Civarında Mezopotamyada ( Bugünkü Suriye ve Irak toprakları) ilk alfabenin kullanıldığı bilin-
mektedir.

- M.S 1045 Mısırlılar tarafından bulunan papirus adlı kağıdı geliştiren çinde ilk kez Pi CHENG adlı mucid 
matbaa harflerini icad etmiş ve kitap basmıştır. Daha sonraları 1645Avrupada Guttenberg adlı mucit matbaa 
makinasını icad etmiştir.

-1820 yılında Danimarkalı OERSTED adındaki bilim adamının elektromanyetik akımı keşfetmesiyle günü-
müzde kullanılan modern iletişim araçlarının temel çalışma prensipleri doğmuştur.

-1826 da günümüzde en yaygın iletişim araçlarından biri olan Fotoğrafı Fransız NIEPCE tarafından bulmuştur.

-1836 da İngiliz Cooke ve arkadaşı elektrikli telegrafı icad ettiler.

-1843 de Amerikalı li bilim adamı kendi adı olan ve (.) ve (-) lerden oluşan MORS alfabesini icad etmiştir. 
Böylece Fransızcada Uzaktan yazma denilen Tele-Graph : Telgraf aleti herkes tarafından kolay kullanılır hale 
gelmiştir.

-1867 yılında Amerikalı politikacı ve mucit SHOLES ilk daktilo makinasını icad etmiştir.Bu makina yazıyla 
iletişimde devrim yaratmıştır.

- 1876 Yılında Amerikada sağırlar okulunda öğretmenlik yapmakta olan ve bu arada ses üzerine araştırmalar 
yapan İskoçya asıllı araştırıcı A.Graham BELL elektrik telleri üzerinden ilk insan sesini iletmeyi başarmış ve 
bu aletin adına Tele-Phone : Telefon yani uzaktan konuşma adını vermiştir. BELL ile yardımcısı Watson ara-
sında 10Mart 1876 da odadan odaya gerçekleşen bu buluş modern iletişimin başlangıcı sayılmaktadır.

-1877 yılında Amerikalı araştırmacı EDISON FonoGraf denilen ve ses kaydetmeye yarayan ilk aleti icad 
etmiştir. İlk kez köpeğinin sesini kaydettiği bu cihaz günümüzde kasetçalarların ve CD çalarların temelini 
yaratan buluş olmuştur.

-1894 de Fransız LIMUERE kardeşler İlk sinama makinasını icad etmişlerdir. Böylece görüntünün kayıt edil-
mesi, saklanması ve yeniden gösterilmesi imkanlı hale gelmiştir. Bu buluş iletişimde devrim sayılmaktadır.

-1896 yılında İtalyan MARCONI ilk mors alfabesiyle yaptığı Radyo yayınını başarmıştır. (daha sonra 1901 de 
ilk okyanus aşırı radyo yayını yapılmıştır. 1907 Yılında ise Kanadalı FESSENDEN adındaki bilim adamı insan 
sesiyle ilk radyo yayınını yapmıştır.)

- 1922 yılında KORN adlı Alman bilim adamı elektrik tellerinden fotograf gönderebilen ilk fax makinasını 
icad etmiştir.
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-1926 yılında Logie BAIRD adındaki iskoçyalı bilim adamı insan yüzünün görüntüsünü radyo dalgalarıyla çok 
uzaklara gönderebilen ve Tele-Vision: Televizyon denen ve uzaktan görme anlamına gelen aleti icad etmiştir.

-1936 yılında İngiltere’de İlk kez siyah beyaz TV yayınları BBC tarafından başlatılmıştır.

- 1938 yılında CARLSON adındaki Amerikalı bilim adamı PhotoCopy :Fotokopi cihazını icad etmiştir.

-1946 yılında Amerikalı J.ECKERT ve arkadaşı MAUCHLY adlı bilim adamları askeri amaçlı hesaplar yap-
mak için dünyanın ilk bilgisayarını icad etmişlerdir. ENİAC adını verdikleri bu bilgisayar 30 ton ağırlığında 
ve 4 apartman dairesi büyüklüğünde olup içinde 18 000 elektronik tüp (Lamba) bulunmaktaydı. Bu alet günü-
müzde kullanılan modern bilgisayarların babası sayılmaktadır.

-1962 yılında Amerikalılar dünyanın ilk iletişim uydusu olan TELSTAR’ı uzaya fırlatmışlardır. Bu uyduyla 
kıtalar arası Telefon konuşmaları Telefax Telex haberleşmeleri ve TV -Radyo yayınları yapılması olanaklı hale 
gelmeiştir

-1970 li yıllarda Amerikada üniversiteler arası bilgi iletişiminde kullanılmak üzere ARPA denilen yeni bir 
iletişim sistemi gerçekleştirilmiştir. Bu sistemle ayrı şehirlerdeki bilgisayarların birbirlerine bağlanabilmeleri 
mümkün olmuştur. 1974 de bu iletişime standart getirilmiş ve adına TCP/IP protokolu denmiştir. Ayni yıllarda 
Amerikada IBM şirketi bilgi depolamada ve bunun farklı makinalarda kullanılmasını sağlayan ve Floppy de-
nilen disketleri icat etmiştir.

-1981 Amerikada IBM şirketi İlk kişisel bilgisayar denilen ve bugün iletişimde devrim sayılan ve PC adını 
verdiği bilgisayarı üretmeye başlamıştır.

-1982 de Hollandalı PHİLİPS ve Japon SONY şirketleri Compact Disk (CD) denilen aleti üretmişlerdir Bu 
cihazlar çok düşük seviyeli LAZER ile çalışmaktadırlar.

-1983 de Amerikalı Mikro Soft firması günümüzde de hala kullanılmakta olan ve iletişimde çığır açan Win-
dows adını verdiği yazılım sistemini icad etmiştir.

-  1985 yılında Amerika’da kullanılmakta olan ARPA iletişim sisteminin adı INTERNET adıyla değiştirilmiş-
tir. İnternet bilgi otobanı anlamına gelmektedir.

-1990 yılında yaşadığımız çağa adını veren ve iletişimde bu gün son nokta olan WWW yani World Wide Web 
icad edilmiştir. 1

Ülkemizde İletişim Teknolojilerinin Kullanımı 

Günümüzde artık teknolojinin kolaylıklarından yararlanmak büyük şehirlerde yaşayan insan toplulukları için 
o kadar vaz geçilmez bir konumdadır ki cep telefonunun olmadığı, internet bağlantısının bulunmadığı, uçakla 
yolculukların yapılamadığı bir çağı düşünemiyoruz bile.

1  (http://iletisim.nedir.org/)
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Elbette bilgiye ulaşma ve iletişim açısından bakıldığında teknolojinin kullanımı yaşamımızı kolaylaştırmakta 
ve bize sınırsız bir bilgi kaynağının kapılarını açmaktadır. Sınırsız derken elbette hiçbir kaynağın sonsuz ve 
sınırsız olmadığını da aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir.

Ancak bu yararların yanı sıra yaşamımızı kolaylaştıran teknoloji beraberinde iletişimsel sorunları da berabe-
rinde getirmiştir. Kişilerarası iletişim yavaş yavaş, hatta hızlı bir biçimde yerini teknolojiyi araç olarak kullan-
dığımız, birbirimizle konuşmak yerine emojiler göndererek iletişim kurmaya çalıştığımız bir çağı başlatmıştır.

Ülkemizde internet kullanımının yaygınlık oranına TÜİK verilerinden bakarsak; TUİK her yılın Ağustos ayın-
da Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması adlı raporunda Türkiye’nin İnternet Kul-
lanım Alışkanlıkları ile ilgili istatistiksel raporunu yayınlamaktadır. 

Bu rapora göre İnternet Kullanan Bireylerin Oranı %72,9’dur.Bilgisayar ve İnternet kullanımı 2018 yılında 
16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %59,6 ve %72,9 ulaşmıştır. Bu oranlar 2017 yılında sırasıyla %56,6 
ve %66,8’dir.Bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %68,6 ve %80,4 iken, 
kadınlarda %50,6 ve %65,5 olmuştur. 

Günümüzde her on hanenin sekizi internet erişim İmkânına sahiptir. Buna göre 2018 yılı Nisan ayında hane-
lerin %83,8’i evden İnternete erişim imkânına sahip olmuştur. Bu oran 2017 yılının aynı ayında %80,7’dir..

Genişbant ile İnternete erişim sağlayan hanelerin oranı 2018 yılı Nisan ayında %82,5 oldu. Buna göre hanele-
rin %44,5’i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile İnternete erişim sağlarken, %79,4’ü 
mobil genişbant bağlantı ile İnternete erişim sağlamıştır. Genişbant İnternet erişim imkânına sahip hanelerin 
oranı önceki yıl %78,3’tür. 2005 yılı itibariyle web site sahipliği 48,2 iken 2017 yılında bu oran 72,9’a çıkmış 
durumdadır.

Kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2017 
yılı Nisan ayı ile 2018 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde İnterneti kullanan bireylerin   16-74 
yaş grubu bireyler içerisindeki oranı %45,6 olmuştur. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2016 Nisan-2017 
Mart) %42,4’tü. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %41,7 ile 
ilk sırayı almıştır.

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş gru-
bundaki bireylerin oranı, 2017 yılı Nisan ayı ile 2018 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde %29,3 
olmuştur. Önceki yılın aynı döneminde (2016 Nisan- 2017 Mart), bu oran %24,9 olarak gözlenmiştir.Cinsiyete 
göre İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde %33,6 olarak gerçekleşirken kadınlarda %25 ol-
muştur. Bu oranlar bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile %29 ve %20,9 olmuştur.

2004 yılında cep telefonu sahipliği %53,7 iken günümüzde 96,7’ye çıkmış durumdadır.
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Türkiye’deki kullanıcılar interneti en çok sosyal medyayı kullanmak ve video platformlarını takip etmek için 
kullanmaktadır.

https://dijilopedi.com/tuik-turkiyenin-internet-kullanim-aliskanliklari-raporu/

TÜİK’in sayfasından da ulaşılabilecek bu istatistiksel veriler teknolojinin daha doğrusu biz iletişimcileri doğ-
rudan ilgilendiren internet teknolojisinin ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha kanıtlar niteliktedir.

Yine bu noktadan yola çıkarak bireylerin interneti nasıl kullandığına kısaca bakarsak: We are social ve Hoot-
suit tarafından her yıl hazırlanan sosyal medya istatistikleri “Digital in 2018 in Western Asia” ismiyle yayın-
lanmıştır. 

Bu rapora göre 2018 yılının İnternet, sosyal medya ve mobil kullanıcı istatistikleri şöyledir:

•	 4.02 milyar internet kullanıcısı, dünya nüfusunun %53’ü

•	 3.19 milyar sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun %42’ si
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•	 5.13 milyar mobil kullanıcısı, dünya nüfusunun %68’ i

•	 2.95 milyar mobil sosyal medya kullanıcısı dünya nüfusunun %39’unu ifade etmektedir.

81 milyon nüfusa sahip ülkemizde;

•	 Nüfusun %67’sini oluşturan 54.3 milyon internet kullanıcısı

•	 Nüfusun %51’ini oluşturan 51 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı

•	 Nüfusun %54’ünü oluşturan 44 milyon aktif mobil sosyal medya kullanıcısı var.

We Are Social 2018 Türkiye İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanıcı İstatistikleri

Türkiye’deki yıllık dijital değişim istatistiklerine baktığımızda da;

•	 İnternet kullanım istatistiklerinde, internet kullanıcılarının %13, yani 6 milyon kişi arttığını görüyoruz. 
(54.3 milyon internet kullanıcısı)

•	 Aktif sosyal medya kullanıcı sayısının da 3 milyonluk bir artış gerçekleşmiş. (51 milyon aktif sosyal 
medya kullanıcısı)

•	 Aktif mobil sosyal medya kullanıcı sayısı ise %5’lik, yani 2 milyonluk bir artışla 44 milyona ulaştığını 
görüyoruz
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We Are Social 2018 Türkiye Yıllık Dijital Değişim İstatistikleri

Şimdi de 2018 yılında Türkiye’de elektronik cihaz kullanımına bakalım.

•	 Yetişkin insanların %98’i cep telefonu kullanırken, bunların %77’si akıllı telefon kullanıyor.

•	 Masaüstü bilgisayar veya laptop kullananların oranı %48 iken, tablet kullananların oranı %25

•	 Neredeyse herkesin televizyonu var   oranı %99.

•	 Giyilebilir teknoloji ürünleri kullananların oranı ise %9 olarak hesaplanmış.
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We Are Social 2018 Türkiye Elektronik Cihaz Kullanım İstatistikleri

İnsanlar internette günde ortalama 7 saat geçiriyorlar. Peki bu kullanıcılarımız en çok nerelerde vakit harcı-
yorlar:

•	 Günde ortalama 2 saat 48 dk sosyal medyada

•	 Günde ortalama 2 saat 44 dk televizyon başında

•	 Ve son olarak günde ortalama 1 saat 22 dk müzik dinleyerek
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 We Are Social 2018 Türkiye’de Medyada Harcanan Zaman İstatistikleri

Bir de hemen internet kullanım istatistiklerine kısaca bir bakalım.

Türkiye’de, nüfusun %67‘sine tekabül eden 54 Milyon internet kullanıcısı var ve bunların 51 Milyonu tele-
fonlarından internete bağlanıyorlar.

We Are Social 2018 Türkiye’de İnternet Kullanımı İstatistikleri
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Türkiye’deki sosyal medya kullanım istatistiklerine bakalım. Rapora göre Türkiye’de toplam 51 milyon 
sosyal medya kullanıcısı var ve bu kullanıcıların 44 milyonu mobil cihazlar ile sosyal medyaya bağlanı-
yorlar. Görüldüğü gibi en aktif sosyal medya platformu youtube. Onu hemen facebook ve instagram takip 
ediyor. Ardından twitter ve Google+.

We Are Social 2018 Türkiye’de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları İstatistikleri

(https://dijilopedi.com/2018-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/)

Teknolojinin Yarar ve Zararları 

Günümüzde artık caddelerde, cafelerde insanlar birbirlerinin yüzüne bakmak, birbirleriyle konuşmak yerine 
cep telefonlarıyla oynamayı yeğler duruma geldiler. Bu da psikoloji alanında yeni hastalıkların tanımlanması-
na yol açmış bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de teknoloji bağımlılığı olarak adlandırılmaktadır.  

Teknoloji Bağımlılığı telefon, bilgisayar, akıllı cihazlar ve oyun konsolları gibi dijital aygıtların, aşırı ve kont-
rolsüz kullanımı sonucunda ortaya çıkan bir bağımlılık çeşididir. Genel istatistik verilerine göre ABD’de her 
8 vatandaştan 1’i teknoloji bağımlısı olarak hayatını sürdürmektedir. Ülkemize ilişkin 2015 yılı raporlarında 
ülke nüfusunun yüzde 55.9’unun internet kullanıyor olması, henüz ülkemizde teknoloji bağımlılığı raporu 
hazırlanmamış olmasına karşın rakamların ülkemiz için de benzer olabileceği algısı uyandırmaktadır. (https://
wmaraci.com/nedir/teknoloji-bagimliligi)
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Bu bağımlılık fiziksel zararları da beraberinde getirdiği gibi bizleri iletişimciler olarak daha çok ilgilendiren 
ruhsal ya da iletişimsel alana verdiği zararlardır. 

Elbette iletişim teknolojilerinin yaşamımıza gerek iletişim profesyonelleri açısından gerek bireysel kullanıcılar 
açısından kattığı yararları yadsımamamız gerekmektedir. Ancak her yararlı araç gibi teknolojinin de aşırı kul-
lanımının zararı her anlamda büyük olmaktadır. 

Bu yararlar ve zararlar nedir diye bakarsak:

Teknoloji insana katkı sağlayan insan hayatını kolaylaştıran günlük hayatını daha sistemli ve daha rahat bir 
hale getiren aletler bütünüdür. İnsan yaşamı boyunca hep teknik anlamda doğadan ve insan aklından yarar-
lanmıştır. Bu teknolojinin insandan ayrılmaz bir bütün olduğunun göstergesidir. İlk insanlar özellikle doğada 
daha kolay bulunan aletleri alıp ileri seviyeye taşıyarak günümüz teknolojinin temellerini atmışlardır. Özel-
likle yerleşik hayata geçmeye başlayınca insanlar tarım yapabilmek için buluşlar geliştirmişlerdir. Yazının 
ve rakam sistemin geliştirilmesiyle beraber günümüzde de olduğu gibi teknoloji üst seviyede bir ilerleme 
kaydetmiştir.

TEKNOLOJİNİN YARARLARI

•	 İnternet sayesinde birçok işimizi daha rahat bir şekilde halledebiliriz.

•	 Zaman açısından tasarruf sağlar.

•	 İnsan hayatını kolaylaştırır.

•	 Bilgi alış-verişini sağlar

•	 Uzun mesafeleri kolaylaştırır.

•	 İletişimi sağlar.

•	 Aynı anda bir çok insana ulaşmamızı sağlar.

•	 Verilere hızlıca ulaşmamızı sağlar.

•	 İnsanların yaşam kalitesi uzadı.

•	 Tıp alanında ilerleme kaydedildi.

•	 Eğitim alanında ilerleme kaydedildi.

•	 Yazının bulunması ev insanların kendini ve medeniyetlerin gelişmesine katkı sağlamıştır.

•	 Matbaa gelişti özellikle Osmanlı ve Çin uygarlıklarının katkılarıyla bu insan yararına yapılmış en büyük 
buluşlardan biridir.
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•	 İstediğimiz kişiye artık anında ulaşabiliyor ve onunla görüntülü konuşma imkanı bulabilmekteyiz.

•	 Sonuç olarak teknoloji sayesinde hayatımız kolaylaşmıştır.Ancak yararları olduğu gibi zararlarınında ver-
miş olduğu hasar ve kayıplar göz ardı edeilemez.

TEKNOLOJİNİN ZARARLARI

•	 Çok kullanıldığında sağlık sorunlarına sebep olur.

•	 Gürültü kirliliğine sebep olur.

•	 Çöp atıkları oluşur.

•	 Yer altı ve yer üstü kaynaklarına sebep olur.

•	 Fabrika atıkları çevreye zarar verir.

•	 Egzoz dumanlarının oluşmasına sebep olur

•	 Ormanlardaki ağaçların kesilmesine ve doğal dengenin bozulmasına sebep olur.

•	 Kağıt üretimi için ormanların kesilmesine ve bunun sonucunda da doğanın tahrip olmasına sebep olmak-
tadır.

•	 Örneğin araçların egzozundan çıkan dumanların çevreye zarar vermesi ve insanların bundan etkilenmesi.

•	 Fabrika atıklarının çevre kötü koku bırakması.

•	 Makineleşmeyle birlikte birçok insanın işsiz kalmasına sebep olmaktadır.

•	 Küresel ısınmaya sebep olur ve kuraklığa sebep olur;ayrıca buzulların erimesine ve birçok canlının ölü-
müne ve neslinin tükenmesine sebep olur.

•	 Teknolji sayesinde insanlar arasındaki iletişim azalmıştır.

•	 Teknoloji sayesinde hazıra konan bir nesil ortaya çıkmaktadır. (http://www.tech-worm.com/teknolojinin-
yararlari-zararlari/)

SONUÇ

Günümüz bilgi çağında teknolojinin biz getirdiği noktalar, bir zamanlar insan aklının alamayacağı düzeylere 
ulaşmıştır. Geçmiş çağlarda insanların doğaya hükmetmek ve birbirleriyle iletişim olanaklarını artırmak ama-
cıyla geliştirdikleri teknoloji günümüzde bir anlamda insanı esir almış konumdadır. Yapay zekanın geleceğini 
tartıştığımız günümüzde, elbette insanların teknolojiden arınıp doğaya geri dönmeleri olası değildir. Ancak 
teknoloji akıllıca kullanmaları ve kişilerarası iletişimin teknoloji bağımlılığı yüzünden bozulmasına izin ver-
memelidirler. 
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BİLGİSAYAR VE İNTERNET TABANLI İLETİŞİM ORTAMI OLAN YENİ MEDYA 

Prof. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

GİRİŞ: Bilgisayar ve internet tabanlı iletişim ortamı olan yeni medya,  bilgi paylaşımının anlık olarak ya-
pılmasını; zaman ve mekân kavramlarının ortadan kalkmasını sağlamış olup böylece dünyanın her neresinde 
olursanız olun, saniyeler içerisinde bir başkasıyla iletişime geçerek bilgi, belge, video ve fotoğraf paylaşımın-
da bulunabildiğiniz bir ortam oluşturmuştur. Ayrıca paylaşılan dokümanları da arşivleme imkânı sunmaktadır.  

Çocukluğumuzda, 70’li yıllarda şehir dışını arayacaksak aynı şekilde yurtdışı telefon görüşmesi yapacaksak 
öncelikle santral görevlisine ulaşmak gerekirdi ki, sürekli meşgul çalardı. En sonunda düşürünce görüşmek 
istenilen numara yazdırılır, şehir veya ülkeyi söylenir ve beklemeye başlanırdı. Telefonun geri çalması 1 saati 
bulurdu genelde. Memurun istenilen numarayı bağlaması ile görüşme yapılırdı. Sonra ankesörlü telefonlar 
geldi (1982), işlek caddelere konulurdu telefon kabinleri… ardından çağrı cihazları (1986), sonra da cep tele-
fonlarının her çeşidi (1994). 

Yine çocukluğumuzda okul dönüşü radyolarımız açık olurdu, piyesleri dinlerdik bir şeyler atıştırırken. Ödev-
leri yetiştirirdik ki, tek kanallı televizyonumuzda günün dizisini ya da Türk filmini izlemeye hak kazana-
lım. Dergilerimiz de yalnızca basılıydı o zamanlar. Haftalık dergimizin çıkışını dört gözle beklerdik, içindeki 
hikâyelerin ve çizgi romanların devamını okuyabilmek için. Çok daha dingin, daha az karmaşık bir hayatımız 
vardı. Huzur vardı. Bugün her şey çok hızlı. 

Çocukların isteklerine yetişmenin imkânı yok. Her şeyi çok çabuk tüketiyorlar ve başka, farklı şeyler istiyorlar. 
Her şeyden çok çabuk sıkılıyorlar. Hızlarına yetişmek mümkün değil. Üretim devleri de buna göre çalışıyorlar 
zaten. Teknolojik ürünler o kadar çabuk eskiyor ki, yeni dediğimiz ürünün üzerine birkaç ay zarfında yenisi 
geliyor, elimizdeki bir anda eskiyiveriyor.  

Z kuşağı dediğimiz yaş aralığı gerçekte en hızlı tüketenler. Egemen iktisadi aktörlerin istedikleri de bu değil 
miydi zaten? Daha fazla ve daha hızlı tüketen bir Pazar. Tüketici olma yaşı iyiden iyiye düştü ve üstelik de her 
şeyi çabucak tüketen ve sürekli yenisini isteyen tüketiciler. Bu genç tüketiciler hazırdaki x ve y kuşaklarının 
tüketicilerine eklendiler. Hali hazırda en çok rağbet gören ürünler de elektronik ürünler. Tabletler, bilgisayar 
ve cep telefonları başı çekmekte. 

Sosyal medya da var artık. Kullanıcıların ağ teknolojileri ve bunlara uygun araçlarla etkileşimini sağlayan 
ortamlar. Diğer kişilerle iletişimde bulunmak tanıdıkların amaç, yaşam ve hedefleri gibi detayları öğrenmek, 
kendininkilerden haberdar etmek isteyen bireyler paylaştıkları anlık gelişmelerle amaçlarına ulaşabiliyorlar. 

Takip edilmeyi ve takip etmeyi, kişinin izni dâhilindeki platformlarda izlenebilir olmayı getirdiği gibi bu yeni 
iletişim ortamı, kişilere birbirlerinin hayatlarındaki en son gelişmeleri haber veren bir haberci konumunda aynı 
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zamanda. Neredeyim, ne giyiniyorum, ne yiyip ne içiyorum, nerede yiyip içiyorum, tatilde nerelere gittim, 
çocuğum hangi okulda okuyor, hangi kulübe üye, hangi etkinliğe gittim, nereye uçtum, hangi müziği seviyo-
rum dinliyorum herkes beni bilsin, öğrensin, hep göz önünde olayım, ama bu arada ben de bileyim. Merakımı 
gidereyim. 

Artık dedikodu çarkına gerek kalmadı kim nerede ne yapıyor öğrenmek için. Ama yine de informal iletişim 
olmadan olmaz. Sosyal bir varlık olan insanlar için gerçekte. Bu sefer de niçin yapıyor, neden bunu giyiniyor 
veya neden oraya gitmiş soruları üzerinden informal iletişim çarkı dönmeye devam ediyor. Büyük olasılıkla bu 
soruların yanıtı yine teknolojik cihazlar aracılığıyla alınıyordur. 

Bu merak ve bu görünür olma isteği devam ettiği müddetçe de sosyal ağlar ve bu ağlar üzerinden iletişim kur-
maya olanak tanıyan teknolojik ürünlere de talep hızını kaybetmeksizin devam edecek. 

Bu arada kullanıcıların kullanım alışkanlıkları, sıklıkları, kullanımda kalma süreleri ve diğer tüketim ürünleri 
ile uyumları ya da uyumlu hale getirilebilmesi maksatlı teknolojik ürünlerde ufak ufak değişimler de yapıl-
maya devam edilecek. Tüketici memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilmek maksadıyla. Burada teknoloji mi 
insanı şekillendiriyor, yoksa insan mı teknolojiyi şekillendiriyor sorusu da yine zihinleri kurcalıyor. Gerçekte 
karşılıklı bir etkileşim söz konusu. İnsanın değişen yaşam koşulları doğrultusunda teknoloji şekillendiği gibi, 
teknoloji de bir yandan insanın tutum ve davranışları, alışkanlıkları, satın alma davranışları, düşünme biçimleri 
üzerinde değişikliklere neden oluyor.

Örneğin boş zaman tüketimi, değişen teknoloji ile birlikte, iletişim devrimleri ile birlikte değişiklik gösteriyor. 

Önceleri vakit geçirmek için bir araya gelen, gelişmeleri öğrenebilmek için kalabalık meydanlarda toplanan 
halk kitleleri habercilerin ya da gezgin bilgelerin sözlü bilgilendirmeleri ve anlatıları ile yeni ve eskiye dair 
bilgi sahibi olabilirdi. Dolayısıyla bir başına kapalı bir ortamda bilgiye ulaşamazdı. Sosyalleşmek bir nevi zo-
runluluk idi ki, boş zamanın tüketilmesi de bu sayede daha ilgi çekici ve faydalı hale gelebiliyordu. 

Yazılı iletişim dönemini takiben (M.Ö. 3500’ler) okuma işi ilk başlarda çoğu zaman az sayıdaki okur kişiler 
tarafından sesli olarak yapılıp diğerleri bundan istifade ettiğinden, yanı sıra sözlü kültürün etkisiyle de henüz 
kulağın yerini göz almadığından hâlâ insanlar tek başlarına değil de bir arada oldukları, dolayısıyla interaktif 
iletişime imkân veren ortamlarda gerçekleşiyordu. 

Yazılı iletişim araçlarının içeriği ve dili de sözlü iletişim döneminin özelliklerine uygun, diğer deyişle birey-
lerin istek ve özelliklerine uygun olarak oluşturuluyordu el yazmalı iletişim döneminin ilk başlarında, yavaş 
yavaş okur sayısı arttıkça ve okuma eylemi sessiz bir eylem haline gelmeye başladıkça, içerik zengin ve daha 
karmaşık hale gelebildi. İnsanlarda soyut düşünme yetisinin gelişmesiyle birlikte. Tabii bunlar birkaç on yılda 
değil, yüz yıllarda gelişti. 

Ardından 15. yüzyılın ortalarında oynar harfli matbaanın geliştirilmesini izleyen dönemde ortaya çıkan ‘Gu-
tenberg devrimi’ ve son olarak da, özellikle fen bilimleri sahasındaki araştırmaların neticesi geliştirilen telgraf, 
telefon, telsiz, radyo, televizyon gibi cihazların bulunmasıyla ortaya çıkan ‘elektrik ve elektronik devrimi’ 
gerçekleşti. Bugün de internet teknolojisini konuşuyoruz.
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Toplumun özelliklerine göre ortaya çıkan (örneğin yazı.. / ticaret / ürünlerin sayı ve miktar olarak tespiti), ge-
lişen, değişen iletişim araç ve ortamları aynı zamanda bireylerin alışkanlıkları, tutum ve davranışları üzerinde 
de etkili olmuştur. Nitekim McLuhan da kültür, nasıl iletişim kurulduğuna bağlı olarak şekillenir diyor. İletişim 
teknolojisindeki bir buluş kültürel değişime yol açar. Değişen iletişim araç ve ortamlarının etkisiyle kişilerin 
boş zaman tüketimi esnasındaki davranışlarında da değişiklikler olur. 

Bir zamanların yegâne boş zaman değerlendirme aracı olan kitap ya da dergilerin yanına radyo eklenmiş, an-
cak televizyon çıkınca ve vericilerin yaygınlaştırılması alıcıların seri üretimi ile ucuzlamasıyla birlikte mertlik 
bozulmuş, televizyonlar ortalığın tozunu attırmıştır. Neil Postman’ın dediği gibi “artık toplumsal alanlardaki 
üslubu tipografi değil, televizyon belirlemeye başlamış, insanların karşılıklı değişimini yaptıkları şey fikirler 
değil, imajlar olmuştur.”2 

Bugün televizyonun bile pabucu da neredeyse dama atılmak üzere, gerçi yeni bir iletişim türü geldiğinde ön-
cekini tamamen ortadan kaldırmıyor, kullanımı azalıyor, yenisi daha fazla rağbet görüyor. Hali hazırda hemen 
herkesin evinde (istisnalar hariç) bir bilgisayarı ve internet erişimi var, yine hemen herkesin elinde bir akıllı 
telefon ve yine internet erişimi var. 

Cep telefonu olarak tabir ettiğimiz mobil telefonlar bugün neredeyse hiç cebe ya da çantaya girmiyor. Her an 
göz teması kurabileceğimiz bir yerde. Ya elimizde ya masamızda. Belki 40 ve 50 yaş üzeri telefonu hâlâ yal-
nızca öz maksadıyla daha fazla kullanıyorsa da, y ve özellikle de x kuşağı yaş aralığına tekabül eden kesimce 
neredeyse bir oyuncaktan farklı değil. 

Video, film, izleme, müzik dinleme, oyun oynama, yazışarak sohbet etme, alışveriş ve bu arada haber ve bilgi 
edinme anlamında ilk başvuru aracı durumunda cep telefonları. Üreticiler de buna uygun eklemeler ve yazı-
lımlarla kullanıcıların yeni oluşan gereksinimlerini karşılama yarışındalar. Hatta belki de yeniliklerini gereksi-
nim gibi göstererek ürünlerine alıcı bulma gayretindeler. 

Teknolojik determinizm’e göre, teknoloji kendi iç dinamiği olan ve kendi kendine gelişim izleyen bir olgudur. 
Diğer bir ifadeyle, bu görüş, “teknolojiyi” doğal, “teknolojik değişmeyi” de doğal süreç olarak kabul eden bir 
görüştür.            

Günümüzde teknolojinin dışında kalmak günlük yaşamın akıp gidişine seyirci kalmakla aynı anlama gel-
mektedir. Çünkü teknoloji;  bilgisayar, televizyon, tabletler, akıllı telefonlar gibi telekomünikasyon araçları 
aracılığı ile insan hayatının bir parçası olmuş ve bu araçların kullanımı günlük yaşam içinde sıradan ve ihtiyaç 
boyutunda bir hal almıştır. Teknolojik araçların günlük hayatı bu denli ele geçirmesi ile toplum kültürü değiş-
meye başlamıştır. Böylece değişim halkasının en küçük çemberi olan birey de beklenti ve ihtiyaçları bakımın-
dan farklılaşmaya başlamıştır.3

2  Neil Postman, Öldüren Eğlence, Çev. Osman Akınhay, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2004.
3  İnci Duygu Baytun, “Teknolojik Determinizm Kavramı Kıskacında Eğitim”, International Journal of New Trends in Arts, Sports 

& Science Education (IJTASE) , Cilt 1, Sayı: 4, 2012, s.46.
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Aylak Sınıfın Teorisi kitabında Thorstein Veblen, yerleşmiş endüstrinin büyümesiyle beraber, maddi varlık 
sahibi olmanın, ün ve itibarın temeli olarak göreli bir önem ve geçerlilik kazandığını ifade etmiştir. Veblen’e 
göre;  mal mülk, artık sahibine kahramanca veya kayda değer bir başarıdan daha fazla ün getirmektedir ve bu 
sayede daha kolay yoldan tanınmak, toplumda kabul görmek mümkündür.4 

Mal sahibi olmak giderek genel itibarın temeline dönüştükçe, özsaygı dediğimiz kendi halinden memnun olma 
durumu dönüşmeye başladı. Malı olan biri, eşyaların ferdi mülkiyet olduğu her toplulukta, en az adının birlikte 
anıldığı kişiler kadar fazla mala sahip olmalıydı. Hatta diğerlerinden daha fazlasına sahip olmak çok tatmin 
edici bir gelişme idi. Bu durumda Veblen’in, mal mülk birikiminin, etkililiğin simgesine dönüştüğü ifadesin-
den hareketle determinist görüşteki teknoloji hayranı olarak tanımlanan kesimi de “birey tükettiği ve en yeniye 
sahip olduğu ölçüde mutludur. Çünkü itibar görmektedir.” sonucuna bağlayabiliriz. 

Birey, nesnelerin tüketimi ile kendini kanıtlama çabasındadır. Artık, günümüzde birey tükettiği ölçüde sa-
yılmaktadır, dolayısıyla mutludur. Veblen’ e göre; bu aylak sınıf kurumu, üretici çalışmaya bağlı ezilmişliği 
takiben kişisel sahipliğin ilk doğumuyla ortaya çıkmıştır.5  Dolayısıyla kültürel evrimin bir sonucu olarak aylak 
sınıfın ortaya çıkışı, mülkiyetin ortaya çıkışıyla çakışır.6 Aylaklık terimi burada üşengeçlik ya da hareketsizlik 
anlamında kullanılmamaktadır. Zamanın üretici olmayan tüketimidir. Zaman; aylak bir hayatı karşılayabilecek 
parasal güce sahip olma durumunda, üretici olmayan bir biçimde kullanılır.7 

Teknolojik iyimserliğin uç noktası “teknoloji severlik (technophilia)” olarak ifade edilmektedir. Teknoloji hay-
ranlığı, gerekli gereksiz tüm yeni teknolojilerin hayata geçirilmeye çalışılması ve edinilmesi bunun bir güç 
simgesi haline getirilmesi olarak ifade edilmektedir. Teknoloji hayranı kişiler, teknolojiyle çok ilgili ve tekno-
loji kullanmaya çok istekli olup, en yeni ve en son teknolojilere ulaşarak bunları kullanma konusunda kendi 
aralarında adeta yarış içinde olan kişilerdir.8 Teknolojik buluşların tümünün hem menfi hem de müspet etkileri 
olduğunu söyleyen Neil Postman, yeni teknolojik buluşların neler sağlayacağını görmekte olan fakat ne gibi 
zararlara yol açacağını görmeyen kesimi, teknoloji severler diye adlandırır. 

Postman’a göre, bu insanlar acıkmışçasına teknolojiden gözlerini hiç ayıramazlar ve gelecek adına hiçbir en-
dişe beslemeden teknolojinin tertemiz, lekesiz bir şey olduğunu düşünürler.9 Bir başka deyişle, sanayileşmenin 
yaratmış olduğu üretim ve tüketim ilişkileri ağı yoluyla toplumsal yaşamın bütün ilişkilerinin belirlendiği 
çarkın gönüllü üyeleri konumundadırlar. Veblen bu kişileri “gösterişsel israf tutkunları” olarak ve “üretilenleri 
emmeye hazır bekleyenler” olarak tarif eder.10  

Teknolojik Determinist yaklaşım, teknolojinin bağımsız bir hareket tarzı olduğu noktasından yola çıkar. Tek-
noloji toplumun önüne zorunlu bir değişim hattı çizer. Eleştirel öğeler içeren bir diğer görüş ise hem ekonomik 

4   Thorstein Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi, Çev. Zeynep Gültekin, Cumhur Atay, Ankara, Babil Yayınları, 2005, s.35.
5  Veblen, a.g.e., s.41.
6  Veblen, a.g.e., s.31.
7  Veblen, a.g.e., s.44.
8  Baytun, a.g.e., s.47.
9  Neil Postman, Teknopoli: Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu, Çev. Mustafa Emre Yılmaz, Ankara, Sentez Yayıncılık, 2013, s.10.
10  Veblen, a.g.e., s.82.
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hem de politik egemen güçlerin kontrolünde üretilen teknolojinin her şeyi belirlediği ve tektipleştirdiği yakla-
şımından hareketle teknolojiyi sorgulamaksızın her şeyiyle kabul etmenin karşıtı bir konumda yer alır. Sonuçta 
her iki görüş de temelde teknolojinin belirleyiciliğini öne çıkarır.11

Teknolojiyi bir örümcek ağına benzetirsek bu ağa bir yerinden yapışmamak mümkün değildir. Boş vakti tüket-
mek amaçlı kullanım için belki çok az tercih ediyor bile olsak, internet bankacılığı veya e-devlet uygulamala-
rından istifade edebilmek için yine bu ağa yaklaşmak durumunda kalmaktayız. Tabii habere, bilgiye ulaşmak 
için de başvuru kaynaklarımız arasında yer alıyor internet tabanlı iletişim ortamları. Dolayısıyla zamandan 
kazandırması, hayatımızı kolaylaştırması bakımından yararı inkâr edilemez ise de her şeyin fazlası zarar sö-
zünü burada da hatırlamak gerekir.

Dediğimiz gibi özellikle y ve z kuşakları teknolojiseverler olarak karşımıza çıkmakta. Henüz iki yaşına yeni 
gelmiş bir çocuğun eline tutuşturulan cep telefonu ile ilgisi dağıtılarak yemek yedirilmeye çalışıldığını dü-
şünürsek, çocuklar bu yaştan itibaren telefonu tutup, ekranı kaydırarak kendilerini eğlendirmeye başlıyorlar. 

Biraz daha büyüdüklerinde elleri neredeyse hiç boş kalmıyor. 9-10 yaşında bir çocuk, dersinin başından kalk-
tığı an dolayısıyla boş kaldığı ilk an ya bir cep telefonu ya bir tablet arayışına giriyor ve birini eline aldığında 
yüzüne huzur dolu bir ifade geliyor. Yaptıkları ise ya komik videolar izlemek ya da çekmek veya arkadaşlarıyla 
çoğu zaman yazışarak sohbet etmek. Müdahale edilmezse bu izleme veya paylaşma işi saatlerce sürebilmekte. 
Gerçek dünyaya davet edildiğinde yüzüne yine mutsuz bir ifade gelmekte, omuzları çökmekte ve yorgun ol-
duğunu ifade ederek bir yere umutsuzca çöküp kalmakta. Dolayısıyla bu çocuklar kapalı alanlarda kaldıkları 
müddetçe, şayet ellerinde saydığımız teknolojik ürünlerden biri yoksa başka bir oyalanma aracını akıllarına 
dahi getirmiyorlar, önlerine seçenek sunan ebeveynlerinin önerilerini ise sıkıcı buluyorlar. Saatlerce izledik-
leri hareketli, çok renkli görüntüler ve maruz kaldıkları gürültü sonunda çocuklar gerçekte perişan bir halde 
uykuya dahi zor geçebilmekteler. 

Daha büyükleri ise bütün gün gittikleri yerleri, yediklerini, içtiklerini, yapıp ettiklerini paylaşmakta, tabiri 
caizse kendilerini bilerek isteyerek istedikleri (ve belki de istemedikleri) geniş gruba gözetleme hakkı vermek-
tedir. Ve bundan zevk almaktadır. Evindeki koltuğunda, toplu taşıma araçlarında, yolda yürürken dahi kafa-
sını telefonundan kaldırmayanlar çoğunlukta. Yine fikirlerini, duygu ve düşüncelerini çeşitli sosyal paylaşım 
sitelerinde dile getirmekte, ya da yazılıp çizilenlere, çekilen fotoğraf ya da videolara yorum eklemekte, ifade 
bırakmaktadır. Tüm bunlar hep kayıt altına alınmakta, depolanmaktadır. Bu enformasyonun serbest kalma riski 
gittikçe yükselmektedir. Hatta şimdi bir de parmak izini tanıyan telefonlar geliştirildi.

Bu gibi mahremiyet ve güvenlik kaygısı yaratması gereken durumlar atlanmamalıdır, sonuçta teknolojik ya-
zılım ve tasarımlar, insan zekâsının şekillendirdiği ürünler olduğundan, içerikleri ve toplumsal fayda ya da 
zararları da insan amaçlarına göre değişmektedir.12 Yanı sıra teknolojiyi kullanan genç nesil okumaktan ziyade 

11  Mehmet Özdemir, Yeni Medyanın Gençler Üzerindeki Asosyalleştirici Etkisi, İÜ SBE Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans 
Tezi, 2016, s. 32; Serhat Çoban, “Teknolojik Determinizm Bağlamında Bilgi Toplumu Strateji Belgesinin İncelenmesi”, (çevrimiçi): 
http://ab.org.tr/ab13/bildiri/30.pdf, 19.04.2015.

12  Baytun, a.g.e., s.48.
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interneti izlemek için kullandığından, bugün 5-6 cümleyi Türkçenin gramer yapısına uygun ve doğru imla ile 
bir araya getirmekte zorlanıyorlar, hatta sözlü olarak dahi isteklerini, duygu ve düşüncelerini düzgün bir aktar-
ma becerisinden büyük oranda yoksunlar.

Aradıkları her şeyin, tüm bilginin yegâne kaynağını internet olarak zihinlerine yazmışlar. Kısa ve yorucu(!) 
araştırma faaliyetinin dışında yine eğlence ve tüketim amaçlı kullanıma dönüyorlar telefonlarının ekranlarına. 
Tabii bu kendi dünyasına hapsolmak hali, gerçekte yalnızlığı, yalnızlığa alışma halini de beraberinde getiriyor 
bana göre. Tabii bir de olası fiziksel rahatsızlıkların önü de açılabiliyor bilgisayar başında geçirilen bu haddin-
den fazla saatler. Bel, baş ve boyun ağrıları, omuz ve boyun tutulması, boyun ve belde disk zorlanmaları, sırt 
bölgesinde şekil bozuklukları, eğilmeler, göz bozuklukları, hareketsizliğe bağlı kilo alımı gibi. 

Diğer deyişle çocuklarımızı, kendimizi ve ulaşabildiğimiz yakın ya da uzak çevremizi aşırıya kaçan bilgisayar 
ve internet tabanlı diğer teknoloji ürünlerinin aşırıya kaçan ve gereksiz kullanımından kurtarmalıyız. 
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NİETZSCHE FELSEFESİ’NDEN EĞİTİME ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Gülsün BOZKURT

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Kendisinden önce hazırlanmış bir sistem içinde dünyaya gelen insan belli bir dil, düşünce ve kültür orta-
mında var olmaya çalışmaktadır. Çok yönlü bir varlık olan insanın sosyal ve bilişsel gelişimi içinde bulunduğu 
toplumum eğitim sistemiyle de yakından ilişkilidir ve bu yüzden çağdaş toplumlarda eğitime atfedilen görev 
ve sorumluluklar çok fazladır. Birden çok misyonun taşıyıcısı olan eğitim temel anlamda kültürle uyumlu 
bireyler yetiştirerek sorunsuz bir toplum yaratma amacını taşımaktadır. Fakat eğitim, insanı yalnızca sistemle 
uyumlu hale getiren bir mekanizma değil aynı zamanda insanın tüm sistemlere rağmen tek ve biricik bir birey 
olarak anlamlandırdığı biçimde yaşayabilmesinin de yol göstericisidir. Bu nedenle çağımızda yaşanan tüm 
gelişmelere rağmen eğitimin nasıl olması gerektiği hala günceliğini sürdüren bir tartışma konusudur. Bu doğ-
rultuda felsefesinin odak noktasında “insan” ve “yaşam” bulunan Nietzsche’nin eğitim hakkındaki düşünceleri 
çağının ötesinde bir değer taşımaktadır. Nietzsche için insanın kendini tanıması üzerinden kurduğu bir yaşam 
anlamlıdır ve nitelikli bir eğitim insanın kendini bilmesine olanak tanımalıdır. Ancak o zaman sorumluluğunun 
bilincinde mutlu bireylerden oluşan bir toplum yaratılabilir. Bu çalışma çağının dayattıklarına karşı duran bir 
düşünürün (Erdemli, 2001:66)  bireysel varoluş mücadelesinde nitelikli bir eğitim üzerine söylediklerini bir 
kez daha hatırlatmak amacını taşımaktadır. Çalışma Nietzsche’nin eserlerinden yola çıkarak derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Nietzsche’nin Eğitim Anlayışı, Nietzsche ve Anadilde Eğitim

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

 Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte eğitim alanında da birçok yenilik ve değişim yaşanmaya 
başlamıştır. Bugün eğitim denilince online platformlar, uzaktan eğitim, açıktan öğrenme gibi birçok alan mev-
cuttur. Bu yeniliklerle birlikte eğitim materyallerine kolayca ulaşım, istediğin zaman istediğin yerden bilgi 
edinme gibi artılarla “eğitimde fırsat eşitliği” gibi söylemler türetilmiştir. Alanda yaşanan bu pozitif adımlara 
rağmen, bugün eğitimin nitelik açısından hala daha sorgulanması gereken bir olgu olması, eğitimin  hem top-
lumların inşası hem de bireysel varoluş yolculuğunda etkili bir araç olmasından ileri gelmektedir. Bu nedenle 
eğitimin nasıl olması üzerine yürütülen her düşünsel adım son derece önemlidir. Bu doğrultuda Nietzsche’nin 
genel felsefi söylemiyle bağlantılı bir şekilde ele aldığı eğitim hakkındaki değerlendirmeleri çağının ötesinde 
bir anlam taşımaktadır. Doğrudan “eğitim” üzerine söyledikleri bir yana eğitimin “tarih”, “kültür”, “bilgi” ve 
“değişim” gibi felsefesini önemli kılan kavramlarla ilişkisi de dikkat çekmektedir.

Nietzsche felsefesinde eğitim ve kültür birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki kavram olarak karşımıza çık-
maktadır. Kültürün dayanıklılığı kendisini destekleyen bir eğitim tasarımına sahip olmasıyla yakından ilişkili-
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dir. Benzer şekilde kültürel kodlar taşımayan bir eğitim anlayışı da olanaksızlık çemberinin içinde hapsolmuş-
tur. Nietzsche için insanın değerler alanına katkıda bulunmayan her şey gibi hümanizmden uzaklaşan eğitim 
anlayışının da  insanı sistem doğrultusunda daha faydalı bir hale getirmekten başka bir işlevselliği yoktur. Oysa 
tıpkı tarihsel bilgi gibi eğitim de ancak insanın yaşamına içinde bulunduğu dönemde  bir katkı sağlayabiliyorsa 
değerlidir. Aksi taktirde eğitimle edinilen bilgiler bireyi yaşamını anlamlandırma noktasından uzaklaştırarak 
adım adım ulaşması gereken her şey üzerine sorgulamaksızın, düşünmeksizin bir kabulleniş tehlikesi doğur-
maktadır. (Kabadayı, 2001: 180). 

Nietzsche için işe yaramaz her türlü bilgi, bireyin varoluş yolculuğunun kapılarını açabilecek bir eğitim anla-
yışı önünde engel durumdadır. Bu durumu Goethe’nin Schiller’e yazdığı bir mektubundan alıntılayarak somut-
laştırmaktadır. “Etkinliğimi arttırmadan ya da doğrudan doğruya yaşamıma bir şey katmadan, bana yalnızca 
bilgi veren her şeyden nefret ederim.” (Nietzsche, 1990: Önsöz) Nietzsche için çağının en önemli sorunu tüm 
yaratıcılığın karşısında duran bilgi için bilgi edinme anlayışının benimsenmiş olmasıdır. Bu durum tarihe ve 
salt akılcılığa aşırı bir anlam yükleyerek yaşamın kendisine sırt çevrilmesine zemin hazırlamıştır. Oysa her 
şeyin değiştiği bir düzlemde salt bir doğrudan bahsetmek mümkün değildir (Gökberk, 1994: 25). İnsan tüm 
değişimiyle yaşamın kendisini her an kucaklayabilmelidir. Nietzsche çağının insanını yaşamın gerçekliğinden 
uzaklaştırarak adeta yaşamın kıyısına iten her türlü bilgiden kurtarmak ister (Kuçuradi, 1995: 134). 

Nietzsche için esas önemli olan şey insanın yaşamını sürdürebilmesine olanak tanıyan, yaşamını anlam katan 
bilgiye ulaşabilmesidir. Çağının insanının hastalıklı bir yönü olarak ifade ettiği anıtsal tarihe tapınma anlayı-
şının bireyin gelişimi önünde bir set kurduğunu ifade etmektedir. Tarih biliminin ve tarihsel eğitimin ayrı bir 
önem atfedildiği toplumlarda insanlar tarihin gölgesinde, geçmişe özlem duyarak yaşamaya adapte olurlar. 
Tarihsel bilginin dayatılarak öğretilmesi insanın yaşama konusunda hep geçmişi hatırlayarak ve bir anlamda 
şimdiki anın da tarihsel bilgi üzerinden kurgulanmasına neden olmaktadır. Nietzsche’nin bu yaklaşımı tarihsel 
bilginin yararsızlığını değil aksine tarihsel bilginin insanın yaşamına değer katacak biçimlerde kullanılması 
gerektiğine dikkat çekme amacını taşımaktadır. Ancak yaşam ve yaşamın istekleri doğrultusunda yönlendiri-
lebilen bir tarih  insan hayatını değerli kılacak türde bir bilgi anlamına gelmektedir. Bu tarzda bir tarih anla-
yışının benimsenmesi de insanları yanılmaların ve putların gölgesinden kurtarabilecek bir yaşamın temelini 
oluşturabilecektir (Nietzsche, 1990: 71-75). 

Nietzsche merkezden ve hedeften yoksun kılınarak historikleştirilen eğitimle birlikte bireyi bir an önce eğiterek 
her şeyi bilen bir ansiklopediye dönüştürme çabasına dikkat çekmektedir (Kuçuradi, 1986:71). Nietzsche’nin 
genel felsefesi dikkate alındığında bireyin özgürce gelişimini önceleyen bir eğitim tasarımı arzuladığını söy-
lemek yanlış olmaz. Nietzsche bireyi özgürleştirerek yaratıcı yönlerini keşfetmesine olanak tanıyan bir eğitim 
anlayışıyla yaşama dokunmanın derinliğinden bahsetmektedir. 

Nietzsche eğitime kültürel bilgiyle başlanması öğüdünü veren eğitimcileri de eleştirmektedir. İnsan öğren-
meye yaşamsal bilgiyle başlamalıdır (Kuçuradi, 1986: 72). Eğitimle salt bilgiye ulaşma çabası doğal içgü-
düleri ortadan kaldırarak herkesin aynı şeyleri düşündüğü, anladığı, beğendiği bir toplumsal zemin hazırlar. 
Nietzsche’nin döneminde bir sorun olarak ele aldığı bu bilgiye ulaşma anlayışı bugün teknolojinin sunduğu 
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imkanlarla birlikte hızla yaygınlaşan temel problemlerinden biri haline dönüşmüştür. Artık her öğrenciye daha 
çok okuması, daha çok film izlemesi, daha çok sergi ve müze ziyarete etmesi salık verilmektedir. Böylece ya-
şamın bilgisine hiç dokunmadan kültürlenen her birey özünde taşıdığı  yaratıcılığa ve O’nu biricik yapan fark-
lılıklara dolayısıyla da özgürlüğe sırt çevirmeye başlamaktadır. Kendi kendine yalnızca bir hiç olan modern 
toplumun bireyinin kafası ancak geçmişten gelen adetler, düşünce, dinler ve sanatsal bilgiyle doldurulduğunda 
değer kazanmaktadır ( Kuçuradi, 1986). Böyle bir durumda kendini önceden hazırlanmış bilgiye teslim eden 
birey insan olma edimlerinden de uzaklaşacaktır.

Nietzsche’nin Yapıtlarında Eğitim Söylemleri

Çağının insanın kendi olamayışını “…gerçek, kendi suratlarınızdan daha iyi maske takamazdınız; ey gü-
nümüz insanları! Sizi kim tanıyabilir ki!” (Nietzsche, 1999: 145) sözleriyle dile getiren Nietzsche çağdaş 
eğitimin kişinin kendi olabilmesine engel olduğunu düşünmektedir. Başka bir deyişle kişi eğitimle bireysel 
özelliklerini keşfedip ona göre bir yaşam sürmek yerine yaratıcılığını öteleyerek herkes gibi iyi bir eğitimin 
vadettiklerinin peşinden gider. Nietzsche çağdaş eğitimle donanmış insanlara katlanamadığını ve bunun en 
çok acı veren şey olduğunu söylemektedir. Bu insanlar eğitimsizken de çağdaş eğitim aldıktan sonra da, aynı 
kalarak adeta değişime direnmektedir. Dahası bu insanlar, her düşünceye karşı çıkarak kendilerinin tek hakikat 
olduğunu ve her şeyi bildiklerini iddia etmektedirler. Nietzsche’ye göre insanın hep kısırda olması tam da bu 
yüzdendir (Nietzsche, 1999: 145). 

Nietzsche Tan Kızıllığı’nda fikirlerini değiştirmeyen insanları derisini değiştirmeden yok olup giden yılanlara 
benzetir. Yaşamın bir süreç olduğunu ve insanın bu süreçle uyumlu değişimi gösterebilecek kadar açık fikirli 
olması gerektiğinin altını çizer. Nietzsche baştan çıkartılması kolay gençlere farklı düşünenlere saygı duymayı 
öğretmek gerektiğini belirtmektedir (Nietzsche, 1999: 92).

Nietzsche insanlığın eğitimi ve gelişimi için en büyük sorumluluğun filozoflara ait olduğunu ve sadece filozof-
ların zihinleri doğal olarak aydınlatabileceğini söylemektedir. Nietzsche temelde öğretmen olan kişinin öğren-
cilerin her şeyini dikkate alması gerektiğini ve bunu bizzat öğrenciyi dikkate alarak yapması gerektiğine dikkat 
çekmiştir. Filozof da temelde bir öğretmendir ve karşısında olan kişiyi, söylemlerini, yaptıklarını önemser. 
Nietzsche bir şeyi öğrenmek için sadece yetenekli olmanın yetmediğini, buna izin de verilmesi gerektiğini öne 
sürer. Öğrenmek için çoğu zaman denemek, tekrar denemek gerekebilir ve baskı uygulanarak yapılan bir çalış-
ma geçici bir öğrenmeden başka bir şeye yol açmaz. Tam anlamıyla öğrenebilmek için kişiye doğru koşullar ve 
öğrenebileceği yeterli süre verilmelidir. Bilgi için bilgi, ahlakın bizlere verdiği en son kapandır ve insan bir kez 
daha tümüyle bu kapana kıstırılmaktadır (Nietzsche, 2006:33). Eğitimciler soylu bir kültür inşası için mutlaka 
görmeyi, düşünmeyi ve konuşup yazmayı öğrenmelidir. Baktığında gerçeği görmeyen, doğru düşünemeyen, 
güzel konuşamayan ve iyi yazamayan birinin öğrettikleri faydalı olmaktan uzaktır. Eğitim kişiye sadece bilgi 
vermekle yükümlü değildir, kişinin içinde bulunduğu toplumu yanlış düşüncelerden arındırmasına, geleneğin 
karşısında durabilmesine ve soylu bir kültür oluşturmasına yarayacak bilgiyi de verebilmelidir. Bilgiye sahip 
olmak kadar sahip olunan bilginin kullanılır olması da önemlidir.
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Anadilde Eğitimin Önemi

Canlı bir dil düşünce ve yaşam arasındaki doğru bağlantıyı kurar. Dil yaşam ve düşünce arasındaki arabulu-
cudur. Nietzsche eğitimcileri, dilin gerçek hayatla bağlantısını kurabilmelerine ilişkin uyarır. Nietzsche Al-
manya’daki dil eğitiminden duyduğu rahatsızlığı, yaşadığı kaygıyı şu sözleriyle ifade ediyor: “…şimdi herkes 
doğal olarak Almancasını, gazete Almancası çağında ne kadar olabilirse o kadar kötü yazıp o kadar kötü konu-
şuyor: bu nedenle yeni yetişen oldukça seçkin yetenekli her genç, iyi beğeninin ve sıkı bir dil disiplininin fanu-
suna sokulmalıdır. Bu mümkün değilse, ben tez elden tekrar Latince konuşulmasını yeğlerim, çünkü böylesine 
berbat edilmiş ve ırzına geçilmiş bir dilden utanç duyuyorum.” (Nietzsche, 2006)

Nietzsche Almanca dilinin yanlış kullanımı ve öğretilmesinden yola çıkarak, her ulusun dilini ciddiye alması 
gerektiğini söyleyerek dilin sanki ölü bir dilmiş gibi öğretilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir 
(Nietzsche, 2006:35). Nietzsche Almanya’da liselerde verilen ödevlerin iğrenç ve vicdansız yazı gevezelikleri-
nin sürdürülmesinde öncü olduklarını ve ana dile sanki zorunlu bir varlık ve baş belası ve ya ölü bir bedenmiş 
muamelesi yaptıklarını;  bu anlayış devam ettiği sürece bu kurumları hakiki kültür kurumları olarak saymadı-
ğını söylemiştir.

AMAÇ

Günümüzde niceliksel eğitimin artması niteliksel sorunları ortadan kaldırmadığı gibi bunların tekrar sorgulan-
masını gerektirecek bir hal almıştır. Nietzsche’nin kendi çağının sorunlarından biri olarak ele aldığı eğitimin 
nasıl olması gerektiği sorgulaması bugünün problemlerini anlayabilmek açısından da son derece önemlidir. Bu 
çalışma da felsefi sorgulama anlayışı dışında şekillenen bir eğitim sistemi içinde Nietzsche’nin eğitime ilişkin 
söylemleri ve eleştirilerini tekrar hatırlatmayı amaçlamaktadır.

YÖNTEM

Çalışma Nietzsche’nin eserlerinden yola çıkarak derlenmiştir.

SONUÇ

21. yüzyıla ulaşan insan, daha çağdaş, daha iyi, daha doğru, daha güzel bir yaşam sürdürmeyi devam ettirmek 
yerine gerici, tutucu, günü kurtarıcı ve çıkarcı bir anlayışla yaşamaya başlamıştır. Bu anlayışla mücadele ede-
bilmenin en önemli yolu, özgür bir eğitim tasarımıyla çağın dayatmaları karşısında durabilme bilinci kazan-
dırmaktır. Bu doğrultuda çağının en büyük eleştiricisi olan Nietzsche’nin düşünceleri iyi bir yol göstericidir. 

Nietzsche iyi bir eğitim için öncelikle bilgi için bilgi edinme anlayışından sıyrılarak sorgulamayı, düşünme-
yi ve anlamayı salık vermektedir. Nietzsche modernizmin yarattığı karmaşadan çıkabilmek için insanın tut-
kuların, hırsların, arzuların esiri olmadan olanca sadeliğiyle yaşamı kucaklaması gerektiğini düşünmektedir. 
Eğitim, bireyi tarihin kuşatmasından, ahlakın belirleyiciliğinden kurtarabilecek bir zemin yaratabilme ilkesini 
taşımalıdır. Nietzsche için eğitimle ilgili bir diğer önemli konu anadil eğitiminin layıkıyla yapılabilmesidir. Dil 
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canlı bir mekanizmadır bu nedenle her ulusun diline sahip çıkması gerekir. İyi bir anadil eğitimi iyi bir düşünce 
eğitimidir de.

 Nietzsche’nin felsefi söyleminin ana noktalarından birisi de insanın sürekli kendi kendisini alt etmesiyle top-
lumun değerlerini eleştirip, onlarla hesaplaşabilmesidir. Nietzsche’nin tüm felsefesiyle yapmaya çalıştığı şey 
bizi değişime hazırlamaktır. Onun felsefesiyle karşı karşıya gelerek çağımızın soru ve sorunlarıyla yüzleşme 
fırsatı bulup geleceğe dönük daha değerli kültürel kodlar yaratılabilir.
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OBEZ BİREYLERDE RUH SAĞLIĞI VE YAKLAŞIMLAR

Havva KAÇAN SOFTA

Kastamonu Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kastamonu / Türkiye

Öz: Giriş: Amaç:  Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve yükseltilmesinde bireyi fizyolojik, psikolojik ve sos-
yal yönüyle bir bütün olarak ele alan hemşirelerin gereksinim olan alanlarda desteklenmesi ve danışmanlık 
yapılması önerilmektedir. Obezitenin sağlık üzerine olumsuz etkileri bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkile-
mektedir. Obez hastaya psikiyatrik yardım ve desteğin obezitenin tedavisine ve yaşam kalitesine olumlu katkı-
lar sağlayacağı unutulmamalıdır (Eren ve Erdi, 2003) Obezite, vücutta artan miktarda yağ depolanmasıdır. Gü-
nümüzde obezite önemli morbidite ve mortalite artışı ile ilgili küresel bir artış göstermekte bireyleri metabolik 
ve ruh sağlığı açısından tehdit etmektedir. Obezite prevalansı, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 
tehlikeli bir hızla artmakta, Afrika ve Asya ülkelerinde görülme oranı daha az, kırsal  bölgelere göre kentler-
de daha yaygın, ülkelerin orta ve az gelirli kesimlerinde, gelişmekte olan ülkelerin ise orta ve yüksek gelirli 
kesimlerinde daha sık görülmekte, çok yoksul kesimlerde ise nadir görülmektedir (WHO 2000). Obezitenin 
etyolojisinde biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel birçok faktör rol almaktadır. Obezite her yaş grubunda 
ve her sosyo ekonomik düzeyde bireyleri etkilemektedir. Ancak yaşla birlikte artmakta olduğu, kadınlarda er-
keklerden daha sık görüldüğü bilinmektedir. Yanıkkeremin (2017) de İncelenen literatür ve araştırma bulguları 
sonucunda obezitenin kadın sağlığına pek çok açıdan etkileri olduğunu, Obezite ve fazla kilolu olma diyabet, 
koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, hiperlidemi, inme, enfarktüs, osteoartrit, endometrial, meme ve kolon 
kanseri riskini, olumsuz gebelik sonuçlarını, intrapartum ve obstetrik komplikasyonları arttırmakta ve kont-
raseptif yöntem kullanımını ile fertiliteyi de olumsuz etkilemekte olduğu belirtilmiştir. Önder ve arkadaşları 
obezite tanılı çocuk ve ergenlerdeki psikopatolojiyi, yaşam kalitesi algılarını, benlik saygılarını araştırmak, 
ayrıca ebeveyn tutumlarını ve başa çıkma stratejilerini ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini araştırdıkları 
çalışmalarının sonucunda anne babaların aksine çocukların kendileriyle ilgili yaşam kalitesi algıları sorunun 
daha az farkında olduklarını bu durumun gelecekte gelişebilecek rahatsızlıklarla ilgili riskin daha fazla olabi-
leceği belirtilmiş, ebeveyn tutumları ve başa çıkma stratejileri açısından her iki grupta fark bulunmadı. Obez 
grupta yüksek oranda psikiyatrik hastalık bulunurken, ebeveynlerinin çocuklarıyla ilgili yaşam kalitesi algıları 
sağlıklı kontrollere göre düşük, annede obezite açısından iki grup kıyaslandığında obez çocukların annelerinin 
daha yüksek oranda obez oldukları belirtilmiştir. Obezite tanısı alan çocukların anne baba tutumları değer-
lendirildiğinde obezite tanısı alan çocukların ebeveynlerinin obezite tanısı almayan çocukların ebeveynlerine 
göre daha izin verici tutumda oldukları saptanmıştır (Keser ve ark.2012). Çocukların obez olmasında genetik 
faktörler kadar anne ve baba tutumlarının da etkisi olduğu bilinmektedir. Obezite görülme toplumların özel-
liklerine göre değişiklikler gösterebilmektedir. Toplumun yeme alışkanlıklar, içinde yaşanılan ortam, çalışma 
koşulları ve genetik faktörler epidemiyolojiye etki eden faktörlerdir. Obezitenin altında yatan psikososyal fak-
törler önemlidir. Bu nedenle obez bireylerin yönetiminde psikolojik destek yaklaşımının olması literatürde 
vurgulanmaktadır. Obez bireylere yönelik psikolojik desteğin temelinde benlik saygısının geliştirilmesi yer 
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almaktadır. Benlik saygısı kişinin kendini tanıması ve kabul etmesi, kendine saygı duyması olarak ifade edile-
bilir. Bu sayede kişi kendi yetenek ve güçlerini olduğu gibi kabul eder (Deveci ve ark., 2005). 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Ruh Sağlığı, Hemşirelik

KAPSAM

Son yüzyılda özellikle gelişmiş ülkelerde, çevresel değişim hızının art ması insan yapısını önemli ölçüde et-
kilemekte ve insanlar yüksek enerjili pek çok besinin olduğu bir hayata kolaylıkla uyum sağlamaktadır. Taşı-
macılık, otomasyon, ev, iş ve alışveriş yerlerindeki araç ve gereçlerdeki teknolojik gelişmeler hareket ge-
reksinimini önemli derecede azaltmıştır. İşyerinde çalışırken, araba kullanırken, televizyon izlerken devamlı 
oturul makta, ucuz ve ulaşılabilir elektronik eğlenceler evleri çekici ve insanları da daha az aktif hale getir-
mektedir. Obeziteye neden olan 3 temel faktör; kötü beslenme, aktivite yeter sizliği ve genetik nedenler olarak 
tanımlanmak tadır. Obezite; Tedavi edilebilen kronik bir hastalıktır. Genellikle sağlıksız beslenme alışkanlıkla-
rının sedanter yaşam tarzı ile birleşmesi ile oluşmaktadır. Fazla enerjinin vücut yağı olarak depolandığı, enerji 
alımı ve kullanımı arasındaki dengesizliktir. Obez bireylerin vücudunda deri altı ve iç organların çevresindeki 
yağlarda artış görülmekte ve bu artış sağlık risklerini artıracak düzeylere ulaşmaktadır.

Obezite ve Ağırlık Fazlalığının Sağlıkla İlişkili Sonuçları 

Obezite ve ağırlık fazlalığının sonuçları erken ölüm riskinin artmasından birçok ölümcül olmayan, ancak ya-
şam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri olan fizyolojik komplikasyonlu hastalıklara kadar uzanmaktadır. Obe-
zite ve ağırlık fazlalığıyla ilişkili olan temel sağlık problemleri: Tip 2 diyabet, Kardiyovasküler hastalıklar ve 
hipertansiyon, Solunum hastalıkları (uyku apne sendromu),  Bazı kanserler, Osteoartrit, psikolojik problemler, 
yaşam kalitesinde hissedilen azalmadır. Yöntem: Yapılan çalışma nicel ya da nitel bir araştırmaya dayanmayıp 
literatür taramasını içermektedir. 

SINIRLILIKLAR

Genel olarak obezite ve ruh sağlığı ile ilgili yapılmış araştırmaların incelenmesi ile sınırlıdır. 

BULGULAR

Bal ve arkadaşlarının (2006) obez bireylerin stresle başa çıkma yöntemlerini incelemek amacıyla  yaptıkla-
rı çalışmalarında, obez bireyler stresle başa çıkmada probleme ve duygulara yönelik yaklaşımları bir arada 
kullandıkları belirtilmiştir. Aynı çalışmada, Bireylerin stresle başa çıkma yöntemlerinde yaş, cinsiyet, medeni 
durum, ekonomik durum, çalma durumu, obezite tanısı alma süresi, kilo vermeye inanma durumu, polikliniğe 
başvurma nedeni, fizik ve ruh sağlığı algısı etkili faktörler olarak bulunmuştur. Hamurcu ve arkadaşlarının 
(2016) çalışmalarında Obez bireylerde normal bireylere nazaran daha düşük ben lik saygısı ve beden algısı 
olduğu görülmüştür. Literatürde  obezitenin, psikososyal açıdan da değerlendirilmesi ve tedavisinde multi-
disipliner bir yaklaşım sergilenmesi, sadece kilo vermeye odaklanan beslenme programlarının düzenlenmesi 
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yerine bireylerin obezite nedeniyle yaşadıkları psikolojik ve sosyal sorunların ve obeziteye neden olabilecek 
psikolojik etmenlerin dikkate alınması gereklidir (Hamurcu ve ark., 2016). Eren ve Erdinin (2003)  53 obez 
hastanın psikiyatrik tanı konulmuş hasta ile yaptıkları çalışmada, depresyon ve anksiyete düzeylerini incele-
mişlerdir. Hastalarda %81.3 oranında major depresif bozukluk, %71.7 hastada son ayda major depresif epizod 
ve %22.6 oranında sosyal fobi, %5.7 oranında yaygın anksiyete bozukluğu, %3.8 oranında obsesif kompulsif 
bozukluk, %5.8 oranında alkol bağımlılığı ve %17 oranında nikotin bağımlılığı olduğu belirtilmiştir. Bu ça-
lışmada major depresif bozukluk ve sosyal fobinin obez hastalarda sık görülen psikiyatrik bozukluklar olduğu 
bulunmuştur. Özdel ve arkadaşları (2011) Beden Kitle Index (BKY) 30 ve üzerinde olan, kronik fiziksel bir 
hastalığı bulunmayan 55 kadın ile yaptıkları çalışmalarında, psikiyatrik tanı sıklığına ve depresif belirti şid-
detinin sıklığı araştırılmış, obezite nedeniyle tedavi arayışında olan kadınlarda psikiyatrik bozukluk sıklığının 
normal kilolu kadınlara göre yüksek olduğu belirlenmiş, obezite ve psikopatoloji arasındaki ilişkinin varlığını 
desteklemekte tedavi arayışında olan obez kadınlarda psikiyatrik değerlendirmenin gerekli olduğunu önermek-
tedir. Bahsedilen çalışmada olduğu gibi bir çok çalışma da obez bireylerde psikopatoloji sıklığının, özellikle 
anksiyete ve depresif bozuklukların yüksek olduğu bildirilmektedir. Buna karşın, depresyon ve obezite ilişki-
sini inceleyen bir çalışmada, kesitsel analizlerde obez bireylerde normal kilolu bireylere göre majör depresyon 
oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiş, ancak prospektif ve çoklu analizlerde anlamlı bir bulgu elde 
edilememiştir (Roberts ve ark. 2000). Depresyon ve obezitenin ortak noktalarının gözden geçirildiği bir maka-
lede, her iki durumun ailesel geçiş özelliği gösterdiği vurgulanmıştır. Bazı çalışmalarda ise Hem depresyonun 
hem de obezitenin etyolojisinde stres ve fiziksel hastalık gibi çevresel özelliklerin etkili olduğu, serotoninerjik 
dengesizliğin depresyon yada obezite ile sonuçlanabildiği belirtilmiştir. Yapılan farklı çalışmalarda, kadınlar 
toplumsal ve kültürel etmenlerle ilişkili olarak fiziksel görünüme daha çok önem vermektedir. Bu nedenle 
obezite beden imajında sorunlara ve hoşnutsuzluğa yol açabilmekte, benlik saygısında azalması ile birlikte 
psikolojik belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Çalışmamızda kronik fiziksel hastalığı bulunmayan kadınlar de-
ğerlendirilmiş olmasına karşın psikopatoloji sıklığı yüksek bulunmuştur. Bu da obezitenin, fiziksel hastalık 
varlığından bağımsız olarak psikiyatrik hastalıklara zemin hazırladığı bildirilmiştir (Özdel ve ark. 2011). Oku-
muşoğlu ve Arkar’ın çalışmasında obeziteli bireylerde kilo verme başarısının depresyon yatkınlığı ile ilişki-
si incelenmiş, uzman yardımı alarak kilo vermede başarılı olan obeziteli bireylerin, vazgeçme ve çaresizlik 
düşünceleri, yalnızlık izolasyon düşünceleri, olumsuz benlik algısı içeren otomatik düşünceleri ve toplamda 
negatif olumsuz düşünceler ölçek puanları başarısızlardan ve yardım almayanlardan daha az olduğu, kilo ver-
mede başarılı olmak sözü edilen depresif bilişlerin azlığı ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca, söz konusu depresif 
bilişlerin fazlalığı, kişinin obeziteli olmasına rağmen yardım almaması ile ya da yardım alsa bile sağlıklı kilo 
hedefine ulaşamaması ile ilişkili iken bulgular kilo verme başarısızlığı deneyimleyen obeziteli bireylerin ilgili 
bilişlere odaklanan psikolojik destek protokollerinden yarar sağlayabileceklerini düşündürmektedir.

SONUÇ 

Obezite, depresyona yatkınlık oluşturan,kronik hastalıklara zemin hazırlayan, her yaş ve cinsiyette görüle-
bilen, genetik faktörler kadar çevresel bir çok faktörlerden etkilenen ve  yaşam kalitesini olumsuz yönde 
etkileyen ciddi bir bozukluktur. Çocukluk yaşlarından itibaren obezitenin tanısı ve tedavisinde multidisipliner 
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yaklaşımın benimsenmesi hastalıkla mücadelede büyük önem taşımaktadır. Obezitenin önlenmesi için sağlıklı 
yaşam biçimi alışkanlıkların öğretilmesi ve sürekliliğin sağlanması hemşireliğin sorumluluk alanıdır. Obez bi-
reylerin yaşayacakları psikiyatik hastalıkların erken tedavi sürecinin uygulanması yapılan araştırmalarla ortaya 
konulmuştur.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇME DURUMLARININ İNCELENMESİ

Havva KAÇAN SOFTA1, Cumali BOZAN

1-2Kastamonu Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kastamonu / Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışma üniversitede okuyan öğrencilerin sigara içme alışkanlıklarının incelenmesi amacıyla 
tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Dünyada ve Türkiye de sigara kullanımı giderek artış göstermektedir. Bu soru-
nun gelecek dönemlerde verebileceği muhtemel zararlar göz önüne alındığında özellikle bireyin genç yaşlarda 
başladığı ve çoğu kez ömür boyu sürdüğü düşünüldüğünde etkileyen faktörlerin incelenmesi ve önlemler alın-
ması gerekmektedir. Sigara kısa sürede bağımlılık yapmakta içindeki maddeler sağlığı olumsuz etkilemektedir. 
Sigara bağımlılığı gençlerde yaygınlaşmaktadır. Üniversitesi öğrencisi, ergenlik sonrası aileden ayrı yaşamak 
zorunda kalması, meslek seçimi yapmış olması, bu dönemde anksiyete ve stres kaynaklarında artış olması 
farklı ortamlarda farklı gruplarla karşılaşma gibi değişkenler gençlerin sigara kullanımında artışa neden ola-
bilmektedir. Yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler, problem düzeyleri, yardım 
kaynakları ve profesyonel yardım aramaya ilişkin gönüllülükleri arasındaki ilişkileri incelendiği çalışmada, 
problem alanlarının ve yardım aramaya gönüllülüklerinin cinsiyet açısından farklılaştığını, üst sosyoekonomik 
düzeye mensup öğrencilerin daha fazla probleme sahip olduklarını; öğrencilerin daha çok duygusal, akademik 
ve ekonomik problemler yaşadıklarını ve daha çok ailelerinden ve arkadaşlarından yardım aldıklarını, yardım 
aramaya gönüllülüklerinin orta düzeyde olduğunu göstermiştir (Erkan ve ark.,2012). Literatürde madde kul-
lanımına etki eden birtakım etmenler şu şekilde sıralanabilmektedir. Bunlar, ailevi çatışmalar, aile içi prob-
lemler, ailevi bağların güçsüzlüğü, cinsel açıdan anormal özellikler taşıyan veya psikolojik sorunları olan aile 
bireylerinin varlığı, aile içerisinde şiddet ve istismarın oluşu genç bireylerde madde bağımlılığı ve kullanımı 
açısından önem arz eden risk faktörleri olduğu belirlenmiştir (Akfert ve ark.,2009). Dünya sağlık raporuna 
göre, sigara içmek ve içilen sigara dumanını solumanın, dünyada on temel ölümcül rahatsızlığın arasında yer 
alan akciğer kanserinin yanında, kronik obstrüktif akciğer, serebrovasküler, neoplastik ve iskemik kalp rahat-
sızlıklarının etiyolojisinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Sigara içenler bu etkileri bilmelerine rağmen 
nikotinin bağımlılığı nedeniyle bırakmakta güçlük yaşamaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Öğrenci, Sigara

KAPSAM

Sigara tüm dünyada yılda 2.5 milyon kişinin ölümüne erken ölümüne neden olmaktadır. Türkiye genelinde 
sigara içme oranı %43.6’dır. Erkeklerde bu oran %70, kadınlarda %30 dur. Gelişmiş ülkelerde sigara içme 
oranı her yıl %1 azalırken, gelişmekte olan ülkelerde %2 artmaktadır. Dünyada 15 yaş üzeri nüfusta 1.2 milyar 
kişi tütün kullanmaktadır. Ülkemizde de tütün kullanımı %31.3 oranıyla buna benzerdir. Türkiye’de sigara 
kullanımı 15-24 yaş grubu erkeklerde 39.7 ve aynı yaş grubu kadınlarda 25.4 olarak; 25-34 yaş grubu erkek-
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lerde %58 ve aynı yaş grubu kadınlarda % 40.3 olarak bildirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin %48’i sigara 
içmekteyken, sigara içme oranı lise öğrencilerinde % 20 ve 7- 13 yaş grubundaki ilköğretim öğrencilerinde ise 
%11.7’ dir. Sigaranın psikofarmakolojik etkileri vardır. Bunlar, hoşlanma ,mutluluk, gevşeme,  dikkat artışı, 
endişede azalma, streste azalma, açlık hissinde azalma, kilo almada azalma, nikotin yoksunluk belirtilerini 
hissetmemedir (Tekin,2010). 

YÖNTEM

Çalışma evrenini, Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde 2013-
2014 öğretim yılında eğitim ve Öğretim gören öğrenciler oluşturmuş, evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış 
toplamda 380 öğrenciden 354’üne ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan 
anket uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, veriler SPSS for Windows 22.0 programı kullanılarak 
analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, sapma 
kullanılmıştır. Gruplu değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular 
%95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

BULGULAR

Yaş ile sigara içme arasında ilişki bulunmadı. Sigara içmeyenlerin %35’i 17-19 yaş aralığında, sigara içenlerin 
ise %47,7’si 17-19 yaş aralığındadır. Sınıf ile sigara içme arasında anlamlı ilişki bulundu. Sigara içenlerin 
%34.6’sı 1.sınıf iken, %15.9’u 4 sınıftadır(X2=8,565;p=0.036<0.05).Cinsiyet ile sigara içme durumu arasında 
ilişki anlamlı bulunmuştur. Erkeklerin %43.2, kadınların %56.8 sigara içmektedir. Öğrencilerin baba meslek-
lerine göre baktığımızda sigara içmeyenlerin %25.2’si emekli olduğu, içenlerin ise %38.6’sının işçi olduğu 
bulundu. Kardeş sayısı ile sigara içme durumu arasında anlamlı ilişki bulundu(X2=19,943;p=0.000<0.05). 
Sigara içenlerin, %54.5’i 4-6 arasında kardeşe sahip,%36.4’ünün 1-3arasında kardeşe sahiptir. Öğrencilerin 
sigaraya başlama yaşı ile sigara içme durumu arasında ilişki anlamlı bulunmuştur. Sigara içenlerin % 75.00 
nin 16-23 yaş aralığında başlamışlardır. Sigara içme nedenleri ile sigara içme arasında ilişki anlamlı bulundu
(X2=20,870;p=0.000<0.05). Sigara içenlerin %47.7’sinin can sıkıntısında, %38.6’sı dikkat çekmek,%13.6’sı 
farklı sebeplerden dolayı sigara içmektedir. Sigara içilmesine izin verme durumu ile sigara içme durumu ara-
sındaki ilişki anlamlı bulundu. Sigarayı bırakmak durumunda olunsa nedenleri ile sigara içme durumu arasında 
ilişki anlamlı bulundu(X2=11,100;p=0.011<0.05). Sigara içenlerin %54.5’i hastalık nedeni ile bırakabilece-
ğini, %45.5’inin isterse bırakabileceği bulundu. Bu kapsamda yapılan araştırmaları incelediğimizde, Öz ve 
Alkevlinin çalışmasında, öğrencilerin %51,2’sinin hem sigara hem de alkol kullanmakta, % 26,7’sinin sigara 
ve alkol kullanmadığı, erkek öğrencilerin kadınlara göre; ailevi nedenler, hastalıklar, ailenin sosyo-ekonomik 
düzeyi, fiziki şartlar ve maddeye ulaşılabilirlik faktörlerinde madde kullanımı ve bağımlığında daha etkin ol-
duğu görüşüne sahip oldukları görülmüştür. Anne ve baba eğitimi üniversite olan öğrencilerin araştırmada yer 
alan önermelere katılım oranlarının daha yüksek olduğu madde kullanımı ve bağımlılık yaratmada etkili olan 
faktörler ise arkadaş grubu, bireyin aile içinde kendisine örnek aldığı rol model, baskıcı aileler, ilgisiz aileler 
(ailevi normlar, aile desteği ve aile içi ilişkiler), psikolojik sorunlar, ailenin ekonomik gücü, fiziksel şartlar ve 
maddeye her an ulaşabilme rahatlığı şeklinde sıralamışlardır. Şen ve arkadaşlarının çalışmalarında, Öğren-
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cilerin sigaranın zararlı etkilerini bilme durumlarına bakıldığında, %11.7’sinin dişlerde sararma, %11.5’inin 
nefes darlığı ve %11.4’ünün akciğer kanserine neden olduğunu bildiklerini, Sigara içmekte olan öğrencilerin, 
sigara içmeyen ve sigara içip bırakmış olanlardan yaşam kalitesi alanları ortalama puanlarının düşük olduğu 
saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda, üniversite öğrencilerinin sigara içme durumlarının yaşam kaliteleri üze-
rinde etkili olduğu belirtilmektedir. Aynı çalışmada öğrencilerin sigara içme nedenleri sorgulanmış  %36.1’inin 
sigarayı sinirlerini yatıştırdığı ve rahatlattığı, %31.1’inin sigaradan zevk alıp, sigarayı sevdiği ve %17.7’sinin 
sıkıntılarını giderdiği için içtikleri belirlenmiştir. Tekin’in çalışmasında, Öğrencilerinin düzenli sigara içme 
sıklığı % 28.6’dır. Öğrencilerin % 33.3’ü önümüzdeki altı ay içinde, %22.5’i önümüzdeki 1 ay içinde sigarayı 
bırakmayı düşünmektedir. Öğrencilerin %24.4’ü sigarayı son bir ay veya daha kısa süredir bırakmayı dene-
mekte olan öğrencilerin olduğu belirtilmektedir. 

 Boyacı ve arkadaşlarının çalışmasında, Çalışmaya alınan toplam 1567 öğrencinin 1083 (%69.1)’ü erkek, 
484 (%30.9)’ü kız, yaş ortalaması ise 20.51 ± 1.75, öğrencilerin yaşam boyu en az bir kez sigara kullanma 
oranı %73.9, bağımlılık oranı %36.2 olarak belirlenmiş, Bağımlılık oranı erkeklerde (%42.1), kız öğrencilere 
göre (%22.9) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p< 0.01). Öğrenciler sigarayı en sık sıkıntılarını gidermek 
için kullanmakta ve bunu, arkadaşları içtiği için içen grup izlemektedir. Çalışmada öğrencilerin en sık kendi 
evleri ve arkadaşlarının evlerinde sigara içtikleri belirlenmiş, öğrencilerin %7.7’sinin sigara ile ilk kez 10 yaş 
altında, %21.3’ünün ise 10-15 yaş arasında tanıştıkları belirlenmiştir. Sigara içicisi öğrencilerin %45.8’i daha 
önce en az bir kez sigarayı bırakmayı denediğini ancak başaramadığını belirtmiştir. Sigara içen öğrencilerin 
%69.9’unun yabancı marka sigaraları tercih ettiği, %2.2’sinin ise marka farkı gözetmediği saptanmıştır. Siga-
ra kullanan ve kullanmayan öğrencilerin anne ve babalarının sigara kullanma oranları benzerlik gösterirken, 
sigara içicisi olan öğrencilerin sigara içicisi bir kardeşe sahip olma oranları içmeyen öğrencilere göre yüksek 
bulunmuştur. 

SINIRLILIKLAR

Araştırma üniversitenin sağlık bölümünde okuyan öğrencilerle sınırlıdır.  

SONUÇ 

Yapılan çalışmaların sonuçları ile araştırma sonuçları benzerlik göstermekte olup, üniversite öğrencilerine 
verilecek eğitim önemlidir. Sigara içme alışkanlığı, çeşitli sosyokültürel ve ekonomik nedenlerle, çocukluk 
yaşlarında başlayan ve ancak aile, okul, medya, sanatçı, doktor ve devlet işbirliği ile çözülebilecek ciddi bir 
problemdir. Sigaraya başlama yaşı sigaranın vereceği zararlar ve bağımlılığın önlenmesi açısından önemlidir. 
Ergenlik döneminde yapılacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri önemlidir.

KAYNAKLAR
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YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Ezgi YARAŞIR1, Edibe PİRİNÇCİ2

1Fırat Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Elazığ / Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ / Türkiye

Öz: Fiziksel inaktivite günümüzde sıklıkla görülen önemli bir sağlık sorunudur. Bu araştırma, Elazığ Fırat 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, fiziksel aktivite düzeylerini, egzersiz 
yapma durumlarını ve bunlarla ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu 
çalışma öğrencilerin (697 kişi) 638’ine ulaşılarak yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan kişilere; sosyo-
demografik özellikler, fiziksel aktivite alışkanlıkları ile ilgili olduğu düşünülen sorular, Uluslararası Fiziksel 
Aktivite Anketi (IPAQ)(kısa form)’u içeren anket direkt gözlem altında uygulanmıştır. Öğrencilerin boy-kilo 
ölçümleri yapılmış, Beden Kitle İndeksi (BKİ) hesaplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, ortalama, standart 
sapma, ki-kare, t testi, tek yönlü varyans analizi, post hoc Tukey HSD testi uygulanmıştır. Araştırma kapsa-
mına alınanların %64.6’sı kadındır. Öğrencilerin yaş ortalamaları 20.43±2.49’dur. IPAQ puan ortalamaları 
1697.77±1847.07 MET (Metabolik Eşdeğer) dk/hafta olup, IPAQ’a göre öğrencilerin %28.1’i inaktif, %56.3’ü 
minimal aktif, %15.7’i çok aktif fiziksel aktivite düzeyinde bulunmuştur. Erkeklerde, fazla kilolu ve obez 
olanlarda, sigara kullananlarda, son sınıfta öğrenim görenlerde, düzenli spor yapan ve spor kulübü üyeliği olan 
öğrencilerde toplam IPAQ puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.0.5).  Sonuç olarak 
üniversite öğrencilerinde yeterli fiziksel aktivite yapan öğrencilerin az olduğu, öğrencilerin büyük kısmının 
inaktif ve minimal aktif olduğu saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinde fiziksel inaktivite ile ilişkili risk fak-
törleri değerlendirilerek, öğrencilerin sosyal yaşamlarını daha sağlıklı hale getirmek için sosyal faaliyetler ve 
kampüs içi aktiviteler arttırılmalıdır. Fiziksel aktivitenin çocukluk ve gençlik döneminde düzenli olarak yapıl-
ması ileriki yaşlarda beden ve ruh sağlığı açısından önem arz ettiğinden üniversite öğrencilerine spor yapma 
alışkanlığı kazandırılmalı ve spor bir yaşam biçimine dönüştürülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, Fiziksel aktivite, Spor

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Günlük yaşamda kas iskelet sisteminin kullanılması, enerji tüketimi ile gerçekleşen, nabızı ve solunum frekan-
sını arttıran ve farklı düzeylerde yorgunlukla sonuçlanabilen aktiviteler fiziksel aktivite olarak tanımlanmak-
tadır (Bek, 2008). American College of Sports Medicine (ACSM) ve Amerikan Kalp Derneği (AHA) 18 ve 
65 yaş arasındaki bütün sağlıklı yetişkinlerin sağlıklarını geliştirebilmeleri ve sürdürebilmeleri için haftanın 
5 günü, en az 30 dakika süreyle orta yoğunlukta aerobik fiziksel aktiviteye katılmaları gerektiğini bildirmiştir 
(ACSM, 2007: 992-1008). 
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İnsanların günlük yaşantısına giren evlerde, iş yerlerinde kullanılan cihazlar, asansör ve yürüyen merdivenler, 
tarımda ve sanayide kullanılan araçlar gibi pek çok teknolojik ürün fiziksel aktiviteyi, dolayısıyla da enerji 
harcamasını azaltmıştır. Kişilerin boş vakitleri fazlalaşmasına rağmen, çoğu birey fiziksel aktiviteye yeterince 
zaman ayırmamaktadır (Heyward, 2006: 200-211). Fiziksel aktivitenin, düzenli olarak yapıldığı zaman vücut 
metabolizmasını düzenleme, kardiyovasküler hastalıkları ve obeziteyi önleme, ruhsal olarak bireylerin daha 
sağlıklı olmalarına katkı sağladığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Karaca ve ark., 2000: 17-28)1. Fi-
ziksel aktivite yetersiz yapıldığında, kötü sosyoekonomik düzeyle ilişkili bulunan hastalıkların görülme sıklığı 
artmaktadır (Savcı ve ark., 2006: 166-172). Günümüzde pek çok ülkede ölüm ve ölüm risk profili hızla değiş-
mektedir. Enfeksiyon hastalıklarının görülme oranı azalmasına karşın, yaşam tarzı ile ilgili hastalıkların arttığı 
görülmektedir (Murray and Lopez, 1997: 1269 1276). Literatürde birçok çalışmada, liseden üniversiteye geçiş 
ile birlikte fiziksel aktivite düzeylerinde düşüş gözlenmiştir (Bray and Born, 2004: 181-188, Han et al., 2008: 
194-199, Sinclair et al., 2005: 38-42).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), fiziksel inaktivitenin; hipertansiyon, tütün kullanımı ve şeker hastalığı sonrası 
dünyada mortalite açısından 4. önemli risk faktörü olduğunu göstermektedir. Birçok ülkede yaygın olan fi-
ziksel inaktivite bulaşıcı olmayan hastalıkların yaygınlığı ve risk faktörleri üzerinde etkili olmaktadır2. DSÖ 
verilerine göre; Dünya’da 2010 yılında 18 yaş ve üzeri bireylerin inaktivite oranı %23’tür (erkeklerde %20, 
kadınlarda %27) ve yaş ilerledikçe aktivite düzeyi düşmektedir[2]. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 
(TBSA) 2010 verilerine göre 12 yaş üzeri bireylerde erkeklerin %67.6’sının, kadınların %76.5’inin egzersiz 
yapmadığı tespit edilmiştir3.

AMAÇ

Bu araştırma, Elazığ Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin fiziksel aktivite 
düzeylerini ve bunlarla ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

KAPSAM 

Bu çalışma Elazığ ili Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler 
ile yapılmıştır. Tüm üniversiteyi temsil etmemektedir. Bu da çalışmamızın sınırlılığını oluşturmaktadır.

YÖNTEM

Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini Elazığ ili Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Bu çalışma ‘Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi’ adlı 
yüksek lisans tezinden üretilmiş ikinci bir çalışmadır. Araştırmanın saha çalışmasının yapıldığı 2017 yılında 
697 öğrenci öğrenim görmektedir. Örneklem seçilmeden evrenin tamamı araştırmaya dahil edilmiştir. Araştır-

1 http://www.cdc.gov./nccdphp/sgr/pdf/execsumm.pdf
2 http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/physical_activity_text/en/
3 http://www.sagem.gov.tr/TBSA_Beslenme_Yayini.pdf
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ma kapsamına alınan öğrencilerin 638’ine (Çalışmaya katılma oranı %91.5) ulaşılmıştır. Ulaşılamama neden-
leri; anket doldurmak istememek (7 kişi) ve üç kez gidildiği halde ulaşamamaktır (52 kişi). Ankete başlamadan 
önce ankete ekli bir bilgi formu ile katılımcılar, alınan bilgilerin bu çalışmanın bilimsel platformu dışında 
kullanılmayacağına dair bilgilendirilmiştir. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; öğren-
cilerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek, fiziksel aktivite durumları ve ilişkili faktörleri etkileyeceği 
düşünülen, literatür çalışmaları incelenerek oluşturulmuş 47 soruluk kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Anketin 
ikinci bölümünde; IPAQ kısa formu bulunmaktadır. Veriler toplanmadan önce anket formundaki soruların 
anlaşılabilirliğini test etmek amacıyla, 10 öğrenci ile ön uygulama yapılmıştır. Anket sınıflara girilerek dağıtıl-
mış, çalışmaya katılmayı kabul edenlerin anketi doldurması istenmiştir. Anket doldurulduktan sonra öğrenci-
lerin boy ve kilo ölçümleri yapılmıştır. BKİ değerlendirilmesinde DSÖ’nün değerlendirmesi kriter alınmıştır. 
BKİ 18.5’in altı olanlar zayıf, 18.5-24.99 olanlar normal, 25.0-29.9 olanlar fazla kilolu, 30 ve üzeri olanlar ise 
obez olarak gruplandırılmıştır4.

Katılımcıların fiziksel aktivite durumu IPAQ kısa formu ile değerlendirilmiştir. Uluslararası geçerlik ve güve-
nirlik çalışmaları Craig ve ark. (2003: 1381-1395) tarafından yapılan bu anket için Türkiye’deki geçerlilik ve 
güvenirlik çalışmaları Öztürk (2005) tarafından üniversite öğrencilerine  yapılmıştır. IPAQ kısa form ve uzun 
form olmak üzere iki form yapısına sahiptir ve kısa form 7 sorudur. IPAQ kısa form; yürüme, orta şiddetli ve 
şiddetli aktivitelerde harcanan süre hakkında bilgi vermektedir. Oturmada harcanan süre ayrı bir soru olarak 
değerlendirilmektedir. Kısa formun toplam skorunun hesaplanması yürüme, orta şiddetli aktivite ve şiddetli 
aktivitenin süre (dakikalar) ve frekans (günler) toplamını içermektedir. IPAQ’da fiziksel aktivitelerin, bir defa-
da en az 10 dakika yapılıyor olması ölçüt alınmıştır. Anket ile son 7 gün içerisindeki; şiddetli fiziksel aktivite 
(futbol, basketbol, aerobik, hızlı bisiklet çevirme, ağırlık kaldırma, yük taşıma vb.) süresi (dk), orta dereceli 
fiziksel aktivite (hafif yük taşıma, normal hızda bisiklet çevirme, halk oyunları, dans, bowling, masa tenisi 
vb.) süresi (dk), yürüme ve bir günlük oturma süreleri (dk) sorgulanmıştır. Şiddetli, orta dereceli aktivite ve 
yürüme süreleri aşağıdaki hesaplamalarla bazal metabolik hıza karşılık gelen MET’e dönüştürülerek toplam 
fiziksel aktivite skoru (MET-dk/hafta) hesaplanmıştır (Craig et al., 2003: 1381-1395). Bu hesaplamalardan, 
MET-dakika olarak bir skor elde edilmektedir. Bir MET-dakika, yapılan aktivitenin dakikası ve MET skorunun 
çarpımından hesaplanmaktadır. MET-dakika skorları 60 kilogramlık bir kişinin kilokalori değerlerine göre 
belirlenmiştir. Kilokaloriler, takip eden eşitlikten hesaplanabilir:

MET-dk x (kişinin vücut ağırlığı kg / 60 kilogram) 

Yürüme skoru (MET-dk/hf) = 3.3 * yürüme süresi * yürüme günü

Orta şiddetli aktivite skoru (MET-dk/hf) = 4.0 * orta şiddetli aktivite süresi * orta şiddetli aktivite günü

Şiddetli aktivite skoru (MET-dk/hf) = 8.0 * şiddetli aktivite süresi * şiddetli aktivite günü 

Toplam Fiziksel Aktivite Skoru (MET-dk/hf) = Yürüme + Orta şiddetli aktivite + Şiddetli aktivite skorları.

4 https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi/
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Toplam fiziksel aktivite skoruna göre katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri “düşük, orta ve yüksek” biçi-
minde sınıflandırılırken; Fiziksel Aktivite Düzeyleri: İnaktif (Düşük Şiddetli) Düzey: 599 MET-dk/hafta ve 
altı, Minimal Aktif (Orta Şiddetli) Düzey: 600-2999 MET-dk/hafta arası, Çok Aktif (Şiddetli) Düzey: 3000 
MET-dk/hafta ve üzeri şeklinde sınıflandırılır (Öztürk, 2005).

IPAQ Oturma Sorusu: Ek bir belirleyicidir. Fiziksel aktivitenin skorlamasında yer almamaktadır. Oturma ve-
risi ortanca ve çeyrekliklerle rapor edilmemektedir. Sedanter (oturma) davranışlar üzerine az veri vardır ve 
kategorisel düzey olarak gösterilen kabul edilmiş bir eşik değer bulunmamaktadır5. Bu sebeple fiziksel ak-
tivite seviyelerini belirleyen şiddetli aktivite, orta düzey aktivite ve yürüme soruları MET-dk/hafta değerleri 
hesaplanarak toplam bir skor elde edilmiştir. Düşük, orta ve yüksek fiziksel aktivite düzeyleri bu toplam skor 
üzerinden elde edilmiştir (Öztürk, 2005).

Araştırma öncesi Fırat Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik izin ile Fırat Üni-
versitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nden gerekli idari izin alınmıştır. Araştırmanın 
saha çalışması Mart 2017 - Mayıs 2017’de gerçekleşmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak SPSS 22.0 
paket programına kaydedilerek değerlendirilmiş, değişkenlerin niteliğine bağlı olarak yüzdelik, ortalama, ki-
kare, t testi,  tek yönlü varyans analizi testleri, post hoc Tukey HSD testi uygulanmıştır. Ortalamalar standart 
sapma ile birlikte verilmiş, p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaş ortalamaları 20.43±2.41 (min: 17, max: 50 yaş) olup, %64.6’sını 
(412 kişi) kadınlar oluşturmaktadır. Araştırma grubunun bazı sosyo-demografik özelliklere göre dağılımı Tab-
lo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

Sosyo-demografik Özellikler (n=638) Sayı %

Cinsiyet 

    Kadın 412 64.6

    Erkek 226 35.4

Yaş Grupları

    17-18 70 11.0

    19-20 339 53.1

    21-22 161 25.2

    23-24 42 6.6

5 https://www.researchgate.net/
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    25 ve üzeri 26 4.1

Anne-Babanın Medeni Durumu 

    Evli 587 92.0

    Eşi ölmüş 33 5.2

    Boşanmış 18 2.8

Öğretim Şekli 

    Örgün öğretim 439 68.8

    İkinci öğretim 199 31.2

Okumakta Olduğu Sınıf 

    1.sınıf 380 59.6

    2.sınıf 258 40.4

Okumakta Olduğu Bölüm 

    Anestezi 106 16.6

    Fizyoterapi 88 13.8

    Otopsi yardımcılığı 60 9.4

    Tıbbi görüntüleme teknikleri 124 19.4

    Tıbbi laboratuvar teknikleri 101 15.8

    Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik 159 24.9

Aile Gelir Düzeyi

     1000 TL ve altı 65 10.2

     1001-2000 TL 273 42.8

     2001-3000 TL 158 24.8

     3001 TL ve üzeri 142 22.3

Ailesinin/kendisinin Sosyoekonomik Düzeyini Algılama 
Durumu

    Kötü                                                                               44 6.9

    Orta 426 66.8

    İyi 168 26.3

Öğrencilerin cinsiyete göre fiziksel aktivite düzeylerinin dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Dağılımı

Cinsiyet 
(n=638)

Fiziksel Aktivite Düzeyi

İnaktif

(Düşük Şiddetli) 
Düzey

Minimal Aktif 

(Orta Şiddetli)  
Düzey

Çok Aktif 

(Şiddetli) Düzey

Toplam 

n %* n %* n %* n %**

Kadın 137 33.3 235 57.0 40 9.7 412 64.6

Erkek 42 18.6 124 54.9 60 26.5 226 35.4

Toplam 179 28.1 359 56.3 100 15.7 638 100.0

*Satır yüzdesi  **Sütun yüzdesi

χ2=37.720 Sd=2 p=0.0001

Öğrencilerin %28.1’i (179 kişi) fiziksel aktivite düzeyi sınıflandırmasına göre inaktif düzeyde bulunmuştur. 

Öğrencilerin çeşitli değişkenlere göre IPAQ puan ortalamalarının dağılımı Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre IPAQ Puan Ortalamalarının Dağılımı

Değişkenler 
(n=638)

n Düşük Şiddetli 
Fiziksel Aktivite 
MET (dk/hf)

n Orta Şiddetli 
Fiziksel Aktivite 
MET (dk/hf)

n Şiddetli Fiziksel 
Aktivite MET 
(dk/hf)

n Toplam Fiziksel 
Aktivite MET 
(dk/hf)

Cinsiyet

  Kadın 137 258.41±209.26 235 1400.86±644.77 40 4460.54±1837.17 412 1318.02±1382.30

  Erkek

42 161.73±211.50

t=2.613

p=0.010

124 1762.34±668.85

t=-4.986

p=0.0001

60 5247.12±2655.85

t=-1.630

p=0.106

226 2390.04±2328.75

t=-6.335

0.0001

Yaş Grubu

17-18 Yaş 16 250.20±199.85 42 1616.25±670.08 12 5897.10±4544.96 70 2037.87±2647.26

19 Yaş ve Üzeri

163 234.30±214.98

t=0.284

p=0.777

317 1513.72±675.32

t=0.925

p=0.355

88 4800.95±1926.02

t=0.825

p=0.426

568 1655.85±1721.62

t=1.635

p=0.103

Öğrenim 
Gördüğü Sınıf
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  1.sınıf 112 225.42±211.37 222 1514.63±664.73 46 5081.13±2889.05 380 1566.39±1814.96

  2. sınıf

67 252.95±216.69

t=-0.835

p=0.405

137 1543.67±692.33

t=-0.396

p=0.692

54 4805.86±1869.12

t=0.574

p=0.568

258 1891.27±1880.22

t=-2.172

p=0.030

BKİ 

  Zayıf ve 
Normal

150 228.57±210.79 295 1515.74±681.41 66 4845.61±2553.22 511 1567.98±1740.97

  Fazla Kilolu ve 
Obez

29 272.76±225.37

t=-1.022

p=0.308

64 1571.66±645.33

t=-0.601

p=0.549

34 5101.13±2040.84

t=-0.506

p=0.614

127 2219.96±2153.25

t=-3.165

p=0.002

Sigara

  Sigara 
Kullananlar

40 195.45±226.75 87 1672.25±719.85 32 5231.47±2037.58 159 2017.05±2026.69

  Sigara 
Kullanmayanlar

139 247.32±208.53

t=-1.359

p=0.176

272 1478.84±653.92

t=2.342

p=0.020

68 4791.79±2532.57

t=0.859

p=0.392

479 1591.78±1773.03

t=2.363

p=0.019

Alkol

  Alkol 
Kullananlar

15 134.50±213.87 32 1725.14±712.15 16 4581.72±1102.79 63 2071.90±1775.92

  Alkol 
Kullanmayanlar

164 244.98±211.36

t=-1.936

p=0.054

327 1506.20±668.74

t=1.757

0.080

84 4999.30±2555.54

t=-0.640

p=0.524

575 1656.77±1851.59

t=1.696

0.090

Spor Yapma 
Durumu

  Düzenli Spor 
Yapıyor

12 297.32±228.32 64 1882.48±689.80 50 5535.36±2730.16 126 3181.07±2654.26

  Düzenli Spor 
Yapmıyor

167 231.30±212.10

t=1.036

p=0.301

295 1448.31±646.87

t=4.809

p=0.0001

50 4329.60±1812.98

t=2.602

p=0.011

512 1332.73±1361.44

t=7.575

p=0.0001

Spor Kulübü 
Üyeliği

  Üye 8 262.10±241.61 32 1993.66±666.95 19 6347.46±3596.65 59 3160.94±3081.63
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  Üye Değil

171 234.49±212.48

t=0.357

p=0.721

327 1479.92±658.66

t=4.206

p=0.0001

81 4600.58±1880.26

t=2.052 

p=0.053

579 1548.67±1601.93

t=3.964

p=0.0001

SONUÇ

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %28.1’i inaktif, %56.3’ü minimal aktif, %15.7’si ise çok aktif fizik-
sel aktivite düzeyinde bulunmuştur (Tablo 2). Çelik’in tıp fakültesi öğrencilerinde yapmış olduğu çalışmada 
%25.7’si inaktif, %57.3’ü minimal aktif, %17.0’ı ise çok aktif olarak bulunmuştur (Çelik, 2017). Köksal’ın 
(2016) sağlık bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerle yaptığı çalışmasında öğrencilerin %23.3’ü inaktif, 
%49.3’ü minimal aktif, %27.3’ü çok aktif fiziksel aktivite düzeyinde, Öztürk’ün (2005) çalışmasında öğren-
cilerin %14.8’i inaktif, %67.5’i minimal aktif ve %17.7’si çok aktif, Cengiz’in (2007) çalışmasında %15.3’ü 
inaktif, %59.9’u minimal aktif, %24.8’i çok aktif, Genç ve ark.’nın (2011: 145-150) çalışmasında %12.7’si 
inaktif, %57.2’si minimal aktif, %30.1’i çok aktif, Üçok ve ark.’nın (2011: 33-38) çalışmasında öğrencilerin 
%18.4’ü inaktif olarak bulunmuştur Mısır’da yapılan bir çalışmada öğrencilerin %11.3’ü inaktif, %52.0’ı mi-
nimal aktif, %36.7’si  çok aktif düzeydedir (El-Gilany et al., 2011: 694-702). Çalışmamızda öğrencilerin fizik-
sel aktivite düzeyleri Türkiye’de yapılan çalışmalarla benzer bulunmuştur. Çalışmamızda üniversite öğrenci-
lerinin yalnızca %15.7’sinin sağlığı koruyacak ve artıracak düzeyde fiziksel aktiviteye katıldığı saptanmıştır.

Öğrencilerin IPAQ anketine göre hesaplanan haftalık enerji tüketimi ortalama 1697.77±1847.07 MET-dk/hafta 
bulunmuştur. Akova’nın (2016) çalışmasında katılımcıların IPAQ’a göre hesaplanan haftalık enerji tüketimi 
puan ortalamaları 1618.10±1934.30, Bayram’ın (2017) çalışmasında 1838.5±2452.6, Yıldırım ve ark. (2015: 
32-39) 1916.30±1368.46, Savcı ve ark. (2006: 166-172) 1958±1588, Köksal’ın (2016) sağlık bilimlerinde 
öğrenim gören öğrencilerde yaptığı çalışmada ise 2757.47±2348.27 MET-dakika/hafta olarak bulunmuştur. 
Ukrayna’da 2125 üniversite öğrencisine yapılan çalışmada ortalama IPAQ puanları 3560 MET dk/hft olarak 
bulunmuştur (Bergier et al., 2014: 613-616). Ülkeler arasında fiziksel aktivite düzeyindeki bu değişikliklerin, 
sosyoekonomik kalkınma, teknoloji ve kentleşme düzeylerindeki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmekte-
dir (Haase et al., 2004: 182-190).

Araştırma kapsamındaki erkek öğrencilerin IPAQ düşük şiddetli, orta şiddetli ve toplam fiziksel aktivite puan 
ortalamaları kadın öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05, Tablo 3). Akova’nın (2016), 
Yıldırım ve ark.’nın (2015: 32-39), Cengiz’in (2007), Kızar ve ark.’nın (2016: 63-74), Öztürk’ün (2005) ça-
lışmasında erkeklerin IPAQ puan ortalamaları kadınlarınkinden anlamlı olarak yüksektir. Akova’nın (2016), 
Bayram’ın (2017), Ölçücü ve ark.’nın (2015), çalışmasında erkek öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri an-
lamlı olarak kadın öğrencilerden yüksek bulunmuştur Fagaras ve ark.’nın çalışmasında toplam fiziksel aktivite 
puan ortalamaları kadınlardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (Fagaras et al., 2015). Quadros ve ark. 
Brezilya’daki üniversite öğrencilerinde yapmış oldukları çalışmada erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre 
anlamlı olarak fiziksel aktifliklerini yüksek bulmuştur (Quadros et al., 2009). Kadınların erkeklere göre daha 
sedanter yaşadıkları bulunmuştur. Bu durum geleneksel kültürümüzde kadının evde vakit geçirme eğilimle-
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rinden, erkeklerin de ev dışında günün farklı saatlerinde spor faaliyetleri ve egzersize daha fazla vakit ayırma 
eğiliminde olmaları ile açıklanabilir. Ataerkil bir toplum olan Türkiye’de erkeklerin kadınlara nazaran daha 
rahat ve özgür hareket edebilmeleri, günün farklı saatlerinde birçok fiziksel aktivite ve etkinlikte bulunabilme-
lerinin yanında, kadın öğrencilerin aile ve toplumsal baskının da etkisiyle etkinlik alanlarının, faaliyetlerinin 
ve zamanlarının kısıtlı olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Çalışmamızda kadın öğrencilerin düşük şiddetli (yürüme) aktivite puanları erkeklere göre anlamlı olarak yük-
sek bulunmuştur (p<0.05, Tablo 3). Öztürk’ün çalışmasında cinsiyet ve IPAQ yürüme puan ortalamaları ara-
sında anlamlı farklılık bulunmaktadır (Öztürk, 2005). Kadınların yürüme puanlarının erkeklerden fazla olması 
erkeklerde toplam fiziksel aktivite yüksekliğinin şiddetli ve orta dereceli fiziksel aktivite fazla olmasından 
kaynaklanıyor olabilir.

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerden 17-18 yaş grubundakilerin toplam fiziksel aktivite puanları 19 yaş 
ve üzeri yaş grubunda olanlara göre yüksek bulunmuştur fakat sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildir 
(p>0.05, Tablo 3). Öztürk’ün (2005),  Yıldırım ve Bayrak’ın (2017: 310-330),  Özarslan’ın (2015) çalışma-
sında, öğrencilerin yaşları ve fiziksel aktivite puan düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark buluna-
mamıştır. Bu bulgular çalışmamızla paraleldir. Çalışmamızın örneklemini oluşturan üniversite öğrencilerinin 
yaşlarının birbirine yakın olmasının ve genç erişkinlik döneminde olmalarının bu sonucu ortaya çıkarabileceği 
düşünülmektedir.

Araştırma kapsamındaki ikinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin toplam fiziksel aktivite puanları birinci sı-
nıfta öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05, Tablo 3). Hem Bayram’ın 
(2017), hem de Yıldırım ve Bayrak’ın (2017: 310-330) çalışmasında öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf 
ve fiziksel aktivite düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Birinci sınıf öğrencilerinin ikinci sınıf öğ-
rencilere göre sağlık için fiziksel aktivite konusunda yeterince bilinçli olmadıkları düşünülebilir. İkinci sınıf 
öğrencilerin üniversitede aldıkları beden eğitimi dersinden ötürü birinci sınıf öğrencilere göre fiziksel olarak 
daha aktif olmaları konusunda katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerden BKİ sınıflandırmasına göre fazla kilolu ve obez öğrencilerin IPAQ 
puan ortalamaları zayıf ve normal öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.01, Tablo 3). 
Murathan’ın çalışmasında öğrencilerin şiddetli fiziksel aktivite puanlarıyla BKİ arasında anlamlı farklılık bu-
lunmaktadır (Murathan, 2013). Özarslan’ın çalışmasında fazla kilolu ve obez öğrencilerin IPAQ puan ortala-
maları zayıf ve normal öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (Özarslan, 2015). Fiziksel aktivite 
kilo alımından korunmada önemlidir. Fakat tek başına vücut ağırlığının azaltılmasında etkili olduğu gösteril-
memiştir. Fiziksel aktivite kilo kontrolü programının karmaşık yapısında yalnızca bir faktördür. Beslenme, ge-
netik ve davranışsal faktörlerin hepsi vücut kompozisyonunu etkilemektedir. Bununla beraber, fiziksel aktivite 
vücut ağırlığında ölçülebilen bir azalma olmaksızın, sağlıkta yarar sağlayan metabolik adaptasyonlar sağla-
maktadır. Son yıllarda öğrencilerin vücut görüntülerine ilgilerinin artması ve son yıllarda vücut görüntüsüne 
sahip olma akımı bu durumun temel nedeni olabileceğini düşündürmektedir (Vassigh, 2012).
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Araştırma kapsamına alınan öğrencilerden sigara içenlerin toplam fiziksel aktivite puanları içmeyen öğren-
cilere göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05, Tablo 3). Hem Öztürk’ün (2005), hem de Özarslan’ın (2015) 
çalışmasında sigara içenlerin IPAQ toplam fiziksel aktivite puan ortalamalarının sigara içmeyenlerden anlamlı 
olarak daha fazla olduğu saptanmıştır. Kvaavik ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada beslenme alışkanlıkla-
rı, fiziksel aktivite ve vücut kitle indeksinin sigara içme öyküsü ile ilişkisi araştırılmıştır. Sonuçta sigara içme-
yenlerin daha sağlıklı beslendiği ve daha yüksek seviyelerde fiziksel aktivite yaptığı gösterilmiştir (Kvaavik et 
al., 2004: 1-5). Çelik’in çalışmasında ise sigara ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 
değildir (Çelik, 2017). Kızar ve ark.’nın çalışmasında sigara kullanımı ile şiddetli aktivite, düşük şiddetli ak-
tivite ve toplam fiziksel aktivite değerleri arasında anlamlı farklılık bulunurken, orta şiddetli aktivite değerleri 
arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Kızar ve ark, 2016: 63-74). Bu farklılığın nedeninin, belki de sigara-
nın enerji harcaması üzerine etkisi ile açıklanabileceği düşünülmüştür. Enerji harcaması üzerine sigara içmenin 
küçük ve geçici bir etkisi olabileceği gösterilmiş, fakat kronik etkisi olup olmadığı ispatlanamamıştır. Bir siga-
ranın ardından (yaklaşık 30 dakika sonra) enerji harcamasında % 10 artış olduğu gösterilmiştir (Öztürk, 2005).

Bu sonuçlar doğrultusunda üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeylerini arttırmaya yönelik önerileri-
miz;

−	 Kadın öğrencilerin sportif tercihleri ve spor yapmamalarına sebep olan faktörler belirlenmeli bu doğrul-
tuda fiziksel aktivitelere katılım düzeylerini arttırmaya yönelik özendirici programlar oluşturulmalıdır.

−	 Özellikle yurtta kalan öğrenciler daha az fiziksel aktivite yaptığı için kampüs ve yurtlar içerisine öğ-
rencilerin ücretsiz olarak yararlanabileceği, fiziksel aktivite yapabileceği sportif ve sosyal alan sayıları 
arttırılmalıdır. 

−	 Öğrencilerin sigara ve alkol kullanmaya başlaması önlenmeli, kullananlar bırakması konusunda yönlen-
dirilmelidir.
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2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ / Türkiye

Öz: İnternet bağımlılığı gençlerde sıklıkla görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu araştırma, Elazığ 
Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin internet kullanımlarını, bağımlılık 
durumlarını ve bunlarla ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma 
etik kurul ve kurum izni alındıktan sonra öğrencilerin (697 kişi) 638’ine ulaşılarak yapılmıştır. Araştırma 
kapsamına alınan kişilere; sosyo-demografik özellikler, bilgisayar, cep telefonu ve internet kullanımı ile ilgili 
sorular, Bayraktar tarafından Türkçe geçerlilik güvenirliliği yapılan Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği’ni içe-
ren anket direkt gözlem altında uygulanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, ortalama, standart sapma, ki-kare, 
t testi, tek yönlü varyans analizi, post hoc Tukey HSD testi uygulanmıştır. Araştırma kapsamına alınanların 
%64.6’sı kadındır. Öğrencilerin yaş ortalamaları 20.43±2.49’dur. Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği puan or-
talamaları 30.94±18.97 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin %83.4’ü tanımlanan internet bağımlılık puanlarına 
göre semptom göstermeyenler, %15.2’si sınırlı semptom gösterenler ve %1.4’ü patolojik internet kullanıcısı 
olarak saptanmıştır. İnternet bağımlılığı ölçeği puan ortalamalarının erkek cinsiyette, ders başarı durumu kötü, 
anne-baba eğitim ve gelir düzeyi yüksek olanlarda, sigara, alkol kullananlarda, fazla kilolu-obezlerde ve ken-
dine ait bilgisayara sahip olanlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).  İnternet bağımlılığı ölçeği puan 
ortalamaları öğrencilerin yaş grubuna, medeni durumuna, öğretim şekline, ikamet edilen yere, işte çalışma ve 
akıllı telefon sahibi olma durumuna göre değişmemektedir (p>0.05). Sonuç olarak sınırlı semptom gösterenle-
rin oranı yüksek , patolojik internet kullanımı düşük düzeyde bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin internet 
bağımlılığının önlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. İnternet bağımlılığı ile ilişkili risk faktörleri 
değerlendirilerek, öğrencilere internet ve teknolojik ortamların planlı bir şekilde kullanılmasına yönelik uygun 
etkinlik, konferans, panel vb. faaliyetler düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, İnternet Kullanımı, İnternet Bağımlılığı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İnternet bağımlılığı genel tanımıyla interneti aşırı kullanma arzusunun önüne geçilememesi, internet dışında 
geçirilen vaktin önemini kaybetmesi, yoksun kalındığında aşırı sinirlilik ve saldırganlık hali, kişinin iş, sosyal 
ve aile yaşamının giderek bozulması olarak nitelendirilmektedir (Young, 2004: 402-441). Etkili kullanıldı-
ğında oldukça yararlı bir teknoloji olan internet, doğru kullanılmadığında özellikle gençlerde ciddi olumsuz 
etkilere yol açabilmektedir. 2000’li yıllardan önce internet bağımlılığının var olup olmadığı tartışılmaktayken, 
günümüzde internet bağımlılığının varlığı kabul edilmekte ve tedavisi önem kazanmaktadır (Balta, Horzum, 
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2008: 187-205). Özellikle ergenlik çağında bireye özgü yaşanan problemler, kuşak çatışması vb. sebeplerle 
aile ile paylaşımın azalması, arkadaş edinmede güçlük çekilmesi ve içe kapanıklık gibi nedenlerle kendini 
yalnız hisseden ve bu yalnızlığını sosyal hayatta gidermekte zorluk yaşayan gençlerde internet bağımlılığı 
görülebilmektedir (Ögel, 2012).

İnternet bağımlılığının görülme sıklığı farklılıklar göstermekle birlikte genel olarak internet bağımlılığının 
toplumdaki yaygınlığının %6-15 olduğu belirtilmektedir (Kwon, 2011: 223-245). İnternet bağımlılığı İtalya’da 
üniversite öğrencileri ile yapılan bir araştırmada %5.4 (Pallanti et al., 2006: 966–974), Amerika’da yapılan 
bir çalışmada ise %8.1 bulunmuştur (Morahan-Martin, Schumacher, 2000: 13-29). Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) 2017’ye göre internet en fazla 16-24 yaş aralığında kullanılmaktadır. Üniversite öğrencileri internet 
kullanımının en sık görüldüğü yaş aralığında bulunmaktadır. 16-74 yaş grubu kişilerde internet ve bilgisayar 
kullanım oranı sırasıyla %66.8 ve %56.6 olup, hanelerin %80.7’si internete evden erişim imkânına sahiptir.6 
TÜİK 2016’ya göre ise internet kullanan bireylerin %82.4’ü sosyal medya hesabını kullanma, %74.5’i video 
seyretme, %69.5’i haber, gazete veya dergi okuma, %65.9’u sağlıkla alakalı bilgi arama, %65.5’i mal ve hiz-
metler hakkında bilgi sahibi olma ve %63.7’si müzik dinleme amaçlı internete erişmiştir7.

İnternetin hızlı gelişimi insan hayatını pek çok yönden kolaylaştırmakla birlikte, erişimin yaygınlaşması, inter-
net kullanım sürelerinin artmasıyla birlikte internetle ilgili bazı olumsuzluklar da ortaya çıkmaya başlamıştır 
(Gönül, 2002: 105-110). Uzun süreli bilgisayar kullanmak göz problemlerine, radyasyonun olumsuz etkilerine, 
postür ve kas-iskelet sisteminde bozukluklara, kas gruplarının devamlı tekrarlayan hareketlerin baskısında kal-
ması sonucu ise karpal tünel sendromu gibi rahatsızlıklara yol açabilmektedir (Muslu, Bolışık, 2009: 445-450).

İnternet bağımlılığının tedavisi için hem farmakolojik hem de psikoterapötik yöntemler araştırılmakta ve bu 
konuda öneriler sunulmaktadır (Canan, 2010).

AMAÇ

İnternet bağımlılığı sıklıkla görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu araştırma, Elazığ Fırat Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin internet kullanımlarını, bağımlılık durumlarını ve bun-
larla ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışma Elazığ ili Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler 
ile yapılmıştır, tüm üniversiteyi temsil etmemektedir. Bu da çalışmamızın sınırlılığını oluşturmaktadır.

YÖNTEM

Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini Elazığ ili Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın saha çalışmasının yapıldığı 2017 yı-

6 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862
7 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779



53

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Kongre ve Oturum Başkanı

Prof. Dr. Necati DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ 
Davetli Konuşmacı

Prof.Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU
Davetli Konuşmacı

lında 697 öğrenci öğrenim görmektedir. Örneklem seçilmeden evrenin tamamı araştırmaya dahil edilmiştir. 
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin 638’ine (Çalışmaya katılma oranı %91.5) ulaşılmıştır. Ankete baş-
lamadan önce ankete ekli bir bilgi formu ile katılımcılar, alınan bilgilerin bu çalışmanın bilimsel platformu 
dışında kullanılmayacağına dair bilgilendirilmiştir. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; 
öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek, internet bağımlılık durumları ve ilişkili faktörleri etki-
leyeceği düşünülen, literatür çalışmaları incelenerek oluşturulmuş 47 soruluk kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 
Anketin ikinci bölümünde; Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği bulunmaktadır. Veriler toplanmadan önce anket 
formundaki soruların anlaşılabilirliğini test etmek amacıyla, 10 öğrenci ile ön uygulama yapılmıştır. Anket sı-
nıflara girilerek dağıtılmış, çalışmaya katılmayı kabul edenlerin anketi doldurması istenmiştir. Anket doldurul-
duktan sonra öğrencilerin boy ve kilo ölçümleri yapılmıştır. Beden Kitle İndeksi (BKİ) değerlendirilmesinde 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün değerlendirmesi kriter alınmıştır. BKİ 18.5’in altı olanlar zayıf, 18.5-24.99 
olanlar normal, 25.0-29.9 olanlar fazla kilolu, 30 ve üzeri olanlar ise obez olarak gruplandırılmıştır8.

Katılımcıların internet bağımlılığı düzeyleri Young tarafından geliştirilen ve 2001 senesinde Bayraktar tara-
fından Türkçe geçerlilik güvenirliliği yapılan 20 soruluk İnternet Bağımlılık Ölçeği kullanılarak değerlendiril-
miştir. Çeviri testin standardize edilmiş Alpha değeri açısından güvenirliği .91, Spearman

Brown değeri açısından da .87’dir. Altılı likert bir ölçek olan İnternet Bağımlılık Ölçeği’nde öğrencilerden 
sorulan sorulara verilecek yanıtlar için “Hiçbir zaman”, “Nadiren”, “Ara sıra”, “Çoğunlukla”, “Çok sık” ve 
“Devamlı” seçeneklerinden birini işaretlemesi istenmektedir. Bu seçeneklere sırasıyla 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 puan 
verilmektedir. 80 ve üzeri puan alanlar “Patolojik İnternet

Kullanıcısı”, 50-79 arası puan alanlar “Sınırlı Semptom Gösterenler”, 49 puan ve altı alanlar ise “Semptom 
Göstermeyenler” olarak sınıflandırılmıştır (Bayraktar, 2001). Elde edilen veriler istatistiksel olarak SPSS 22.0 
paket programında değerlendirilmiş, değişkenlerin niteliğine bağlı olarak yüzdelik, ortalama, ki-kare, t testi 
ve tek yönlü varyans analizi testleri, post hoc Tukey HSD testi uygulanmıştır. Ortalamalar standart sapma ile 
birlikte verilmiş, p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaş ortalamaları 20.43±2.41 (min: 17, max: 50 yaş) olup, %64.6’sını 
(412 kişi) kadınlar oluşturmaktadır. Araştırma grubunun bazı sosyo-demografik özelliklere göre dağılımı Tab-
lo 1’de gösterilmiştir.

8 https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi
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Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

Sosyo-demografik Özellikler (n=638) Sayı %

Cinsiyet 

    Kadın 412 64.6

    Erkek 226 35.4

Yaş Grupları

    17-18 70 11.0

    19-20 339 53.1

    21-22 161 25.2

    23-24 42 6.6

    25 ve üzeri 26 4.1

Anne-Babanın Medeni Durumu 

    Evli 587 92.0

    Eşi ölmüş 33 5.2

    Boşanmış 18 2.8

Öğretim Şekli 

    Örgün öğretim 439 68.8

    İkinci öğretim 199 31.2

Okumakta Olduğu Sınıf 

    1.sınıf 380 59.6

    2.sınıf 258 40.4

Okumakta Olduğu Bölüm 

    Anestezi 106 16.6

    Fizyoterapi 88 13.8

    Otopsi yardımcılığı 60 9.4

    Tıbbi görüntüleme teknikleri 124 19.4

    Tıbbi laboratuvar teknikleri 101 15.8

    Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Aile Gelir Düzeyi

159 24.9
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     1000 TL ve altı 65 10.2

     1001-2000 TL 273 42.8

     2001-3000 TL 158 24.8

     3001 TL ve üzeri 142 22.3

Ailesinin/kendisinin Sosyoekonomik Düzeyini Algılama 
Durumu

    Kötü                                                                               44 6.9

    Orta 426 66.8

    İyi 168 26.3

Öğrencilerin cinsiyet ve BKİ değişkenlerine göre internet bağımlılık durumlarının dağılımı Tablo 2’de veril-
miştir.

Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyet ve BKİ Değişkenlerine Göre İnternet Bağımlılık Durumlarının Dağılımı

İnternet Bağımlılığı Durumu

Semptom 
Göstermeyenler

Sınırlı 
Semptom 
Gösterenler

Patolojik 
İnternet 
Kullanıcısı

Toplam İstatistik

Cinsiyet 
(n=638)

n %* n %* n %* n %**

Kadın 352 85.4 58 14.1 2 0.5 412 64.6

χ2=8.615 
Sd=2

p=0.013

Erkek 180 79.6 39 17.3 7 3.1 226 35.4

BKİ (n=638)

Zayıf ve 
normal

428 83.8 79 15.5 4 0.8 511 80.1 χ2=7.327 Sd=2

p=0.026
Fazla kilolu 
ve obez

104 81.9 18 14.2 5 3.9 127 19.9

Toplam 532 83.4 97 15.2 9 1.4 638 100.0

*Satır yüzdesi  **Sütun yüzdesi
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Araştırma kapsamına alınan öğrencilerden kadın cinsiyette olanların %0.5’i (2 kişi) erkek cinsiyette olanların 
%3.1’i (7 kişi) patolojik internet kullanıcısı olarak saptanmıştır.

Öğrencilerin çeşitli değişkenlere göre internet bağımlılık ölçeği puan ortalamalarının dağılımı Tablo 3’te ve-
rilmiştir.

Tablo 3. Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre İnternet Bağımlılık Ölçeği Puan Ortalamalarının  
Dağılımı

 Değişkenler (n=638) n İnternet Bağımlılığı Ölçeği 
Puanı (Ort.±SS)

İstatistik p

Cinsiyet 

  Kadın 412 29.66±17.78 t=-2.201 0.028

  Erkek 226 33.26±20.82

Yaş Grupları

  17-19 yaş 237 31.05±18.43

  20 yaş ve üzeri 401 30.87±19.31 t=0.121 0.903

Medeni Durum

  Bekar/boşanmış 623 31.07±19.06

  Evli 15 25.26±14.36 t=1.172 0.242

Anne Eğitim Düzeyi

  Herhangi bir okul bitirmemiş 144 27.90±18.74*

  İlkokul mezunu 237 30.16±18.26*

  Ortaokul mezunu 123 31.83±18.98 F=3.583 0.007

  Lise mezunu 96 32.60±20.28

  Üniversite mezunu ve üzeri 38 40.18±18.23*

Baba Eğitim Düzeyi

  Herhangi bir okul bitirmemiş 24 26.33±16.88

  İlkokul mezunu 163 27.96±18.48*

  Ortaokul mezunu 143 32.38±18.97 F=2.776 0.026

  Lise mezunu 209 30.83±19.65

  Üniversite mezunu ve üzeri 99 35.09±18.08*

Öğretim Şekli 
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  Örgün öğretim 439 31.23±18.71 t=0.577 0.564

  İkinci öğretim 199 30.29±19.57

Öğrenim Sırasında İkamet Edilen 
Yer

  Ev 443 30.00±18.82

  Yurt 195 33.07±19.20 t=-1.891 0.059

Ders Başarı durumlarını algılama

  İyi 229 27.53±18.64*

  Orta 361 32.26±18.48* F=7.339 0.001

  Kötü 48 37.22±21.59*

Sigara Kullanma Durumu 

  Kullanıyor 159 35.48±20.34

  Kullanmıyor 479 29.43±18.27 t=3.516 0.0001

Alkol Kullanma Durumu 

  Kullanıyor 63 36.23±21.17

  Kullanmıyor 575 30.36±18.64 t=2.342 0.019

Bir İşte Çalışma Durumu

  Çalışıyor 71 30.38±20.54 t=-0.264 0.792

  Çalışmıyor 567 31.01±18.78

* Tukey HSD testi ile farklılığın kaynaklandığı gruplar

Sigara ve alkol kullanan öğrencilerin internet bağımlılık ölçek puan ortalamaları kullanmayanlara göre anlamlı 
olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05, Tablo 3).

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin internet ve telefonla ilgili değişkenlere göre internet bağımlılık ölçeği 
puan ortalamalarının dağılımı Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Öğrencilerin İnternet ve Telefonla İlgili Değişkenlere Göre İnternet Bağımlılık Ölçeği Puan 
Ortalamalarının Dağılımı

Değişkenler(n=638) n İnternet Bağımlılığı Ölçeği 
Puanı (Ort.±SS)

İstatistik p

Sosyal Ağ Hesabı 

  Var 539 32.19±19.20

  Yok 99 24.12±16.14 t=3.934 0.0001

İnternet Bağlantısı

  Var 509 32.04±19.26

  Yok 129 26.59±17.19 t=2.928 0.004

Kendine Ait Bilgisayar

  Var 364 32.25±19.58 t=2.046 0.041

  Yok 274 29.19±18.01

Akıllı Telefon

  Var 603 31.17±18.91 t=1.301 0.194

  Yok 35 26.88±19.84

Günlük İnternette Geçirilen Süre

  0-60 dk 87 24.41±17.16* F=8.706 0.0001

  61-180 dk 176 27.86±18.97*

  181-240 dk 77 31.77±18.94

  241 dk ve üzeri 298 34.44±18.77*

İnternet Kullanılan Toplam Yıl

  3 yıldan az 104 29.77±20.38 t=-0.682 0.495

  3 yıl ve üzeri 534 31.16±18.70

* Tukey HSD testi ile farklılığın kaynaklandığı gruplar

3 yıl ve üzeri süreyle internet kullanan öğrencilerin internet bağımlılık puanları, 3 yıldan az kullananlara göre 
yüksek bulunmuştur fakat bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05, Tablo 4).
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SONUÇ

Araştırma kapsamına alınanların %53.1’ini 19-20 yaş grubundaki öğrenciler oluşturmakta olup, öğrencilerin 
%68.8’i örgün öğrenim görmektedir (Tablo 1). Öğrencilerin %66.8’i sosyoekonomik durumunu orta olarak 
algılamaktadır (Tablo 1).

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %83.4’ünün tanımlanan internet bağımlılık puanlarına göre semptom 
göstermeyenler oldukları, %15.2’sinin sınırlı semptom gösterenler ve %1.4’ünün ise patolojik internet kulla-
nıcısı olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Sulak’ın çalışmasında %88.7’si semptom göstermeyenler, %10.1’i sınırlı 
semptom gösterenler ve %1.2’si patolojik internet kullanıcısıdır (Sulak, 2015). Denizli’de yapılan bir çalışma-
da; %94.0’ı semptom göstermeyenler, %5.2’si sınırlı semptom gösterenler, %0.8’i patolojik internet kullanı-
cısı (Ergin ve ark., 2013: 134-142.), Has’ın çalışmasında %72.3’ü semptom göstermeyenler, %25.3’ü sınırlı 
semptom gösterenler, %2.4’ü patolojik internet kullanıcısıdır (Has, 2015). Aslan ve Yazıcı’nın 910 üniversite 
öğrencisiyle yaptığı çalışmada %77.1’i semptom göstermeyenler, %20.9’u sınırlı semptom gösterenler, %2.0’ı 
patolojik internet kullanıcısıdır (Aslan, Yazıcı, 2016: 109-117). Norveç’te 12-18 yaş aralığındaki gençlerle 
yapılan bir çalışmada %1.8 internet bağımlılığı bulunmuştur (Johansson, Götestam, 2004: 223-229). Genel 
olarak yapılan çalışmalarda patolojik internet kullanıcısı oranı düşük olup, sınırlı semptom gösterenlerin oranı 
yüksektir bu da ilerleyen dönemlerde ciddi problemlerin habercisi olarak düşünülebilir.

Çalışmamızda öğrencilerin Young İnternet Bağımlılık Ölçeği puan ortalamaları 30.94±18.97 olarak bulun-
muştur. Usta (2017)’nın çalışmasında 32.70±17.35, Kıygı (2018)’nın çalışmasında 34.17±19.09, Yücelten 
(2016)’in çalışmasında, 28.11±15.64, Sulak (2015)’ın çalışmasında ise 26.67±18.36’dır. Bu bulgular çalışma-
mızla benzerdir.

BKİ sınıflandırılmasına göre fazla kilolu ve obez olanlarda internet bağımlılığı, zayıf ve normal öğrencilere 
göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05, Tablo 2). Hem Mota ve ark. hem de Tammelin ve ark. in-
ternet ve bilgisayarın aşırı kullanımının, yüksek BKİ ve düşük fiziksel aktivite düzeyleri ile ilişkili olduğunu 
bildirmiştir (Mota et al., 2006: 113-121, Tammelin et al., 2007: 1067-1074). Çalışmamız bulguları literatürle 
paraleldir. Televizyon ve bilgisayar başında hareketsiz olarak uzun süre oturmak şişmanlık riskini arttırmakta-
dır (Kohn, Booth, 2003: 1-9).

Çalışmamızda erkek öğrencilerin Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği puanları kadın öğrencilere göre anlamlı 
olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05, Tablo 3) Literatürde araştırma sonuçlarıyla örtüşen çalışmalar mevcuttur 
(Balta, Horzum, 2008: 187-205, Canan ve ark., 2012: 422-426, Reyhanlıoğlu, 2015, Kıygı, 2018, Usta, 2017, 
Tutgun, 2009, Fidancıoğlu ve ark., 2009: 3-9). TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 
2017 verilerine göre son 3 ay içerisinde 16-24 yaş aralığındaki bireyler içerisinde erkeklerin %91.5’i, kadın-
ların %82.9’u internete erişmiştir9. Hem Lam ve ark.’nın (2009: 403-408), hem de Ni ve ark.’nın (2009: 327-
330) üniversite öğrencilerinde yaptıkları çalışmalarda ise cinsiyet ve internet bağımlılığı arasındaki anlamlı 
ilişki bulunamamıştır. Türkiye dışında yapılan çalışmalarda cinsiyet ve internet bağımlılığı istatistiksel olarak 

9 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862
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anlamlı bulunmamış olup çalışmamızda ve Türkiye geneli çalışmalarda anlamlı bulunmuştur. Türkiye’de diğer 
ülkelerden farklı olarak kadın ve erkeklere biçilen toplumsal cinsiyet rollerinin de etkisiyle erkeklerin internete 
daha kolay erişebilmesinin internet bağımlılıklarının daha fazla olmasına sebep olabileceği düşünülmektedir. 

Bu araştırmada sigara ve alkol kullanan öğrencilerin internet bağımlılık puanları içmeyenlere göre anlamlı ola-
rak yüksek bulunmuştur (p<0.05, Tablo 3). Hem Alaçam ve ark.’nın (2015: 383-388), hem de Turan’ın (2015) 
üniversite öğrencilerinde yaptığı çalışmada sigara ve alkol kullananların Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği 
puanı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Lee ve ark.’nın yaptıkları çalışmada alkol kullanımıyla internet 
bağımlılığı ilişkili bulunmuştur (Lee et al., 2014: 380-386). Özdemir’in tıp fakültesi öğrencilerinde yaptığı 
çalışmada sigara kullananların internet bağımlılığı puan ortalamaları kullanmayanlara göre yüksek bulunmuş, 
ancak bu alışkanlıklarla internet bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Özdemir, 2016). Bu 
bulgulara göre, aşırı internet kullanımı, sorunlu alkol kullanımı ve sigara bağımlılığının benzer düzeneklerle 
bağımlılığa yatkınlık sağladığı söylenebilir. Çalışmamızın sonuçları da bunu destekler niteliktedir.

Araştırma kapsamına öğrencilerin aile gelir düzeyleri arttıkça internet bağımlılığı ölçek puan ortalamaları art-
maktadır (p<0.05, Tablo 3). Toraman’ın çalışmasında da çalışmamızla benzer şekilde aile aylık gelir durumu 
ile internet bağımlılığı düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (Toraman, 2013). Bu durum gelir 
düzeyi yüksek ailelerin çocuklarına bilgisayar ve internet gibi olanakları daha fazla sağlayabilmesi ile açıkla-
nabilir.

Araştırma kapsamındaki öğrencilerden öğrenim sırasında yurtta kalan öğrencilerin internet bağımlılık puan-
ları evde kalan öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur fakat sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildir 
(p>0.05, Tablo 3). Balcı ve Gülnar’ın (2009: 5-22), Ünsal’ın (2015), Sulak’ın (2015) çalışmalarında öğren-
cilerin öğrenim sırasında kaldıkları yerler ve toplam internet bağımlılık puanları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. Yurtta kalan kişilerin sosyal desteği internette vakit geçirerek sağlama ihtiyacı içerisinde bu-
lunmaları, ailelerinden uzakta olmalarından dolayı oluşabilecek yalnızlık algısının paylaşım siteleri ve inte-
raktif sohbetlerle giderilmeye çalışılması, bu yollarla hissettikleri öfori, keyif ve rahatlama hissi bağımlılık 
davranışlarının pozitif pekiştireçleri olabilir.

Öğrencilerin ders başarı durumunu kötü olarak algılayanların toplam internet bağımlılık puan ortalamala-
rı ders başarı durumunu orta ve iyi olarak algılayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.01, 
Tablo 3). Çam’ın çalışmasında okul başarısı düşük olan öğrencilerin internet bağımlılığı, interneti normal 
kullanan öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (Çam, 2014). Hem Ateş’in (2016), hem de Kır 
ve Sulak’ın (2014: 150-167) çalışmasında ise öğrencilerin akademik başarı ve internet bağımlılığı arasında 
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Türkiye dışı çalışmalar incelendiğinde Akhter’in (2013: 1793-1796), Derby-
shire ve ark.’nın(2013: 415- 422)   çalışmasında aşırı internet kullanımının; düşük not ortalaması ile ilişkili 
olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızın bulguları Çam’ın çalışması ve Türkiye dışı çalışmalarla uyumludur. İnter-
net bağımlılığı olan öğrencilerin internette aşırı zaman geçirmelerinin ders başarı durumunun düşmesine sebep 
olabileceği düşünülmektedir.
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Araştırma kapsamına alınan öğrencilerden kendine ait bilgisayarı olanların internet bağımlılık  puanları kendi-
ne ait bilgisayarı olmayan öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05, 

Tablo 4). Hem Çakır ve ark.’nın (2011: 95-117), hem de Sulak’ın (2015) çalışmasında bilgisayarı olan öğren-
cilerin internet bağımlılık puanları, çalışmamızla benzer şekilde bilgisayarı olmayanlara göre anlamlı olarak 
daha yüksek bulunmuştur Öğrencilerin kendilerine ait bilgisayarı olmasının internete daha kolay erişme imka-
nı verebildiği ve bu durumun internet bağımlılığı açısından bir risk faktörü olabileceği düşünülmektedir. 

Akıllı telefon sahibi olan öğrencilerin internet bağımlılık ölçek puanları akıllı telefona sahip olmayan öğren-
cilere göre yüksektir fakat bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05, Tablo 4). Akıllı telefonların 
zamanı verimli kullanmak, bilgiye kolay ulaşmak mekâna bağlı kalmadan işlerin yürütülebilmesi gibi önemli 
yararları bulunmaktadır. Sosyal medya, oyunlar, uygulamalar dışında günlük işlerimizi ve haberleşmelerimizi 
en kolay yolla karşılamamızı sağlamaktadır. Akıllı telefonlar bize sağladıkları yararları çoğunlukla internet 
üzerinden gerçekleştirdikleri için internet kullanımı ile akıllı telefon kullanımı arasında güçlü bir ilişki olduğu 
düşünülebilir.

Öğrencilerin günlük internette geçirdikleri süre arttıkça internet bağımlılık puanları istatistiksel olarak anlamlı 
bir biçimde artmaktadır (p<0.001, Tablo 4). Sulak’ın çalışmasında da benzer şekilde günlük internet kullanım 
süresi internet bağımlılık puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (Sulak, 2015).

Bu sonuçlar doğrultusunda üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı riskini azaltmaya ve yönelik önerile-
rimiz;

•	 Öğrencilere internet, teknolojik ortamların planlı bir şekilde kullanılması, patolojik internet kullanımı, boş 
zaman ve rekreasyon konulu etkinlik, konferans, panel vb. faaliyetlerin düzenlenmelidir. 

•	 Öğrencilerin sosyal yaşamlarını daha sağlıklı hale getirmek ve böylelikle sosyal amaçlı internet kullanım-
larını önlemek adına faaliyetler ve kampüs içi aktiviteler arttırılmalıdır.  

•	 Özellikle gençlerde internet bağımlılığın önlenmesi yönünde geliştirilecek stratejilerde eşlik eden diğer 
bağımlılıkları ve risk faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır.
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DİJİTAL ÇAĞDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN OKUL HEMŞİRESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bahise AYDIN1, Murat BEKTAŞ2

1Hemşirelik Bölümü, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye

2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Günümüzde dijital çağın çocuklara getirdikleri çokça tartışılmaktadır. Geçtiğimiz on yılda çocuklarda 
ve adolesanlarda cep telefonu ve internet kullanımı hızla artmış, gelişmiş ülkelerde orta çocukluk döneminde 
büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştır. Çocuklar bir yandan fiziksel, ruhsal, sosyal büyüme ve gelişimlerini 
sürdürürken diğer yandan teknolojinin hızlı ilerlediği bir ortamda bunun getirdiği pek çok etkiye maruz kal-
maktadırlar. Dijital çağın çocuklar için birçok yararının yanı sıra, çevrimiçi içeriklerin çocuklarda özellikle 
iletişim ve davranışsal açıdan riskli ve zararlı sonuçları olabileceği tartışılmaktadır. Teknolojinin çocuk sağlığı 
üzerinde bağımlılık, dijital zorbalık, cinsel içerikli yazışmalar/ paylaşımlar, sedanter yaşam nedeniyle obezite 
ve diğer kronik hastalıkların gelişimi gibi riskleri bulunmaktadır. Çocukların büyük bir kısmı ile yakın te-
mas halinde olan meslek gruplarından olan okul hemşireleri, teknolojinin çocukların sağlığına etkilerini takip 
etme ve doğru yönlendirme konusunda önemli bir platformda yer almaktadır. Okul hemşireleri öğrencilerin 
sağlığının tanılanması, okul çevresinin kontrolü ve güvenliğinin sağlanması, sağlık eğitimi verilmesi ve okul 
personelinin sağlığının değerlendirilmesi konularında gerekli eğitim ve deneyime sahip, bu hizmetleri yürüt-
mede yetkin olan profesyonel meslek üyeleridir. Öğrencilerin sağlık durumları ile okul hemşireliği hizmetleri 
7 grupta kategorize edilmiştir. Bunlar sağlığı iyi olan, sağlığı iyi olup yüksek risk grubu olan, acil sağlık ge-
reksinimi olan, kronik sağlık sorunları olan, psikososyal sorunları olan, tıbbi olarak hassas öğrenciler ve çoklu 
sağlık sorunlarıyla birlikte teknoloji bağımlısı öğrenciler şeklindedir. Bu gibi durumlara yönelik okul hemşi-
relerinin bakım verici, sağlığı geliştirme, koruyuculuk, danışmanlık, araştırmacı gibi önemli rolleri bulunmak-
tadır. Hemşireler bu roller doğrultusunda çocukları dijital çağın sağlıklarını tehdit eden risk ve zararlarından 
koruyabilecek fırsat ve güce sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Okul Hemşireliği, Çocuk, Sağlık, Dijital Çağ

Dijital Çağ

Mobil ve çevrimiçi teknolojiler, eğlence, iletişim, bilgi arama ve değişim için büyük fırsatlar getirmiştir (Li-
vingstone and Smith 2014). Dijital teknoloji; insanlara sınırsız iletişim olanağı, ticari fırsatlar, yeni bilgiler 
edinme imkânı ve kendini özgürce ifade etme şansı sunan ve bunun yanı sıra insanların yaşam biçimlerini, 
sağlığını, toplumsal dokuyu ve siyasi düzeni tehdit eden bir değişim getirmiştir. Dijital teknolojiler; çocukların 
hayatlarını ve hayattaki şanslarını değiştirmiştir (UNICEF 2017). 
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Dijital Çağda Çocuk Olmak

Çocuklar bir yandan fiziksel, ruhsal, sosyal büyüme ve gelişimlerini sürdürürken diğer yandan teknolojinin 
hızlı ilerlediği bir ortamda bunun getirdiği pek çok etkiye maruz kalmaktadır. Son yirmi yılda yüz milyonlarca 
çocuk, dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren dijital iletişim ve bağlantı akışına dâhil olmakta, birçok şekilde 
dijital dünyada yerini almaya başlamaktadır (Chiong and Shuler 2010, Common Sense Media 2013).

Dijital teknoloji doğru şekilde kullanıldığı ve herkesin erişimine açık olduğu takdirde, dezavantajlı çocukların 
hayatlarında köklü bir değişim yaratabilir. Bununla birlikte, çocukların potansiyellerini gerçekleştirmelerine 
engel olan yeni ayrımlara da yol açabilir. UNICEF’in Dünya Çocuklarının Durumu 2017 raporunda dijital 
teknolojinin çocuklar üzerindeki etkileri ele alınarak çocukları gelecekte nelerin beklediği irdelenmiştir. Bu 
raporda her çocuğun dijital dünyanın sunduğu olanaklardan faydalanabilmesi ve kendilerini bekleyen çevrimi-
çi risklerden korunması için bu doğrultuda yürütülen çalışmaların hızlandırılması, işbirliğinin arttırılması ve 
daha hedef odaklı yatırımların yapılması önerilmiştir (UNICEF 2017).  

Çocuklarda Dijital Teknolojilerin Kullanım Sıklığı 

Son yıllarda yapılan çalışmalar evlerde çocukların yarısının (%52) yeni bir dijital cihaza erişimi olduğunu, bu 
cihazların cep telefonları, ipad ve tabletler olduğunu göstermektedir (Plowman, McPake et al. 2010, Common 
Sense Media 2013). Çocukların çok küçük yaşlarda bu cihazlara erişimini inceleyen bir çalışmada, 2-5 yaş ara-
sındaki çocukların dahi (%6) kendisine ait bir cep telefonu olduğunu ve bu sayının gelişmiş ülkelerde zamanla 
hızla arttığını öngörmektedir (Chiong and Shuler 2010). 

Tahmini hesaplamalara göre 18 yaşından küçük çocuklar ve ergenler; tüm dünyadaki internet kullanıcılarının 
üçte birini oluşturmaktadır. Gençler (15–24 yaş grubu) internete en çok bağlanan gruptur. Dünya genelinde 
toplam nüfusun yüzde 48’i internete bağlanırken gençlerin yüzde 71’i çevrimiçidir. Bazı ülkelerde 15 yaşından 
küçük çocuklar; interneti 25 yaşından büyük yetişkinler kadar kullanabilmektedir (UNICEF 2017).

Dijital Teknolojilerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Dijital çağın çocuklar için birçok yararının yanı sıra, çevrimiçi içeriklerin çocuklarda özellikle iletişim ve dav-
ranışsal açıdan riskli ve zararlı sonuçları olabileceği tartışılmaktadır. 

Dijital Teknolojiler Çocuklar için Yararlı mı?

Dijitalleşme; çocuklara öğrenme ve sosyalleşme imkânının yanı sıra görüşleri ni ifade etmeleri için olanak sağ-
lar. Çocuklara eğitim ve öğrenim olanakları sağlar. Çocukların topluluklarını etkileyen konularda bilgiye eriş-
mesini kolaylaştırır ve sorunların çözümüne yardımcı olmalarına olanak sağlar. Gençlerin eğitim olanaklarına 
erişmesini ve iş bulmasını kolaylaştırabilir, yeni iş alanları yaratarak ekonomik fayda sağlayabilir. Gündelik 
hayatta güçlükler çeken bazı çocuklar çevrimiçi ortamda arkadaşlıklar geliştirebilmekte ve normalde başka 
hiçbir yerde bulamadıkları toplumsal desteği bu şekilde alabilmektedir (UNICEF 2017, Plowman 2010).
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Dijital Teknolojiler Çocuklar İçin Riskli veya Zararlı mı?

Dijital teknoloji ve etkileşim; çocukların güvenliğini, mahremiyetini, sağlığını ve mut luluğunu tehdit eden 
riskler oluşturabilir. Çocukların gerçek dünyada karşı karşıya olduğu tehdit ve tehlikeleri daha da arttırabilir. 
Siber zorbalık, çocukların internette cinsel istismarı, taciz, pornografik veya şiddet içeren materyallere maruz 
kalma, çocuklara zarar verebilecek yasadışı faaliyetler ve insan ticareti gibi riskler çocuklar için yıkıcı olabilir. 
Dijital çağda çocukların maruz kalabileceği diğer risklerden bazıları da dijital bağımlılık, dijital teknolojinin 
çocukların zihinsel gelişimi ve kavrayış üzerindeki olası olumsuz etkileri, olumsuz içeriklerin, çocukların ken-
dilerine ve dünyaya olan bakış açılarını etkilemesidir (Döring 2014, Leung 2014, Livingstone and Smith 2014, 
Jeong and Lee 2015, Pigozi and Bartoli 2016).

Çocukları tuzağa düşürmek isteyen kötü niyetli kişiler; anonim sosyal medya profil lerini ve oyun forumlarını 
kullanarak, hiçbir şeyden şüphe duymayan çocuklarla kolaylık la iletişim kurabilmektedir. Yeni teknolojiler 
çocukların cinsel istisma rının ve diğer zararlı içeriklerin canlı olarak yayınlanmasına olanak sağlamakta ve 
emniyet güçlerinin bu tür vakaları takibini güçleştirmektedir (UNICEF 2017).

Çocuklarda giderek artan akıllı telefon bağımlılığı, akademik başarı, okul hayatı, akıl sağlığı, ebeveynler ve 
çocuklar arasındaki iletişim ve özellikle düşük sosyal çevrelerde kişisel ilişki üzerinde daha olumsuz etkilere 
sahiptir (Leung 2014, Jeong and Lee 2015). İnternete bağlanan çocukların büyük bir bölümü, bunu olumlu bir 
deneyim olarak görseler de çok sayıda aile ve öğretmen ekranlara gömülmenin çocukları depresif yaptığını, 
internet bağımlılığına neden oldu ğunu ve hatta sedanter yaşam nedeniyle obeziteyi arttırdığını düşünmektedir 
(Plowman, McPake et al. 2010). Akıllı telefonlar, “odadan çıkmama kültürünü” güçlendirmektedir. İnternete 
erişimi olan birçok çocuk; mahremiyetine daha fazla önem vermekte, özel alanına daha çok çekilmekte ve 
daha az denetlenmektedir (UNICEF 2017).

Döring (2014) tarafından yapılan bir literatür incelemesinde, okullarda zorbalığın günümüzde teknolojinin 
imkanlarıyla farklı bir boyutu olan cinsel içerikli mesaj, fotoğraf veya videoların izinsiz paylaşılması özellikle 
adolesanlar arasında yeni bir yüksek riskli davranış olarak ele alınmaktadır. Mevcut çalışma, adolesanlarda 
yaygın olan bu durumun yetişkinlerden daha fazla görüldüğünü ortaya koymaktadır. Çalışmada, literatür tara-
ması sonucunda ulaşılan makalelerin çoğunun (%79) adolesanlarda cinsel içerikli yazışmanın (sexting) riskli 
davranış olarak ele alındığı ve adolesanı cinsel nesne ve şiddete, riskli cinsel davranışlara ve çocuk pornogra-
fisi yasaları uyarınca akranlar ve cezai kovuşturmaya zorlamak gibi olumsuz sonuçlara bağlandığını vurgula-
maktadır (Döring 2014). 

Okul Sağlığı Hizmetleri

Okul sağlığı terimi öğrenciler, öğretmenler ve diğer okul personeli için okulda geçen günlerin sağlıklı, güvenli 
ve geliştirici olmasını sağlayan bütün önlemleri içine alan bir kavramdır (Neyzi 2005). Okul sağlığı hizmetleri, 
okulun çevresi dahil sağlığı olumsuz etkileyen her türlü etmenin denetimi ile öğrencilerin ve okul personelinin 
sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve 
dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi için yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır. Bu bağ-
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lamda okul sağlığı hizmetleri öğrencilerin sağlığını değerlendirmek, sağlığı geliştirici programlar uygulamak, 
bağışıklama ve bulaşıcı hastalıkları kontrol etmek, engelli ve kronik hastalığı olan çocukların sağlık bakımları-
nı yönetmek, ani yaralanma ve hastalanma durumunda ilkyardım hizmeti vermek ve aynı zamanda okul çevre 
sağlığını geliştirmek amacıyla düzenlenmiş faaliyetler bütünüdür. Bu doğrultuda, okul sağlığı hizmetleri ile 
toplumda okul çağındaki bütün çocukların mümkün olan en iyi bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığa kavuşmala-
rının sağlanması ve sürdürülmesi; okul çocuklarının sağlıklı bir çevrede gelişiminin sağlanması; çocukların, 
ailelerinin ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Okul sağlığı hizmetleri halk sağlığı 
hizmetlerinin bir parçası, ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin de devamı olarak tanımlanmaktadır (Bulduk and 
Erdoğan 2005, Magalnick and Mazyck 2008).

Okul Hemşireliği 

Okul sağlığı hizmetlerini yürüten ekip içinde, okul sağlığı hemşiresi öğrencilerin sağlığını korumada hayati 
bir rol oynamaktadır (Bahar 2010). Amerikan Ulusal Okul Hemşireleri Birliği (National Association of School 
Nurses (NASN) (2001) okul hemşirelerini; çocukların ve gençlerin entellektüel potansiyellerini kullanarak bi-
reysel yeteneklerini arttırmak, şu anda ve gelecekteki fiziksel, sosyal, kişisel ve duygusal büyümelerini olumlu 
etkilemek için yararlı kararlar alan kişi olarak tanımlamaktadır. Amerikan Okul Sağlığı Birliğinin (American 
School Health Association (ASHA) okul hemşiresi tanımı ise; “bakım verici, eğitici, danışman, vaka yöne-
ticisi, savunucu ve araştırıcı etkinliklerden sorumlu meslek üyesi” şeklindedir (Brainerd 1998, NASN 2005, 
Wolfe 2006).

Okul hemşireliği, öğrencilerin sağlığının geliştirilmesi, okul başarılarının arttırılması ve sağlıklı bir yaşam 
biçimi sürdürülmesi için çalışan profesyonel bir hemşirelik dalıdır. Okul sağlığı hemşireleri akut ve kronik 
hastalıklar, yaralanmalar ve acil durumlar, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, obezite, madde kullanımı, adolesan 
gebelikler, ruh sağlığı, ağız ve diş hastalıkları, beslenme, cinsel yolla bulaşan hastalıkların kontrolü, şiddet, 
yoksulluk gibi durumlara yönelik girişimler uygulamaktadır. Okul hemşireleri sunduğu hizmetler ile öğrenci-
lerin normal büyüme ve gelişimlerini sürdürmelerini sağlamaktadır. Sağlıklı bir okul ortamı oluşturarak çocuk-
ların sağlığını ve güvenliğini geliştirmelerine yardım etmekte, öğrencilerin mevcut ve olası sağlık sorunlarıyla 
baş etmelerine destek olmaktadırlar. 

Okul hemşireleri vaka yöneticileridir. Bu doğrultuda diğer disiplinlerle işbirliği ve bilgi alışverişi yaparak 
öğrenci ve ailelerin hastalıklara uyumunu, hastalıkları yönetme ve öğrenme süreçlerini kolaylaştırırlar. Ayrıca 
okul hemşireleri, sağlık bakımının devamı ve sağlıklı bir okul ortamının oluşması için okul çalışanları, aileler, 
toplum ve sağlık profesyonelleri arasındaki bağlantıyı sürdürür. Hizmet verdikleri okullarda sağlık programla-
rının ve politikalarının yürütülmesinde, sağlık eğitimlerinin verilmesinde kilit rol oynayarak liderlik ve koor-
dinatörlük görevi üstlenirler (NASN 2005, Magalnick and Mazyck 2008, Duff 2014, Bahar and Haney 2016, 
Maughan, Bobo et al. 2016).
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Okul Hemşirelerinin Dijital Zararlar Karşısında Çocuk Sağlığına Yönelik Rolleri ve Uygulamaları 

Okul hemşirelerinin görevi, dijital teknolojinin olumsuz etkilerini hafifletmek ve sunduğu fırsatları mümkün 
olduğunca yaygınlaştırmaktır. Okul hemşiresinin sorumlulukları ve okul sağlığı hizmetleri öğrencilerin ve 
toplumun gereksinimlerine göre farklılıklar göstermektedir. Uygulamada bakımın bireyselleştirilmesi, okul 
sağlığı hemşireliğinde de esas unsuru oluşturmaktadır (Wolfe 2006).

Öğrencilerin sağlık durumları ile okul hemşireliği hizmetleri 7 grupta kategorize edilmiştir. Bunlar sağlığı iyi 
olan, sağlığı iyi olup yüksek risk grubu olan, acil sağlık gereksinimi olan, kronik sağlık sorunları olan, psi-
kososyal sorunları olan, tıbbi olarak hassas öğrenciler ve çoklu sağlık sorunlarıyla birlikte teknoloji bağımlısı 
öğrenciler şeklindedir. Bu gibi durumlara yönelik okul hemşirelerinin bakım verici, sağlığı geliştirme, koruyu-
culuk, danışmanlık, araştırmacı gibi önemli rolleri bulunmaktadır (Wolfe 2006). 

Amerikan Ulusal Okul Hemşireleri Birliği (NASN) okul hemşirelerinin bakım verici, liderlik, sağlığı geliş-
tirici, sağlık taramalarına yönelik rolü, güvenli okul çevresi sağlama rolü, sağlık politika ve programları için 
uygulayıcı rolü, işbirliği rolü olmak üzere 7 temel rolü olduğunu belirlemiştir (Wolfe 2006, Magalnick and 
Mazyck 2008). Ulusal Okul Hemşireleri Birliği 2002 tarihinde “Eğitimde Okul Sağlığı Hemşirelerinin Rolü, 
Okul Hemşiresinin Rolü” başlıklı kısa bir yazı yayımlamıştır. Evrensel nitelikte tüm uygulama alanlarına ve 
tüm uygulama düzeylerine uyarlanabilen bu yazıda okul hemşireliğinin 1999 yılında yapılan tanımı doğrultu-
sunda hemşirelerin rollerini 7 bölümde ele almıştır (NASN 2005, Wolfe 2006). 

1. Okul hemşiresi öğrencilere ve okul çalışanlarına sağlık bakımı sağlar. 

2. Okul hemşiresi sağlık hizmetlerinin sağlanmasında liderlik yapar. 

3. Okul hemşiresi sağlık durumunu izler ve sevk yapar. 

4. Okul hemşiresi sağlıklı okul çevresi için düzenleme yapar. 

5. Okul hemşiresi sağlığı yükseltir. 

6. Okul hemşiresi sağlık politikaları ve programlarında liderlik rolü üstlenir. 

7. Okul hemşiresi okul çalışanları, aile, toplum ve sağlık profesyonelleri arasında liyezon hizmeti verir. 

Bu roller doğrultusunda okul hemşiresi “öğrencilerin fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal sağlığını ve öğrenme 
sürecindeki başarılarını destekleyen kişi” olarak özetlenebilir (NASN 2005). 

Okul hemşirelerinin çalışmaları temel hemşirelik uygulamaları doğrultusunda okul ortamında gerçekleştirilir. 
Hemşireler hemşirelik sürecini kullanır ve okul ortamına uyarlar. Aşağıdaki şema doğrultusunda hemşireler 
görevlerini yürütürler (Wolfe 2006, Bahar and Haney 2016).  
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Okul hemşireleri öğrencilerin dijital risklerle başa çıkmasında önemli role sahiptir. Pigozi ve Bartoli’nin (2016) 
Brezilya’da 12 okul hemşiresi ile derinlemesine görüşmeyle yaptıkları çalışmada, adolesanlarda zorbalık ko-
nusunda hemşirelerin önemli değişim yaratabilecek yeterlilikte olduğu saptanmış ve daha fazla sayıda okul 
hemşiresinin görevlendirilmesi gerektiği önerilmiştir (Pigozi and Bartoli 2016). 

SONUÇ 

Hemşireler sahip oldukları profesyonel roller doğrultusunda çocukları dijital çağın sağlıklarını tehdit eden risk 
ve zararlarından koruyabilecek fırsat ve güce sahiptir.  
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 “ÇEVRİM İÇİ HAYAT” MI “GERÇEK HAYAT” MI? İNTERNET BAĞIMLILIĞINI 
KONTROL ETMEDE PSİKOLOJİK STRATEJİLER

Emre Şenol DURAK1,  Mithat DURAK2

1-2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Bolu / Türkiye

Öz: İnternet, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bununla birlikte, bireylerin interneti 
ihtiyaç duyduklarından daha fazla kullanmalarının ve internet kullanımı nedeniyle günlük işlevlerini aksatma-
larının yanı sıra internete erişim sağlayamadıklarında huzursuz ve gergin hissetmeleri ve “gerçek hayattan” 
ziyade “çevrim içi hayatta” daha çok kalmayı tercih etmeleri “internet bağımlılığı” ya da “sorunlu internet 
kullanımını” olarak bilinen psikolojik sorunları akla getirmektedir. Öte yandan, internet kullanımına bağlı 
psikolojik sorunlar halen psikiyatrik tanı sistemleri tarafından resmi olarak kabul edilmemiştir. Ruhsal Bozuk-
lukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında (DSM; The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders) ve Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasında (ICD; The International Classification of Diseases) “internet 
bağımlılığı” ya da “sorunlu internet kullanımını” şeklinde bir tanı grubu bulunmamaktadır. Diğer taraftan, 
internete bağlı psikolojik sorunlara ilişkin çok sayıda kültürlerarası karşılaştırmalı çalışmalar bu sorunun var-
lığını ortaya koyar niteliktedir. Bu sunumda, internet bağımlılığı ya da sorunlu internet kullanımının psikolojik 
örüntüleri tanımlanacak ve kültürlerarası araştırmaların gözden geçirmesine yer verilecektir. Ayrıca, bireylerin 
internet kullanımını daha etkili şekilde yönetmelerinde ve “çevrim içi yaşam” - “gerçek yaşam” dengesini 
kurmalarında kullanılacak etkili psikolojik stratejiler açıklanacaktır. İnternet bağımlılığı örüntüsünü anlama, 
çevirim içi olmaya sevk eden etmenleri keşfetme, kendini yönetme stratejileri geliştirme, sosyal ilişkiler geliş-
tirme ve değişim için planlar oluşturarak somut adımları takip etme stratejileri detaylı şekilde açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Sorunlu İnternet Kullanımı, İnternet Kullanımına Bağlı Psikolojik 
Sorunlar, İnternet Bağımlılığında Psikolojik Stratejiler 

GİRİŞ

Teknolojik gelişmelerin artışıyla birlikte, insanların internette daha uzun süre vakit geçirmeyi tercih ettikleri 
bilinen bir gerçektir. İnternet, bilgi, sosyalleşme ve eğlence gibi farklı konularda başvurulan erişim aracıdır. 
Diğer yandan, internetin bireyin yaşamındaki işlevselliğinin ötesinde yaşamın her alanını kaplaması, bireyi 
sosyal ilişkilerden uzaklaştırması ve kendisine daha bağımlı hale getirmesi de söz konusudur. İnternet or-
tamında paylaşılanlara ilişkin diğer insanlardan alınan geri bildirimlerin ise bir tür pekiştireç olması ve bu 
pekiştireçlerin internet kullanımını devam ettirmesi yönünde bir döngü yaratmasının da bağımlılıkta rolü bu-
lunmaktadır. İnternet davranış döngüsünü açıklayan diğer kuramlarda benzer temalar belirgindir (akt., Tao 
ve ark., 2007;Young, Yue, & Ying, 2011). İnternette zaman geçirdikçe ilk olarak mutluluk içeren (öforik bir 
durum) bir duygusal yaşantı tetiklenir; tekrarlı kullanım sonucunda aynı duyguyu elde etmek için bireylerin 
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artan miktarda internette bağlı kaldıkları (tolerans) aktarılır. İnternete bağlanamadıklarında ise, insanların, 
mutluluk belirtilerinin tam aksi mutsuzluk içeren yoksunluk belirtileri sergiledikleri belirtilir. Bu duygularla 
ise pasif bir şekilde başa çıkma sergilemeleri sonucunda bireylerin internete tekrar bağlanma istekleri oluştuğu 
ve davranışın bu döngüde tekrar ettiği aktarılır. 

İnternet Kullanımıyla İlgili Psikolojik Sorunlar

İnternetin yarattığı psikolojik sorunlar, internet bağımlılığı, problemli internet kullanımı, sorunlu internet kul-
lanımı, patolojik internet kullanımı, sosyal medya kullanım bağımlılığı, Facebook bağımlılığı gibi farklı termi-
nolojilerle incelenmektedir. Öte yandan, psikolojik sorunların sınıflanması ile ilgili kabul gören tanı sistemleri 
halen internete bağlı sorunları sınıflama içerisine almamıştır. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel 
El Kitabında (DSM; The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ve Uluslararası Hastalık 
Sınıflandırmasında (ICD; The International Classification of Diseases) “internet bağımlılığı” ya da “sorunlu 
internet kullanımını” şeklinde bir tanı grubu bulunmamaktadır. “Patolojik internet kullanımı” ile ilgili DSM-
V’te aşırı internet kullanımı (zaman algısını yitirecek düzeyde), tolerans, yoksunluk (depresyon, öfke, gergin-
lik vb), yan etkiler görülmesi (yalan söylemek, yabancılaşmak, sosyal izolasyon vb.) şeklinde bir semptom 
örüntüsünün kompulsif davranışlar sınıflamasına dahil edilmesi ile ilgili tartışmalardan bahsedilse de (Young, 
2011) henüz sınıflamada internete kullanımına bağlı sorunlar yer almamıştır. 

İnternet kullanımıyla ilişkili sorunların sınıflama sistemi içerisine alınması ile ilgili olarak ruh sağlığı alanında 
çalışan profesyonellerin çabaları halen devam etmektedir. Ancak, bu tanının oluşturulması ile ilgili de çeşitli 
tartışmalar bulunmaktadır. Örneğin sorunlu internet kullanımın belirli bir konuda (oyun oynamak suretiyle 
aşırı şekilde çevirim içi aktivitede olma davranışı gibi) ya da genel olarak tüm çevirim içi aktivitelerde mi 
tanımlanması gerekliliği tartışma konusudur (Davis, Flett, & Besser, 2002). Yine bu tartışmalarda sosyal bir 
ilişkide bulunma motivasyonuyla internetin bir tür ‘sosyal küre’ oluşturup oluşturmadığı üzerinde durulmuştur 
(Davis vd., 2002, s. 332). Bu açıklamada yer alan kürenin bireyi dışardaki yaşamdan uzak tutan bir sınır olarak 
görülebileceği ve bireyin kendisini sürekli içinde kalmak istediği ve güvende hissettiği bir sınır akla gelmek-
tedir. Diğer yandan, internetin gerçek ilişkilerden bireyleri uzaklaştırarak, sanal ilişkilere yönelttiği ve sosyal 
ilişkilerden kaçmayı sağladığı; sosyal ilişkilerden kaçındıkça daha fazla sanal ilişki arama çabası içerisine 
girdiği ve kompulsif şekilde çevirim içi olma davranışının böylece pekiştiği belirtilir (Caplan, 2010). Ayrıca, 
stres azaltma hipoteziyle internetin bir tür “oyalanma” için kullanıldığı, bireylerde bilişsel kaçınmayı tetikle-
diği vurgulanır (Davis vd., 2002). Oysa sorunlardan internete kaçmanın sağladığı etki kısa sürelidir. İnternet 
bağımlılarında günlük yaşamda da kaçınmacı başa çıkma stratejilerinin daha fazla kullanıldığı ve bu bireylerin 
stresli yaşantılara daha çok maruz kaldıkları bildirilir (Li, Wang, & Wang, 2009). Benzer şekilde, internet kul-
lanımının öz düzenleme (kendini yönetme) eksikliği ile ilişkisi olduğu, internetin bilişsel bir oyalanma yarattığı 
ve öz düzenleme eksikliği nedeniyle kompulsif şekilde internet kullanımın arttığı aktarılır (Caplan, 2010).

İnternet bağımlılığı, son yıllarda internet kullanımına bağlı sorunlar arasında sıklıkla incelenen bir konudur. 
Bu sorununun tanımlanmasında tanı ölçütleri kitaplarında madde bağımlılığının tanımlanmasına ilişkin kri-
terlerden yola çıkılmıştır. İnternet bağımlılığında, madde bağımlılığında görülen davranışsal özellikler akla 
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getirmektedir. Madde bağımlılığında olduğu gibi; bireyler, tekrarlı şekilde interneti kullanmakta, çevirim içi 
(online) olmakla uğraşmakta, internette geçirmeyi planladıkları zamandan daha uzun bir süre çevirim içi ol-
makta, artan internet kullanımı nedeniyle günlük işlerinde güçlükler yaşamakta, internet olmayan ortamlarda 
psikolojik olarak gerginlik, huzursuzluk ve sıkıntı gibi tepkiler göstermekte ve internetten uzak durma ya da 
kontrol etme girişimleri başarılılıkla sonuçlanmaktadır. Bu sorunlar kişinin internette geçirdiği zaman algısını 
yitirmesine, iş, eğitim ya da sosyal yaşam fırsatlarını göz ardı etmesine, internette geçirdiği zamanı gizlemek 
için diğer insanlara farklı açıklamalar yapmasına ve günlük yaşamda karşılaştığı sorunları düşünmekten alı-
koymak için interneti bir yol olarak kullanmasına sevk edebilir. 

İnternet Bağımlılığının Psikolojik Etkileri Nelerdir?

İnternet bağımlılığının çeşitli psikolojik etkileri bulunur. Problemli internet kullanımı olan ve olmayanlarda 
Kısa Semptom Envanteri puanlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada, depresyon, kaygı, bedenselleştirme ve 
düşmanlık duygularında fazlalık ile özgüven düşüklüğü problemli internet kullanımı olanlarda daha yüksek 
bulunmuştur (Demirbas, 2016). Benzer şekilde, kaygı ve korku skorlarındaki artış ile internet kullanımına 
ilişkin bilişlerdeki bozukluk artmaktadır (Durak & Senol-Durak, 2013). Çevirim içi oyun oynayan ve sorunlu 
internet kullanımı yüksek gençlerde, olumsuz duygulardaki artış, olumlu duygularda azalış (Wan & Chiou, 
2006), sosyal fobi, durumluk-süreklilik kaygı, içedönüklük ve nevrotizm puanlarında artış belirgindir (Cole & 
Hooley, 2013). Türklerde vicdanlılık azlığı, Ukraynalılarda duygusal denge azlığı ve Polonyalılarda açıklık az-
lığı Facebook bağımlılığı ile ilişkili çıkmıştır (Błachnio, Przepiorka, Senol-Durak, Durak, & Sherstyuk, 2017). 
Ayrıca, stresli yaşam olayları ve kaçınmacı başa çıkma stratejileri ile genellenmiş sorunlu internet kullanımı 
arasında pozitif yönlü ilişki göze çarpmıştır (Li vd., 2009). 

İnternet kullanımına bağlı çeşitli sorunlar da alanyazında göze çarpmaktadır. İnternette daha fazla kalabilmek için 
uykusuzluğa bağlı yorgunluk, internette aşırı vakit geçirmeye bağlı ailesel sorunlar, yakın ilişkilerde sorunlar, 
akademik sorunlar ya da işle ilgili sorunlar bunlardan bazılarıdır (Young, 1999). Benzer şekilde, yakınlık hissinin 
kaybı, kişilerarası ilişkilerde fakirleşme, sağlıklı ilişki geliştirme zorluğu ve yaşamdan doyum alamama göze 
çarpmaktadır (Young vd., 2011). Ayrıca, internette geçirilen süre arttıkça internet kullanımına ait bilişlerde bozul-
maların daha belirgin olduğu rapor edilir (Durak & Senol-Durak, 2013). Bilişlerde bozulmaların ve işlevsellikte 
azalmanın sorunlu internet kullanımı için önemli olduğu bildirilir (Durak & Senol-Durak, 2014). 

İnternet Bağımlılığında Psikolojik Stratejiler

İnternet bağımlılığının farklı kültürlerde bildirilen yaygınlığı düşünüldüğünde, bu sorunlarla başa çıkma daha 
önemli hale gelmektedir. İnternet bağımlılığı örüntüsünü anlama, çevirim içi olmaya sevk eden etmenleri 
keşfetme, kendini yönetme stratejileri geliştirme, sosyal ilişkiler geliştirme ve değişim için planlar oluşturarak 
somut adımları takip etme internet bağımlılığında uygulanabilecek psikolojik stratejilerden bazılarıdır.

3a. İnternet bağımlılığı örüntüsünü anlama

Bireylerin internette geçirdikleri zamanın artışı ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin varlığı çeşitli araş-
tırmalarda ortaya konulur (Durak & Senol-Durak, 2013; Mottram & Fleming, 2009). Dolayısıyla, internet 
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bağımlılığını değerlendirmeye başlarken internette geçirilen süreye bakmak önemlidir. İnternette günde orta-
lama dört saat ya da daha fazla zaman geçirenlerin ağır şekilde internet bağımlılığına sahip olduğu vurgulanır 
(Armstrong, Phillips, & Saling, 2000). Başka bir çalışmada, haftada sekiz saatten daha fazla internette zaman 
geçirenlerin ağır şekilde sorunlu internet kullanımına sahip olduğu bildirilir (Morahan-Martin & Schumach-
er, 2000). Benzer şekilde, haftada sekiz saatten fazla kullananlarda bağımlılıktan söz edilebileceği bildirilir 
(Young vd., 2011). Zaman konusunda araştırmacılar hemfikir olmadığından internette geçirilen sürede, ki-
şinin yaşamında neleri aksattığı incelenmelidir. Örneğin, kişi yapması gereken işi erteleme, gitmek zorunda 
olduğu etkinliklere katılmama, sosyal ilişkilere zaman ayırmama ve günlük yaşam sorumluluklarını aksatma 
gibi konularda sorunlar yaşamakta mıdır? Ayrıca, bireyin hangi internet uygulamasına daha fazla bağımlı ol-
duğunu belirlemek, birden fazla alanda internet kullanımı var ise (internet oyunu oynama ya da sosyal medya 
kullanımı) bunlar arasında sıralama yapmasını ve her birini ne kadar süre kullandığını belirlemek de internet 
örüntüsünü anlamak bakımından önemlidir (Young, 1999). 

İnternet bağımlılığı örüntüsünü anlamak için bireylere çeşitli anketler de uygulanabilir. İnternet bağımlılığını 
değerlendirmek için ilk olarak geliştirilen ölçek, İnternet Bağımlılığı Ölçeği (The Internet Addiction Test, IAT) 
(Widyanto & McMurran, 2004), 20 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca, DSM göz önünde bulundurularak geliştiri-
len ilk tarama testi olan İnternet Bağımlılığı Tanı Anketi (Internet Addiction Diagnostic Questionnaire, IADQ) 
uygulanabilir (Young, 2011). Bu ölçekte, sosyal izolasyon, artan internet kullanımı, günlük sorumlulukları 
ihmal etme ve internet aktivitesine ilişkin gizlilik ihtiyacı gibi belirtiler göze çarpmaktadır (Young, 2011). 
Yanı sıra, internete bağlanma davranışları ve tutumları belirlemek için 25 maddeden oluşan İnternet Davranış 
ve Tutum Ölçeği (Internet Behavior and Attitude Scale, IBAS) kullanılabilir (Morahan-Martin & Schumacher, 
2000). Sosyal olarak güvende ve özgür hissetmek, yeterli hissetmek, kolay iletişim kurmak, sosyal ortamlar-
dan gizlenmek gibi alt boyutları olan ölçekte bireyin hangi konuda daha yoğun bir davranış ve tutum içerisinde 
bulunduğunu öğrenmek önemlidir. 

Ölçeklerin yanı sıra, bireylerin internete bağlanma nedenleri görüşmede sorulabilir. Örneğin, aile ve arkadaş-
larla iletişim kurmak, işlerle ilgili nedenler, eğlence ve gevşeme, yeni insanlarla tanışma, benzer ilgilere sahip 
diğer insanlarla bir arada olma, yeni bir ilgi alanı geliştirme, fikirleri paylaşma, zaman harcama, duygusal 
destek, kumar oynama, oyun oynama, sanal gerçeklik uygulamalarına katılma gibi nedenler sorunun çözümü 
üzerinde düşünmek için uzmanlara bilgi verir (Morahan-Martin & Schumacher, 2000).

Çevirim içi olmaya sevk eden etmenleri keşfetme

Yukarıda bahsedilen anketlerin yanı sıra, internet bağımlılığına sevk eden tetikleyiciler nelerdir bunları an-
lamak tıpkı alkol bağımlılığında ya da yeme bozukluklarında olduğu gibi önemlidir (Young, 1999). İnternet 
kullanımına sevk eden olumsuz düşünceler (yalnızlık, karamsarlık, vb) ya da stresli durumlar (iş, evlilik, aka-
demik sorunlar vb.) nelerse bunların keşfedilmesi internet kullanımını kontrol etmek için de son derece önem-
lidir. İnternetin bu gibi durumlardan kaçınmak üzere bireyler tarafından “kendini tedavi etmek” için kullandığı 
bildirilir (Young, 1999, s. 22). Ancak, bu “kendini tedavi etmek” sağlıklı değil sağlıksız bir yöntemdir. Ayrıca, 
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bireyin hissettiği bu içsel yoksunluğun “çevirim içi olma açlığına” yol açtığı vurgulanır (Young, 1999, s. 22). 
Bireyin içsel yoksunluğunun ne olduğunu anlamak gereklidir.

Çevirim içi iken, bireyin yaşadığı duyguların neler olduğunu keşfetme de önemlidir. Birey internetteyken daha 
mutlu, onaylanan ve sevilen bir birey olarak hissedebilir (Young, 1999). Oysa bu duygular günlük yaşamda da 
vardır. Bireyin çevirim içi iken bu tür duyguları hissedebilmesi, günlük yaşamda eksik kalanları akla getirmek-
tedir. Bunlar da bireyi çevirim içi olmaya iten “tetikleyici duygular” olarak isimlendirilebilir.

Ayrıca, çevirim içi iken aklına gelen işlevsel olmayan düşünceler de internet bağımlılığına sevk eden diğer tetik-
leyicilerdir. Kişinin gerçekte olmadığı halde daha kötümser bir bakış açısı ile olayları değerlendirmesi, yetersiz-
lik, değersizlik ve sevilmezlik dolu kendilik inançları üzerinde durulması önemlidir (Young, 1999). Aslında bu tür 
inançlar da kişinin internet bağımlılığını etkileyen düşünsel tetikleyicilerdir (Davis, 2001). Bu tetikleyicileri daha 
iyi tanıyabilmek ve bireylerde bağımlılığa ilişkin bilişleri anlayabilmek için 36 maddeden oluşan Çevrimiçi Biliş 
Ölçeği (Online Cognition Scale, OCS) internet kullanımı ile ilgili bilişleri değerlendirmede kullanılabilir. Ölçek 
maddeleri internete yönelik bilişlerde yalnızlık/depresyon, azalmış dürtü kontrolü, dikkat dağınıklığı ya da sosyal 
olarak daha rahat hissetme boyutlarında sorular içermektedir (Davis vd., 2002). Bireyin hangi boyutta sıkıntısı 
olduğunu belirlemek uygulanacak bireysel stratejileri belirlemede önem kazanır. 

3c. Kendini yönetme (öz düzenleme) stratejileri geliştirme 

Yukarıda bahsedilen değerlendirme süreçleri ya da bireyi çevirim içi olmaya iten etmenleri keşfetmek, bireyin 
internet bağımlılığı sorununun varlığını değerlendirmek ve bu sorunun birey tarafından da kabul görmesi bakı-
mından önemlidir. Ancak, internet kullanımının sorunlu bir kullanım olduğunu görmek bireyde zaman alabilir. 
Bireyler sorunu inkar etmek, önemsizleştirmek, suçlamak, mantığa büründürmek vb. çeşitli tepkiler verebilir 
(Bkz., Tablo-1). İnternet bağımlılığının çözümünde, bireyin bu sorunu kabul etmesi zaman alacaktır. Ancak, 
çözüm için bireyin sorun davranışını kabullenmesi elzemdir.
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Tablo 1. İnternet Bağımlılığında Savunmalar

Basit İnkar:

Aksine ispatlar olsa bile, internet kullanımının sorun oluşturmadığı konusunda birey ısrarcıdır.

“Nerden çıktı bağımlılık? Ben internet bağımlısı değilim.”

Önemsizleştirme:

İnternet kullanımının oluşturduğu sorunların bir nebze farkındadır, ancak ciddiye almaz veya önemsemez.

“İnternette zaman geçirmeye başladığımdan beri notlarım bir parça düştü. Ama bunun ne önemi var ki?

Suçlama:

Sorun için sorumluluğu çevreye, başka insanlara veya durumlara atfeder. Kişisel sorumluluğu ele almaz.

“Dersi anlatan hoca bile telefonuna bakıyor, biz ne yapalım? Bize de aynısını yapmak düşer.”

Mantığa Bürüme:

İnternet durumu için bahaneler bulur, haklı sebepler sunmaya çalışır, açıklamalar yapar.

“Ben internette olmaktan para kazanıyorum. İşimin bir kısmı bu.”

Dikkati Dağıtma:

Dikkati başka konulara çekerek internet kullanımı konusundan kaçınır.

“Boş ver interneti, daha önemli konular var.”

Düşmanlık:

İnternet kullanımı konusunu açanlara öfkeyle veya alayla tepki verir.

“Neden buradayım anlamıyorum! Sizin daha ciddi bir işiniz yok mu?”

Uzmanın bireyle internet bağımlılığını değerlendirmesi ve kişinin bunu kabullenmesi son derece önemlidir. Bu 
süreçte, bireyler yukardaki tepkileri ısrarlı bir şekilde vereceklerdir. Bireylerle işlevsel bir ilişki kurulduktan 
sonra, bireyin sorunla yüzleşmesi için uzmanın yardım etmesi gerekebilir. 

Sorun davranışının kabullenilmesinden sonra bireyle hedefin ne olduğu üzerinde netleşmek gerekir. Örne-
ğin, bireyin hedefi internet bağımlılığından kurtulmak mıdır yoksa internet kullanım alışkanlığını düzenlemek 
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midir? Bu konuda çalışan bazı uzmanlar, hedefi internet kullanım alışkanlığını kontrol etmek üzere kurmak 
gerekliliğini vurgular (Young, 2011). Bireylerin interneti bırakma isteği, interneti durdurma isteği, interneti 
bırakma girişimleri ve bu girişimlerin sonuçsuz kalması şeklinde internet kullanımı ile ilgili önceki girişimler 
öğrenilerek, bireyle hedeflerin daha da detaylı şekilde netleştirilmesinin önerilir (Greenfield, 2011). Ayrıca, 
internet bağımlılığına eşlik eden diğer duygusal sorunların da (örn., sosyal kaygı, uyku bozuklukları vb.) psi-
koterapi odağında olmasının önemi bildirilir (Young, 2011). Özetle, hedef noktasının ne olduğu üzerinde bir 
karara varmak gerekir. 

Hedef davranış üzerinde hem fikir sağlandıktan sonra bireylerin internette geçirdikleri zamanı yönetmeleri 
için kendini kontrol etme stratejilerine geçilebilir. Kendini kontrol etme stratejileri bireyi görüşmenin olmadığı 
diğer zamanlarda daha etkin rol almasını ve sorunu kendi başına iken de yönetmesini sağlamak bakımından 
kıymetlidir çünkü internet bağımlılarında kendini yönetme, diğer adıyla öz düzenleme, becerilerindeki eksik-
liği gidermek gereklidir (Caplan, 2010). Bu stratejilerde ilk olarak bireyin çevirim içi aktivite sıklığının izle-
mesine yönelik görüşmeler arası “kendini izleme” çalışmaları verilebilir. Görüşmede, hangi saatlerde daha çok 
çevirim içi olduğu birlikte değerlendirilir. Kendini izleme çalışmaları yoluyla, bireyin çevirim içi aktivitelerini 
fark etmesi, bu aktivitelerini yeniden düzenlemesi ve internette geçirdiği zamanı kontrol etmesi hedeflenir 
(Greenfield, 2011). 

İlerleyen süreçte, verilen çevirim içi aktivite sıklığı yanında, günün çevirim içi geçirilen saatlerinde tetikleyen 
unsurların neler olabileceğini üzerinde durulur. Bu unsurları belirlemek kendini yönetme stratejileri geliştir-
mek için çok önemlidir. Örneğin, eğer tetikleyen etmen, mutsuzluk ise, çevirim içi olmadığı anlarda mutluluğu 
bulduğu durumların gözden geçirmesini yapmak işe yarayacaktır. Mutsuzluğu hissettiği anlarda bireyi gerçek 
yaşama çeken alternatif mutluluk yollarından birini kullanması istenir (örn., doğa içinde yürüyüş, yüzme, şarkı 
söylemek vb.). Bir başka örnek vermek gerekirse, eğer tetikleyen unsur, sosyal ilişki zayıflığı ise, bireyin sos-
yal yaşamda ilişki kurması ile ilgili seçenekleri için somut adımlar planlama gerekecektir. 

Sosyal ilişkiler geliştirme 

Bireylerin sosyal yaşamdan kopmaları ve çevirim içi yaşamları sosyal ilişkilere tercih etmeleri internet bağım-
lılığında sıklıkla ortaya çıkar (Young, 2011). İnternetin bir yandan sosyal ilişkileri sınırlandırırken bir yandan 
çevirim içi ilişkileri desteklemesi bir paradoks yaratmaktadır (Greenfield, 2011). Ayrıca, internet bağımlılığı 
“gerçek yaşamda” var olan sosyal ilişkileri aşamalı olarak kısıtlamaktadır (Greenfield, 2011). Örneğin, birey, 
başlarda yakın arkadaşına daha az zaman ayırmaya ve onu daha seyrek şekilde telefonla aramaya başlar daha 
sonra ise bu arkadaşıyla ilişkisini bitirir. Bu kapsamda, “gerçek yaşamda” var olan sosyal ilişkilerini ve bu iliş-
kilerin değerini bireye hatırlatmak son derece önemlidir. “Gerçek yaşamda” bireyi çevreleyen ailesi, arkadaş-
ları ve duygusal ilişkileri bireyin internet bağımlılığı konusunda değişim yakalaması için de birer motivasyon 
kaynağıdır (Young, 2011). Profesyonelin, bu motivasyon kaynaklarını motivasyonel görüşme çerçevesinde 
kullanması ve bireye “sen internet bağımlılığında neleri düzeltmek istiyorsun?”, “Kim için internet sorununu 
çözmek istiyorsun?” soruları “İnternet bağımlılığını yenmek istiyor musun?” sorularından daha faydalı ola-
caktır. Bireyin sorunu yenmesinde kişisel sorumluluğunu üstlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca, bireyden hedef 
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yönelimli şekilde, hafta içinde “çevirim içi” olmayı bırakıp “gerçek yaşamı” tercih ettiği anların listesini yap-
masını istenmesi pekiştirici olacaktır. Eğer, bireyin internette kalma tercihi, sosyal beceri eksikliğinden ileri 
gelmekteyse bireye sosyal beceri eğitimi verilmesi gerekli olacaktır. 

Değişim planları oluşturma

Bireylerle internet bağımlılığı konusunda çalışırken değişim planlarını somutlaştırmak son derece önemlidir. 
Öz düzenleme becerisindeki eksiklik (Caplan, 2010) nedeniyle planların somutlaşması gereklidir. Bireyin ya-
zılı olarak elinde bulunan değişim planları, hedef davranışa ulaşmada işe yarayacaktır (Bkz., Tablo-2). İnternet 
davranışını azaltmada, bireyin her zaman yanında taşıyacağı başa çıkma kartları hazırlaması, hatta bu başa 
çıkma kartlarını en sık internete girdiği aracın arka sayfasına koyması (örn., telefon ya da bilgisayarın masa 
üstüne) birer hatırlatıcı olacaktır (Bkz., Tablo-3). 

Değişim planlarını, somut, belirli bir hedefe yönelmiş ve davranış odaklı olarak düzenlemek son derece önem-
lidir. Bu planlardaki amaç istenen davranışı artırmaya yönelik olmaktır. O nedenle, bireyin aklına yatan ve 
ulaşabileceği hedeften başlayarak adımları somutlaştırmak işe yarayacaktır. Tablo-3’te de görülebileceği gibi, 
başa çıkma kartı hazırlanırken ilk kart “Bu gün interneti unut. Hayat Dışarıda” kartı olmayacaktır. Bireyin ilk 
etapta 10 dk. daha az internette olması hedeflenecektir. 

Tablo 2. Değişim Planları

Yapmak istediğim değişiklikler…………………………………………………………………..

Bu değişiklikleri yapmayı istememin en önemli nedeni……………………………....................

Değişim için atmayı planladığım adımlar……………………………………..............................

Diğer insanlar bana şu şekilde yardımcı olabilirler: …………………………………………….

Tablo 3. Başa Çıkma Kartlarından Örnekler
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Değişim planları içerisinde yukarıda bahsedilen çevirim içi olmaya iten ipuçlarına yönelik çalışmalar da yap-
mak gereklidir. Bireyi çevirim içi olmaya iten düşünceler, duygular, ya da stresli durumlar olduğunda neler 
yapabileceğine ilişkin somut değişim planları oluşturmak son derece önemlidir. Bu kapsamda, bireyle düşünce 
boyutunda çalışırken, işlevsel olmayan düşünceleri değiştirmeye yönelik bilişsel davranışçı yöntemlerin kulla-
nılması önerilir (Davis, 2001). Süreçte, bilişsel yeniden yapılandırma gerekebilir. Örneğin, bireyin kendiliğine 
ait “sevilmezlik” inancını değiştirmek için yapılandırılmış bir süreç takip edilebilir. Bireyi çevirim içi olmaya 
iten duygular ise duygu regülasyonuna yönelik teknikler uygulanabilir. Bireyi çevirim içi olmaya iten stresli 
yaşantılar ise bireye stresle başa çıkma konusunda psiko-eğitim vermek gerekebilir. 

SONUÇ

Modern dünyada vazgeçilmez bir araç olan internet, bireylerde internet kullanımına bağlı psikolojik sorunlara 
yol açmaktadır. Bireylerin internet kullanımını daha etkili şekilde yönetmelerinde ve “çevrim içi yaşam” - 
“gerçek yaşam” dengesini kurmaları önem kazanmaktadır. İnternet bağımlılığının yalnız kişiye etkisi yoktur. 
Kişinin yaşadığı çevresine de etkisi belirgindir. Örneğin, işyerlerinde üretim azlığına neden olduğu belirtilir 
(Davis vd., 2002). Dolayısıyla, birey temelli uygulamalar internet bağımlılığını gidermede oldukça önemlidir. 
Bireydeki değişim bireyin sosyal çevresine de etki edecektir. Bu makalede, çevirim içi- gerçek yaşam dengesi-
ni kurmalarını sağlayacak psikolojik stratejiler açıklanmıştır. İnternet bağımlılığı örüntüsünü anlama, çevirim 
içi olmaya sevk eden etmenleri keşfetme, kendini yönetme stratejileri geliştirme, sosyal ilişkiler geliştirme ve 
değişim için planlar oluşturarak somut adımları takip etme stratejilerine yer verilmiştir. Alanda çalışan pro-
fesyonellerin internet bağımlılığını kontrol etmek üzere uyguladıkları psikolojik stratejilerin etkililiğini ortaya 
koyan görgül çalışmalar gelecekte önem kazanacaktır. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBALIK/ SİBER MAĞDURİYET DAVRANIŞLARI 
VE İNTERNET SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ -ZONGULDAK ÖRNEĞİ

Afide AKYÜZ1, Meltem KÜRTÜNCÜ2

1Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 
Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Zonguldak / Türkiye

2Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Zonguldak / Türkiye

Öz: Giriş: Teknolojinin gelişmesiyle bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi hızlanmış, bu teknolojilerin 
herkes tarafından kullanımına olanak vererek hem iletişimi arttırmış hem de bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmıştır. 
Bu yenilikler siber zorbalık ve mağduriyet gibi riskleri de beraberinde getirmiştir. Siber zorbalık bir kişi ya da 
grup tarafından elektronik araçlarla isteyerek, kasıtlı, tekrarlayıcı şekilde başkalarına zarar verecek, rahatsız 
edecek düşmanca veya saldırgan mesajlar gönderme şeklinde tanımlanmaktadır Amaç: Bu derlemede siber 
zorbalık ve mağduriyetin bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu derlemenin 
içeriğini siber zorbalık ve mağduriyet konusunda yapılmış randomize çalışmalar, meta-analiz ve sistematik 
derlemeler ile güncel literatür bilgileri oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Bu derleme; YÖK Ulusal Tez Merkezi, 
Google Akademi, PubMed, dergiler ve konuyla ilgili makaleler taranarak oluşturulmuştur. Yöntem: Veri ta-
banlarından yapılan literatür taraması sonucu oluşturulmuştur. Bulgular: Ülkemizde siber zorbalık ve mağdu-
riyet oranları artarken cinsiyete göre farklılıklar göstermektedir. Ortaöğretim öğrencileri üzerinde yapılan bir 
araştırmada öğrencilerin yaklaşık %16’sının siber zorba davranışlar gösterdiğini, %17’sinin de siber zorbalık 
yaşadığını saptamıştır. Yurt dışında yapılan bir çalışmada ise 18 yaşından küçük bireylerin %11’i çevrimiçi 
iken diğer bireylere zorbalık yaptıklarını, %29’u çevrimiçi iken zorbalığa maruz kaldığını ve %47’si çevrimiçi 
zorbalığa şahit olduklarını ifade etmişlerdir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla siber zorbalık 
yaptığı sonucuna varan çalışmalar fazla olmakla beraber kız öğrencilerin daha fazla sanal zorbalık yaptığını 
veya siber zorbalığa karışma açısından kızlar ve erkekler arasında herhangi bir farklılık bulunmadığını ortaya 
koyan araştırmalar da mevcuttur. Sonuç: Bu sorunun önlenmesinde birçok disiplinin iş birliği içinde olduğu 
önleme çalışmaları hem aileler hem de öğrenciler için yürütülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Saldırganlık 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını hızlı bir şekilde yaygın-
laşmıştır ve bununla birlikte akıllı cep telefonu, bilgisayar, tablet bilgisayar ve internet kullanımının her yaş, 
cinsiyet, sınıf, kültür, eğitim ve gelir grubunda artmasıyla birlikte teknoloji çağını yaşamamıza sebep olmuştur. 
Bu gelişmeler insanların birbirleriyle iletişimini arttırırken ve daha kolay bir hale getirirken, özellikle günü-
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müzün “dijital yerlileri” olarak adlandırılan çocuklar ve gençler için bilgiye ulaşımı, yeni arkadaşlar edinmeyi, 
sosyal ve toplumsal ilişkileri sürdürmeyi kolaylaştırmıştır (Hançer ve ark, 2017: 37-50,) 

TÜİK 2018 verilerine göre 2017 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla bilgisayar ve internet kulla-
nımı sırasıyla %56,6 ve %66,8 iken 2018 yılında bu sayı %59,6 ve %72,9’ ye ulaşmıştır (TÜİK, 2018).  Şüp-
hesiz internete ve diğer teknolojik araçlara ulaşımın bu kadar kolay olduğu çağımızda çocuklarda bu durumun 
tam içinde yer almaktadırlar. Daha önceki yıllarda çocuklar internet üzerinden oyun oynamak için, derslerini 
yapabilmeleri için ya da sosyal ağlar ile başka insanlarla iletişime geçmek için internet kafelere gitmekteydiler. 
Hanelerde internet erişiminin artması çocukların hem daha fazla anne- baba denetimi altında olmasını sağla-
mış hem de kötü sayılabilecek ortamlardan uzaklaşmalarını sağlamıştır. Bunun yanı sıra internet ve teknolojik 
gereçlerin kullanımında yaşın fazlasıyla düşmesi çocuklar için büyük bir risk oluşturmaktadır. İnternet kulla-
nımının 6 yaşlara düştüğü çağımızda henüz algı ve ayırt etme yeteneği tam gelişmeyen çocuklar hem mağdur 
duruma düşüp hem de mağdur duruma düşürebilecek durumlar yaşamaktadırlar.

Bilişim teknolojilerinin bu kadar hayatımıza girmiş olması getirdiği faydaların yanı sıra olumsuzlukları da 
beraberinde getirmiştir. Araştırmalarda gençlerin özellikle sosyal ağları (facebook, e-posta, metin mesajla-
rı, Twitter, Instagram ya da LinkedIn) yaygın bir şekilde hem bilgiye ulaşmak hem de iletişim kurmak için 
kullanmaktadırlar (Peker, Ekici,2016). Ancak gençler bu sosyal ağları başkalarına zarar verebilmek içinde 
kullanabilmektedirler. Bu durum siber zorbalık olarak ifade edilmektedir. Siber zorbalık; bir kişi ya da grup 
tarafından elektronik araçlar veya dijital ortam üzerinden isteyerek, kasıtlı ve tekrarlayıcı şekilde başkalarına 
zarar verecek ya da rahatsız edecek düşmanca veya saldırgan mesajlar gönderme şeklinde tanımlanmaktadır 
(Berne ve ark 2013, Moreno ve ark 2014, Hinduja, Patchin 2009, Patchin, Hinduja 2006). Siber mağduriyet, 
bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla bir birey ya da grubun, özel ya da tüzel bir kişiliğin, teknik ya da 
ilişkisel tarzda zarar verici davranışlara maruz kalması ve bu davranışlardan maddi ya da manevi olarak mağ-
duriyet yaşaması durumudur (Arıcak ve ark 2012).

Literatürde gençleri siber zorbalık yapmaya iten nedenler şu şekilde sıralanmaktadır: Siber zorbalık araçlarıyla 
başkalarının üzerinde kontrol kurmayı amaçlama, saldırganca davranmaktan haz alma, arkadaşlar arasında 
saygınlık kazanma çabası, gerçek yaşamda davranışa dökemediği saldırganlık içeren düşlemlerini sanal or-
tamda davranış olarak dile getirme arzusu, kendisine kötü davranan kişilerden sanal dünyada intikam almaya 
çalışma, sert ve soğukkanlı görünme isteği, siber zorbalıkta yakalanma ihtimalinin geleneksel akran zorbalı-
ğından daha zayıf olması, siber zorbalıkta kimliğini gizleme imkânının bulunması ve siber zorbalıkta mağdurla 
yüz yüze iletişim kurma zorunluluğunun bulunmaması (Eroğlu, 2011). Willard (2007) ise sanal zorbalığın ne-
denleri arasında diğer ırklara, dinlere ve cinsiyete karşı olan ön yargı ve nefretin olabileceğini belirtmektedir. 

Siber zorbalık, sözlü ve yazılı zorbalığın gizli bir biçimidir (Shariff, 2005:459). Siber zorbalığın amacı gele-
neksel zorbalıktan farklı değildir. Kurbanı utandırmak, tehdit etmek, küçük düşürmek, incitmek veya tecrit 
etmektir (Bhat, 2008:58). Geleneksel zorbalık gibi siber zorbalık davranışları da izole, sıradan ve masum 
olaylardan tutun ciddi ve kalıcı işkenceye kadar uzanan bir yelpazede önemli ölçüde değişir (Hinduja, Patchin, 
2015).
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Geleneksel zorbalıkta olduğu gibi siber zorbalıkta da kasti ve tekrarlı bir baskı vardır. Fakat geleneksel zor-
balıkta zorba ve kurban yan yana iken siber zorbalıkta zorba ve kurban sanal ortamda karşı karşıya gelir. 
Buradaki güç dengesizliği fiziksel güç değil bilgisayar, cep telefonu ve diğer elektronik aygıtları teknik olarak 
kullanma gücüdür. Buda siber zorbalığı geleneksel zorbalıktan ayırır (Göldağ, 2017).

Çocuklarımızın ve gençlerimizin çok küçük yaşta internetle tanışmaları zorbalık davranışının teknolojiyi kul-
lanarak daha güçlü bir şekilde varlığını devam ettirmesine neden olmaktadır. Siber zorbalıkla mücadelede ilk 
başta yapılması gereken eylem, siber zorbalığın meydana gelmesini sağlayan etmenlerin/faktörlerin ortadan 
kaldırılmasıdır (Michael,2015). Özellikle gençlerin anne-baba denetiminden uzak bir şekilde sanal ortamın 
sunduğu imkânları zorbalık için kullanması da ciddi sorunlar doğurmuştur (Özdemir, Akar, 2011).

Öğrencilerdeki siber zorbalık davranışlarının azaltılmasında aile desteği algısı önem taşıdığından bu noktada 
ailelere bazı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Örneğin, ailelerin kendi çocuklarına yönelik daha destek-
leyici bir şekilde davranabilmeleri için, okullardaki psikolojik danışman rehberliğinde sosyal destek eğitim 
programlarının düzenlenebileceği önerilmiştir (Yıldırım, 2000). Ayrıca çocuklara öz-saygılarını ve dürtülerini 
kontrol etme, sosyal yaşamda kendini ifade etme gibi becerilerin kazandırmasının saldırganlığı ve zorba dav-
ranışları önlediği belirtilmektedir (Akbaba , Eroğlu, 2013). Bu ifadeden hareketle, çocukların bu becerileri 
kazanabilmeleri konusunda ailelerin onlara ne şekilde yardım ve destek sağlayabileceklerine ilişkin eğitimle-
rin düzenlenmesi, saldırganlığın bir türü olan siber zorbalık ile mücadele etme noktasında önem taşımaktadır. 

AMAÇ

Bu derlemede siber zorbalık ve mağduriyetin bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Yapılan bu derlemenin içeriğini siber zorbalık ve mağduriyet konusunda yapılmış randomize çalışmalar, meta-
analiz ve sistematik derlemeler ile güncel literatür bilgileri oluşturmaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışmanın amacı gözetilerek, nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri ise nitel araştırma 
yöntemlerinden belge incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Veri tabanlarından yapılan literatür taraması sonucu 
oluşturulmuştur. Bu derleme oluşturulurken; YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademi, PubMed, dergiler ve 
konuyla ilgili 45 makale taranmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde çalışma kapsamında incelenen makalelerin genel özellikleri makalenin yılı, çalışılan alan, konu, 
evren ve veri toplama aracı başlıkları altında değerlendirilip betimlenmiştir. Tablo 1’de belirtilen başlıklara 
göre yüzde ve frekans dağılımı görülmektedir.
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Tablo 1. İncelenen Makalelerin Genel Özellikleri

Yıl F Yüzde

2010 2 4,45

2011 2 4,45

2012 2 4,45

2013 6 13,33

2014 3 6,66

2015 15 33,33

2016 5 11,11

2017 9 20

2018 1 2,23

Alan

Eğitim Bilimleri 31 68,88

İletişim Bilimleri 4 8,88

İktisadi Bilimler 2 4,45

Sosyal Bilimler 2 4,45

Sağlık Bilimleri 1 2,23

Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik 5 11,11

Konu

Saldırganlık Davranışı Ve Örgütsel Mağduriyet 1 2,23

Sanal Kurban/Zorba Ölçeği 1 2,23

Siber Zorbalığın Ve Mağduriyetin Yordayıcıları 3 6,66

Siber Zorbalık 9 20

Siber Zorbalık Yordayıcıları 1 2,23

Narsistik Kişilik Özellikleri Ve Siber Zorbalığın Yordayıcıları 1 2,23

Boyun Eğici Davranışlar İle Siber Zorbalık Ve Siber Mağduriyet 1 2,23

Siber Zorbalığa İlişkin Davranışlar 2 4,44

Siber Zorbalık Ve Siber Mağduriyet 6 13,33

Siber Zorbalık Ve Öfke 1 2,23

Siber Zorbalık Duyarlılığı Ve Psiko-Metrik Özellikleri 1 2,23
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Siber Zorbalık Ve Medya Okur Yazarlığı 1 2,23

Siber Zorbalık Farkındalık Anketi 1 2,23

Psiko-Eğitim Programının Siber Zorbalık Üzerine Etkisi 1 2,23

Siber Zorbalık Ve Sosyal Medya İlişkisi 1 2,23

Saldırganlık Ve Siber Zorbalık İlişkisi 1 2,23

Siber Zorbalık Ve Mağduriyet İle Öznel Mutluluk İlişkisi 1 2,23

Siber Zorbalık Ve Facebook Kullanımı 1 2,23

Siber Zorbalık Ve Mağduriyet İle Negatif Duygu İlişkisi 1 2,23

Siber Zorbalık Ve Yaratıcı Dramı 1 2,23

Siber Mağduriyetin İnsani Değerler İle İlişkisi 1 2,23

Siber Zorbalık Ve Sosyal Yetkinlik Ve Toplumsal Kaygı 1 2,23

Siber Zorbalık İle Bilgi Okur Yazarlığı İnternet Bağımlılığı Ve 
Sanal Aylaklık İlişkisi

1 2,23

Siber Zorbalık Ve Genel Öz Yeterlilik 1 2,23

Siber Zorbalık Ve Algı Ve Mücadele Etme Yöntemleri 1 2,23

Siber Sağlık Ölçeği 1 2,23

Siber Zorbalık Ve Aile Desteği İlişkisi 1 2,23

Teknolojik Zorbalık Algıları 1 2,23

Siber Zorbalık Tehlike Düzeyi Ölçeği 1 2,23

Evren

Veri Tabanındaki Makaleler 6 13,33

İlköğretim Öğrencileri 2 4,45

Ortaöğretim Öğrencileri 9 20

Ortaöğretim Ve Lise Öğrencileri 2 4,45

Lise Öğrencileri 19 42,22

Üniversite Öğrencileri 5 11,11

Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans Ve Lisansüstü 1 2,23

Akademisyen 1 2,23

Veri Toplama Aracı

Anket 2 4,45
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Doküman İncelemesi 6 13,33

Ölçek 30 66,66

Ölçek Geliştirme 3 6,66

Yarı Yapılandırılmış Görüşme 2 4,45

Deneysel 2 4,45

Toplam 45 100,0

Türkiye de son yıllarda yapılan araştırmalarda siber zorbalığın geçler arasında giderek artan bir problem ol-
duğu ortaya koyulmaktadır. Örneğin; ortaöğretim öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada öğrencilerin 
yaklaşık %16’sının siber zorba davranışlar gösterdiğini, %17’sinin de siber zorbalık yaşadığını saptamıştır 
(Ayas, 2011). Benzer bir çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin %7’sinin siber mağdur, %9’unun siber zorba, 
%72, 2’sinin de siber zorba / mağdur olduğu saptanmıştır (Eroğlu, Peker,2015). Başka bir araştırmada Tür-
kiye’deki sanal zorba oranının %28, sanal kurban oranının ise %30 olduğu ifade edilmiştir (Erdur-Baker ve 
Kavşut,2007).

Farklı ülkelerde sanal zorbalıkla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde sanal zorbalığın okullarda yaygın 
bir sorun olduğu görülmektedir. Kanada’da gerçekleştirilen bir araştırmada, çalışmaya katılan bireylerin 
%27,3’ünün e-posta aracılığıyla sanal zorbalığa maruz kaldığı, %36,4’ünün ise sohbet odalarında sanal zor-
baca davranışlarla karşılaştığı bulunmuştur (Li,2007). ABD’deki yapılan bir çalışmada ise katılımcılardan 
%11’inin son 2 ay içerisinde sanal zorbalığa maruz kaldığını ifade etmişlerdir (Kowalski ve ark 2007). Patchin 
ve Hinduja’nın (2006) çalışmasında 18 yaşından küçük bireylerin %11’i çevrimiçi iken diğer bireylere zorba-
lık yaptıklarını, %29’u çevrimiçi iken zorbalığa maruz kaldığını ve %47’si çevrimiçi zorbalığa şahit oldukları-
nı ifade etmişlerdir (Patchin ve Hinduja 2006).  İstanbul’da sanal zorbalık konusunda yapılan bir araştırmada 
öğrencilerin %35,7’sinin sanal zorbalık davranışları sergiledikleri, %5,9’unun sanal zorbalık mağduru olduk-
ları bulunmuştur (Arıcak ve ark 2008) 

Dilmaç (2009) üniversite öğrencileriyle ilgili yaptığı çalışmada; öğrencilerin %22,5’inin sanal zorbalık yap-
tıkları, %55,3’ünün ise sanal zorbalığa hayatlarında en az bir kez maruz kaldıklarını belirtmiştir. Aydoğan ve 
arkadaşları (2009) tarafından gerçekleştirilen çalışmada; öğrencilerin %32,6’sının en az 1 kez sanal zorbalığa 
maruz kaldıkları, %22,5’inin ise bir ve daha fazla sanal zorbalık davranışlarını yaptıkları saptanmıştır. Ayas’ın 
(2011) lise öğrencileriyle yaptığı çalışmada da öğrencilerin %17,4’ünün sanal zorbalığa maruz kaldığı ve

%15,5’inin sanal zorbalık yaptığı bulunmuştur. (akt: Aktepe E, 2013)

Patchin ve Hinduja’nın (2012), Ocak 2011’e kadar Akademik dergilerde yayınlanmış 35 makaleyi tarayarak 
yaptıkları çalışma, siber mağduriyet oranlarının %5,5 ile %72 arasında değiştiğini (ortalama %24,4) ortaya 
koymuşlardır.
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Almanya’da yaşları 6 ile 19 arasında değişen 1987 öğrenciyle yürütülen bir araştırmada %5,4 olarak bulunan 
siber zorbalığa maruz kalma oranının araştırmanın siber mağdur tanımında kabul edilen katı kriterler (sade-
ce son iki ay içerisinde ve haftada en az bir kere zorbalık yaşayanların siber mağdur olarak kabul edilmesi) 
nedeniyle düşük çıktığı; haftada en az bir kere olmasa bile çeşitli siber zorbalık davranışlarına maruz kalmış 
öğrenciler de dâhil edildiğinde bu oranın %14,1’e yükseldiği görülmüştür (Riebel ve ark, 2009). Türkiye’de 
yaşları 14 ile 18 arasında değişen 160 ergenle yürütülen bir başka çalışmada ise, siber zorbalığa dâhil olma 
oranı yaklaşık %83 olarak (%8,7’si sadece siber mağdur, %6,9’u sadece siber zorba ve %67,5’i siber zorba/
mağdur) bulunmuştur (Eroğlu ve ark 2015). Yapılan çalışmalarda siber mağdur olma oranlarının da çok yüksek 
olduğu görülmüştür.

Siber zorbalık ve mağduriyetin yaşın ilerlemesiyle doğru orantılı olarak arttığı bilinmektedir. Geleneksel 
zorbalığın yaşla birlikte azalmasına karşın siber zorbalığın yaşla birlikte artması, iletişim araçlarına ulaşma 
imkânının ve teknolojik yeterliliğin yaşla birlikte artmasıyla açıklanmaktadır (Eroğlu 2011).

Yaman ve Sönmezin 2015’te yaptığı çalışmada kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla zorbalığa 
maruz kaldıkları bulunmuştur. Baştürk ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da yine benzer sonuçlar elde edi-
lerek erkek öğrencilerin kızlara göre daha çok siber zorbalık yaptıkları bulunmuştur. Literatür taramasında 
yapılan bazı araştırmalar da (, Kowalski ve Limber 2007; Erdur-Baker ve Kavşut, 2007; Arıcak ve diğerleri, 
2008; Dilmaç, 2009; Ayas ve Horzum, 2011; Özdemir ve Akar, 2011;) yaptığımız araştırmaya benzer bir şe-
kilde erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla sanal zorbalık yaptıklarını savunmuşlardır. Bunun aksine 
kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla sanal zorbalık yaptığını veya siber zorbalığa karışma açısın-
dan kızlar ve erkekler arasında herhangi bir farklılık bulunmadığını ortaya koyan araştırmalar da mevcuttur 
(Hinduja ve Patchin 2008). Siber mağduriyet açısından incelendiğinde araştırmalar kızların daha çok siber 
zorbalığa maruz kaldığını göstermektedir (Kowalski ve Limber, 2007).

SONUÇ

Geleneksel zorbalık teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla beraber yerini yer ve zaman kısıtlamasına 
bağlı olmayan, fiziksel üstünlük gerektirmeyen siber zorbalığa bırakmıştır. Siber zorbalık ,bireylerin uygunsuz 
görüntülerini gizlice veya araları iyiyken kayıt altına almak, rızası ve haberi olmadan bu görüntüleri sosyal 
medya platformlarında paylaşmak veya paylaşmakla tehdit etmek, elektronik posta ya da cep telefonu mesaj-
ları ile cinsel taciz, tehdit, aşağılayıcı şiddet içeren mesajlar göndermek ve web sayfası hazırlayarak kurbana 
ilişkin karalama, iftira gibi birçok saldırgan davranışları kapsarken bu davranışlar normal e-posta, kişisel web 
siteleri, bloglar, tartışma formları, mesaj panoları, (mobil cihaz üzerinden erişilen olanlar dâhil) sosyal ağ site-
leri, anlık mesajlaşma (IM), cep telefonu metin ve video mesajlar gibi araçlar üzerinden yapılmaktadır. Siber 
zorbalıkta zorbanın kimliğini saklama olanağının bulunması, siber alanın denetimden yoksun olması, siber 
zorbanın çok kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşabilmesi ve siber zorbalığın yüz yüze iletişimi içermemesi 
siber zorbalığı fiziksel zorbalık, ilişkisel zorbalık gibi diğer zorbalık türlerinden daha tehlikeli hale getirmekte 
ve mağduru korkutmayı ve mağdurun kendisini çaresiz hissetmesini amaçlayan zorbanın amacına kolaylıkla 
ulaşmasını sağlamaktadır. Siber zorbalığa maruz kalmanın okuldan kaçma, okulu bırakma, okula silah ge-
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tirme, tutuklanma, akademik performans düşüklüğü, depresyon, anksiyete, düşük özsaygı, yalnızlık, sosyal 
ilişkilerin zayıflığı ve paranoid düşüncelerle ilişkili olduğu saptanmıştır. Hatta daha ileri durumlarda mağ-
durda intihara varan davranışlar bile gözlemlenmektedir. Bu durumda zamanının büyük çoğunluğunu okulda 
geçiren çocuklar için okul yönetimi ve öğretmenler iş birliği içerisinde olmalı ve gerekli önleme çalışmalarını 
planlamalıdırlar. Yine ailenin de bu durumu önlemede üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Çocuğun ev 
içerisinde interneti ne kadar kullandığı ne için kullandığı kimler ile iletişim kurduklarını denetlemeleri bunu 
yaparken çocukların duygularını göz önünde bulundurmaları ve çocuklarıyla verimli zaman geçirecekleri ak-
tiviteler planlamaları gerekmektedir. Ailelerin bu davranışları sergileyebilmeleri için etkin önleme çalışmaları 
birçok disiplinin iş birliğiyle gerçekleşmelidir. Bunlardan biriside şüphesiz hemşirelik mesleğidir. Hemşirele-
rinde önleme çalışmalarında ön planda olması etkili iletişim kurma, psikolojik olarak çocukların ne tür davra-
nışlar sergileyebilecekleri konusunda bilgi vermek ya da siber zorbalığa maruz kalan çocuklarda ne tür duygu 
ve davranış değişiklikleri olduğunu anlatmak yer alabilir. Bunun yanı sıra yine okullarda siber zorbalık ve 
mağduriyet kavramlarının açıklanması çocukların neler ile karşı karşıya kalabileceklerinin vurgulanması bu 
kapsamda hemşirelerin eğitimler planlaması da yapılabilecek çalışmalardandır. 
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YENİ MEDYA VE KÜRESELLEŞME İLİŞKİSİ: SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 

E. Çağla KAYA İLHAN

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler dünya çapında bilginin daha hızlı ve kolay elde edilip dağıtılma-
sını sağlamıştır. Bu durum küreselleşmenin toplumlar üzerindeki etkisini arttırdığı kadar toplumların da küre-
sel kimlikler edinmesine yol açmıştır. Giddens’a göre küreselleşme ile birlikte dünyadaki toplumlar üzerinde 
köklü bir değişim süreci başlamış ve bu süreçten etkilenmeyecek hiçbir ülke kalmayacaktır (Giddens, 2000).  
Böylece küreselleşmenin getirdiği “tek tip” kültür toplumlara gelişen iletişim teknolojileri sayesinde daha hızlı 
ve etkili bir biçimde işlemiştir. Toplumların kendine özgü kültürel alışkanlıkları çerçevesinde sürdürdükleri 
günlük yaşam şekilleri küreselleşme ile farklılaşarak küresel bir yaşam şekli ortaya çıkmıştır. Bireylerin giyim 
şekli ve tercih ettiği markalar, yeme alışkanlıklarındaki değişim başta olmak üzere toplumların kendi kültürle-
rinin dışında her toplumun kabul ettiği ve uyguladığı küresel bir kültür çerçevesinde şekillenmeye başlamıştır.  
Özellikle Yeni Medya teknolojilerinin ortaya çıkması ve sosyal ağların hızla hayatımızın bir parçası haline 
gelmesi kültürel akışı daha hızlı hale getirmiştir. Böylece ülkeler mesafe olarak birbirlerine ne kadar uzak 
olursa olsun kültürler arası etkileşim kaçınılamaz bir şekilde toplumların hayatında önemli bir rol oynamaya 
başlamıştır. Facebook, Twetter, İnstagram gibi sosyal medya uygulamarının hayatımızın bir parçası haline 
gelmesi ve bu uygulamara bir yeni medya aracı olan akıllı telefonlar sayesinde her an ulaşılabilmesi kültürel 
akışa da hız kazandırmıştır. Bu çalışmada yeni medya araçlarının küreselleşme ile ilişkisinin sosyal medya 
uygulamaları üzerinden incelemesi yapılarak kültürler arası etkileşime ve kültürel akışa nasıl katkı sağladığını 
ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Sosyal Medya, Küreselleşme, Kültürel Akış

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Özellikle 1980 sonrası dünya çapındaki ekonomik, siyasal ve toplumsal değişmeler ve neoliberal politikalar 
küreselleşmenin gelişim sürecini hızlandırmasında önemli rol oynamıştır. Uluslararası mal ve hareketlerin 
serbestleşmesi ile çok uluslu şirketlerin yaygınlaşması küreselleşme sürecinin hızlanmasının önemli nedenleri 
arasında yer almaktadır (Aydın, 2000). 

Özellikle 1990’larda farklı ve karmaşık bir boyut kazanan küreselleşmenin temel dinamiklerinden biri iletişim 
olurken temel sembollerinden biri de internet olmuştur. internetin dünyanın her yerinde yaygın bir şekilde 
kullanılabilmesi insanları, şirketleri ve devletleri birbirine bağlaması internetin  İletişim alanında bir devrim 
olarak kabul edilmesine neden olmuştur (Aktan ve Şen,1999, akt. Kıvılcım, 2013). Bu noktadan bakıldığında, 
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yeni medya teknolojlerinin gelişmesi ile internete ulaşmak daha kolay bir hal almıştır. Böylece akıllı telefonlar 
ve tabletler sayesinde her an ve her yerde internet erişimi sağlanarak bilgiye ulaşmak ve yaymak hızlanmıştır. 

Küreselleşenin tek bir süreç olmadığını öne süren Giddens’a göre küreselleşme  dört farklı değişim tipini 
içermektedir. Bunlar; toplumsal, siyasal ve ekonomik etkinlikleri sınırların ötesine taşıyarak dünyanın farklı 
bölgelerine yayması, ticaret, yatırım, finans ve göç ile kültür akışını arttırarak ülkelerin birbirlerine olan ba-
ğımlılığını güçlendirmesi, taşıma ve iletişim sistemlerindeki yenilikler ile düşüncelerin, bilginin ve sermaye-
nin ve insansların daha hızlı hareket etmesini sağlaması, yerel olayların bile küresel sonuçlara yol açabilmesi 
dolayısıyla ülke sorunları ile küresel olaylar arasındaki sınırların giderek belirsiz bir hal alması en yerel bölge-
lerde bile olan olayların ne kadar uzak olursa olsa yaşamımız üzerinde etkisi olmasına neden olmasıdır (Held, 
McGew,Goldblatt, Perraton, 2015:71).  

Arjun Appadurai Küresel kültürel akışı etnik alan (ethnoscapes), medya alanı (mediascapes), teknoloji alanı 
(technoscapes), finans alanı (financescapes) ve ideoloji alanı (ideoscapes) olmak üzere beş boyutta ele alarak 
açıklamaktadır. Bu bağlamda Appadurai’nin bahsetmiş olduğu medya alanı küresel kültürel akışın bir parçası 
olarak ele alacak olursak Appadurai medya alanı ve ideoloji alanının birbirleriyle yakından ilişkili iki boyut 
olarak incelemektedir. Medya alanında bilginin gazeteler, televizyon uydular, dergiler ve film yapımları yo-
luyla yayıldığını ileri sürmektedir (Appadurai). Bu yaklaşımı yeni medya teknolojileri ile birlikte düşünecek 
olursak Appadurai’nin bahsettiği gibi bilginin yayılması kitle iletişim araçlarıyla hızlı bir şekilde sağlanırken 
yeni mediya teknolojileri ve sosyal medya ile bu hız hiç olmadığı kadar artmıştır.  Böylece bilginin akışı ga-
zete, dergi ve televiyon gibi kitle iletişim araçlarıyla hızlı bir şekilde sağlanırken yeni medya teknolojilerinin 
hayatımıza girmesiyle çok daha hızlı bir boyut kazanmıştır. 

Yeni Medyanın Küreselleşmeye Etkisi

Mesajların elektromanyetik dalgalar üzerinden iletilebilir bir hal alması iletişimin küreselleşmesi açısından bir 
dönüm noktası niteliği taşımaktadır (Varol, 2017). Bilginin sayısallaştırılması ise  bilgisayar, internet ve cep 
telefonlarının ortaya çıkmasına ve bireylerin günlük yaşamlarının bir parçası olmasına neden olmuştur. Böyle-
ce  bireyler birbirlerine binlerce kilometre uzaklıkta olsalar bile hızlı bir şekilde iletişim kurabilecek noktaya 
gelmişlerdir. Bununla birlikte bireylerin sosyal medya platformları aracılığı ile dünyanın her yerinden kişi ve 
gruplarla iletişim halinde olabilmeleri sağlanmıştır (Varol,2017). 

Marshall McLuhan (1962), öne sürdüğü “Küresel Köy” kavramıyla iletişim teknnolojilerindeki gelişmeler 
toplumları birbirine bağlayarak dünyayın küresel bir köye çevireceğini açıklamıştır. McLuhan’a göre gelişen 
iletişim teknolojileri sayesinde dünyanın en uzak noktasındaki bir olay bile anında bir başka noktadan duyula-
bilecek ve bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yaymak daha kolay bir hale gelecektir. Böylece dünya üzerindeki zaman 
ve mekan kavramı önemini kaybetmesiyle insanlar küresel boyutta bir köyde yaşama hissine kapılacaklardır. 
McLuhan bu görüşü ortaya attığında henüz internet hayatımızın önemli bir parçası olmamıştı. Ancak bugünkü 
duruma bakıldığında, internetin gücü ile ülkeler kendi siyasi sınırları dışında başka ülkerlerle hızlı ve daha az 
maliyetli biçimde iletişim kurabilir bir noktaya gelmesinin yanısıra bireyler de dünyanın her noktasından bilgi 
akışını kolayca sağlayabilmektedir. Bu noktada, McLuhan’ın öne sürdüğü “Küresel Köy” kavramı internet ve 
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yeni medya teknolojileri ile günümüzde çok daha anlamlı bir boyut kazanmıştır. En yerel olaylar bile internet 
sayesinde tüm dünyada yankı uyandırabilmekle birlikte bu olaylar dünyadaki bir çok ülkeyi de etkileyebil-
mektedir. 

Bu durumun toplumların yaşam şekillerine, kültürel alışkanlıklarına da etkisi olmuştur. Nasıl ki yen iletişim 
teknolojileri ile dünya üzerindeki bir çok toplum bir başka noktaki en yerel olaylardan bile haberdar olup et-
kilenebiliyorsa, küreselleşmenin getirdiği ve birçok toplum tarafından benimsenen ortak bir kültür anlayışı da 
en yerel bölgelere bile hitap edebilmektedir.

Sosyal Medya Uygulamaları ve Küreselleşme İlişkisi 

Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya paltformları aracılığı ile bireyler adeta hayatlarını paylaş-
maktadır. Günlük hayatlarında yedikleri yiyecekleri, gittikleri restorantları, giyidikleri giyisileri, evlerindeki 
yaşamlarını bile bu sosyal medya platformları üzerinden paylaşan bireyler görme, görülme ve teşhir etme 
kültürünü de ortaya çıkarmışlardır (Atalay, 2018). 

Bu durumun en önemli sonuçlarından biri de küreselleşme sürecinin ivmesini arttırmasıdır. İnsanlar hemen 
hemen her gün günlük rutinlerini bile bu sosyal medya ağları üzerinden paylaşarak kullandıkları ürünleri takip-
çilerine göstermekte hatta bazı sosyal medya hesapları üzerinden bu ürünlerin reklamını bile yapmaktadırlar. 
Bu durum dünya çapında kullanılan markaların, gidilen restoran zincilerinin, izlenilen filmlerin sosyal medya 
platformları aracılığı ile hızla yayılmasına neden olmaktadır. 

Bir sosyal medya aracı olan İnstagram dünyaca ünlü markaların tanıtımlarını yapmaları için en önemli plat-
formlardan biri haline gelmiştir. Puma, Burberry, starbucks, Levis gibi pek çok dünyaca ünlü markalar ins-
tagram üzerinden hedef kitlelerine yönelik kampanyalar ve kısa tanıtım videoları paylaşmaktadır. Ürünlerini 
tanıtırken belli bir yaşam tarzını da gözler önüne seren bu markalar hedef kitlelerine ürünlerini kullanırlarsa 
sundukları o yaşam tarzına da ulaşabileceklerini bir şekilde vaaddetmektedirler. 

Twitter ve İnstagram sıkça kullanılan “Konu Etiketi” (Hastag) yoluyla kullanıcıların da tercih ettiği markaların 
isimlerini ya da kullandıkları sloganları yazarak paylaşmaları o markaların daha çok beğeni alıp takipçi sayısı-
nı arttırmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan bu markaların instagram kampanyaları düzenlemesi kullanıcıları 
ile etkileşimi arttırarak markaya olan sadakatinin daha fazla olmasını sağlamasının yanısıra marka ile kullanıcı 
arasında da iki taraflı bir iletişim ortaya koymaktadır. Bu durum hem o markanın daha çok tercih edilmesini 
hem de kullanıcıların kendilerini daa “görünür” hissetmelerine neden olmaktadır. Böylece bireyler bu marka-
ları tercih ederken aslında ulaşmak istedikleri ve küreselleşme ile hayatımıza giren o yaşam şekline de bir adım 
daha yaklaştıkları hissine kapılmaktadırlar.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı Yeni Medya ve Küreselleşme arasındaki inceyeli Sosyal medya platformları olan Face-
book, Twitter ve İnstagram üzerinden inceleyerek ortaya koymaktır.
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YÖNTEM

Bu çalışma kapmasında , Yeni Medya ve Küreselleşme ile ilgili literatür taraması yapılarak ortaya çıkan aka-
demik çalışmalar incelenmiştir. Bu noktada sosyal medya uygulamaları olan Facebook, Twitter ve İnstagram 
gibi platformların küreselleşme sürecine etkileri yorumlanmıştır. 

KAPSAM

1990’lı yıllardan itibaren dünya çapında etkili olmaya  başlayan neoliberal politikalar ile tüm dünyaya hızla 
yayılan çok uluslu şirketlerin ortaya çıkmasıyla başlayan küreselleşme sürecinde yeni medya teknolojilerin de 
hayatımıza girmesiyle değişen toplum kültürü incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında, küreselleşme ve Yeni 
medya konuları çerçevesinde sosyal medya uygulamarının da küreselleşmeye etkileri ele alınmıştır. 

SONUÇ

1990’lı yıllarda farklı ve karmaşık bir boyut kazanan küreselleşme, yeni iletişim teknolojilerinin hayatımızın 
bir parçası olmasıyla bambaşka bir noktaya gelmiştir. Kitle iletişim araçlarıyla bilgi akışının sağlandığı dö-
nemlerden sonra internetin ve yeni medya teknolojilerinin hayatımıza girmesi iletişim şeklini farklı bir boyuta 
taşıyarak bilgiye ulaşmanın çok daha hızlı olmasının yanısıra kullanıcılara da bilgiyi yayma gücü vermiştir. 
Yeni medya ve küreselleşme ilişkisi incelendiğinde, yeni medyanın hayatımızın önemli bir parçası haline gel-
mesi küreselleşme sürecini hızlandırarak toplumların kendi kültürleri dışında küresel bir yaşam şekli ortaya 
koymalarına neden oluştur. Sosyal medya ağları ile dünyaca ünlü markaların daha az maliyetle ürünlerini 
tanıtmaları ve kullanıcılarla sürekli etkileşim halinde olmaları bireylerin bu markalardan daha kolay haberdar 
olmalarını sağlamıştır. Dahası, bu markaların sadece ürün değil aynı zamanda bir yaşam şekli vaaddetmeleri 
bireylerin o yaşam şeklini benimsemelerine ve ulaşmak istedikleri bir hedef haline getirmelerine yol açmıştır. 
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TÜRKİYE’DE GENÇLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL DESTEK DÜZEYİ 
ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR GÖZDEN GEÇİRME

Filiz ADANA1, Duygu YEŞİLFİDAN2, Melek Yasemin SEVİMOĞLU3

1Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Aydın / Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Aydın / Türkiye

3Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Öğrencisi), Aydın / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de genç popülasyonda internet bağımlılığı ve sosyal destek üzerine yapıl-
mış çalışmaları gözden geçirerek araştırmacıların ileriki araştırma konularını saptama ve önceki çalışmalar-
dan yararlanmalarına yardımcı olmaktır. Ülkemiz gençliğinde internet bağımlılığı ve sosyal destek ilişkisini 
belirlemeyi hedefleyen bu sistematik derlemede, YÖK Tez Merkezi tarama sayfası, ULAKBİM, Türkiye Atıf 
Dizini, Türk Tıp Veri Tabanı, online ve basılı süreli yayınlar, Psikoloji Dergisi Yayın Dizini, Psikiyatri Dizini 
gibi dizinler, Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, taranmıştır. İnternet ortamında internet 
bağımlılığı ve sosyal destek ilişkisi ile ilgili araştırmaları taramak için “ergen, öğrenci, lise, üniversite, inter-
net bağımlılığı, sosyal destek” Anahtar Kelimeler:i kullanılmıştır. Ulaşılabilen çalışmaların kaynakçalarında 
yer alan diğer çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kriterler doğrultusunda toplam 15 makaleye ulaşılmış 
ancak 4 tanesi derleme için uygun olmadığından çıkarılarak 11makale incelenmiştir. Yapılan araştırmaların 
sonuçları incelendiğinde; Araştırmacıların çoğunluğu aileden algılanan sosyal destek puanları arttıkça internet 
bağımlılığı ölçeği puanlarının düştüğünü (5ortak sonuç), sosyal destek ölçeği puanı ile internet bağımlılığı 
ölçeği puanı arasında negatif yönlü ilişki bulunduğunu (4ortak sonuç), arkadaş desteği ile internet bağımlılığı 
puanı arasında anlamlı bir fark olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmaya alınan araştırmalardan bazıları öğret-
men desteği ve arkadaş desteği arttıkça internet bağımlılığı puanının düştüğünü, özel kişi desteği ile internet 
bağımlılığı puanı arasında ilişki olmadığını, düzenli internet arkadaşlığının bağımlılık riskini artırdığını bil-
dirmişlerdir (1’er araştırma). Bu sonuçlardan yola çıkılarak internet bağımlılığı üzerinde özellikle aile deste-
ğinin önemli olduğunu, aile desteği arttıkça internet bağımlılığının azaldığını aile desteği azaldıkça internet 
bağımlılığı düzeyinin arttığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda, internet bağımlılığı konusunda yapılacak 
araştırmalara ve girişimsel çabalara mutlaka ailenin dahil edilmesi gerektiğini belirtmek gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, Öğrenci, Lise, Üniversite, İnternet Bağımlılığı, Sosyal Destek

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Pek çok alanda hayatımızda önemli bir yer kaplayan internet özellikle gençlerin hayatlarının vazgeçilmez bir 
parçasıdır. İnternet, insanoğluna yaşamın hemen her alanında kolaylık sağlarken, bir yandan da bağımlılık 
oluşturabilmektedir (Işık, 2007). Bağımlılık, hem kişisel ve hem toplumsal yaşamı tehdit eden önemli bir 
halk sağlığı problemidir. İnternet bağımlılığı, toplumun tüm kesimlerinde görülebilmesine rağmen, en önemli 
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risk grubu gençlerdir.  İnternet bağımlısı bireyler, internet kullanmayı bırakamaması, internette geçen sürenin 
uzatılması nedeniyle yemek yeme, uyku, okul ve işe gitme gibi işleri bilgisayar ile aralarında bir engel gibi 
görmektedir ve sonuç olarak temel sorumluluklarını aksatabilmekte, unutabilmekte ya da yapamamaktadır 
(Young, 2004; Young, 2007; DSM V, 2013). Bunun yanı sıra günden güne sosyal ortamlardan uzaklaşabil-
mekte ve yalnız kalabilmektedirler. Literatürde internet kullanımını etkileyen faktörler olarak dürtü kontrol 
problemleri, sosyal destek ihtiyacı, yalnızlık, çaresizlik duyguları bildirilmiştir (Esen ve Siyez, 2011; Baltacı, 
Tümlü ve Sarıcaoğlu, 2011; Arcan ve Yüce, 2016). Bireylerin, kişilerarası ilişkilerinin ve sosyal desteklerinin 
yetersiz olması ve etkileşimlerin sadece internet yoluyla olması internet bağımlılığı gelişiminde başlıca rolü 
oynamaktadır.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de genç popülasyonda internet bağımlılığı ve sosyal destek üzerine yapılmış 
çalışmaları gözden geçirerek araştırmacıların ileriki araştırma konularını saptama ve önceki çalışmalardan 
yararlanmalarına yardımcı olmaktır.

KAPSAM

Araştırmada YÖK Tez Merkezi tarama sayfası, ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Tıp Veri Tabanı, online 
ve basılı süreli yayınlar, Psikoloji Dergisi Yayın Dizini, Psikiyatri Dizini gibi mevcut dizinler, Sosyal Bilimler 
Veri Tabanı, Yaşam Bilimleri Veri Tabanındaki çalışmalar taranarak araştırma kapsamına alınacak çalışmalar 
belirlenmiştir.

YÖNTEM

Ülkemiz gençliğinde internet bağımlılığı ve sosyal destek ilişkisini belirlemek amacıyla “ergen, öğrenci, lise, 
üniversite, internet bağımlılığı, sosyal destek” Anahtar Kelimeler:i kullanılarak tarama yapılmış; ulaşılabi-
len çalışmaların kaynakçalarında yer alan diğer çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmalarda Kullanılan Ana Ölçekler

İnternet Bağımlılığı Ölçeği: Young (1998) tarafından geliştirilen ve Bayraktar (2001) tarafından Türkçeye 
uyarlanan 20 maddelik, likert tipi (1-6) bir ölçektir. Ölçekten alınan puanın yüksekliği internet bağımlılığının 
yüksek olduğunu gösterir.

İnternet Bağımlılık Ölçeği: Günüç (2009) tarafından geliştirilen 35 maddelik ölçektir. Ölçeğin maddeleri 5’li 
likert tipidir.

Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği: Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeylerini ölç-
mek üzere geliştirilmiştir (Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007). Ölçek, 33 maddeden oluşan 5’li likert tipidir. 
Puanların yüksekliği bireylerin internet kullanımlarının sağlıksızlaştığına, yaşamlarının olumsuz biçimde etki-
lendiğine ve internet bağımlılığına eğilim oluşturabileceğine işaret etmektedir.
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Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği:  Zimet ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilen ve Eker ve 
Arkar (1995) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan 12 maddelik likert tipi (1-7) bir ölçektir. 
Puanın yüksek olması, algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu gösterir.

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği: Yıldırım’ın (1997) geliştirdiği ve 2004 yılında revizyonu yapılan ölçek 50 
maddeden oluşmakta, likert tipi ve üçlü derecelendirmelidir.

Ulaşılabilen Ulusal Araştırma Sayısı

 Derleme için uygun bulunan:11

 Derleme için uygun bulunmayan: 4

 TOPLAM: 15

Nasıl Gruplandı? 

Ulaşılabilen tüm çalışmalara ve sonuçlarına verilen özetler de dâhil edilmiştir. Çalışmaların bilimsel araştırma 
yöntemleri açısından doğru olduğu varsayılmıştır. 

BULGULAR

KONU ÖRNEKLEM KULLANILAN 
ÖLÇEKLER

KONUYA İLİŞKİN 
SONUÇLAR

1.Ergenlerde internet 
bağımlılığı, akran 
baskısı ve algılanan 
sosyal destek arasındaki 
ilişki
(Esen ve Gündoğdu, 
2010)

558 İnternet Bağımlılık 
Ölçeği 
Algılanan Sosyal Destek 
Ölçeği
Akran Baskısı Ölçeği 

Aile ve öğretmen 
desteği arttıkça internet 
bağımlılığı puanlarının 
düştüğü gözlenmiştir. 
Diğer yandan, internet 
bağımlılığı puanları ile 
arkadaş desteği arasında 
ilişki tespit edilmemiştir.

2. İnternet bağımlılığı 
ile kişilik özellikleri, 
sosyal destek, psikolojik 
belirtiler ve bazı sosyo-
demografik değişkenler 
arasındaki ilişkiler 
(Batıgün ve Kılıç, 2011)

1198 İnternet Bağımlılığı 
Ölçeği
Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği
Beş Faktör Kişilik 
Ölçeği
Kısa Semptom 
Envanteri 

İnternet bağımlılığı 
ölçeğinden yüksek 
puan alan bireylerin 
algıladıkları sosyal 
destek, gelecek 
beklentisi ve yaşam 
doyumları düşük 
görünmektedir.
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3.Ergenlerde internet 
bağımlılığını 
yordayan psiko-
sosyal değişkenlerin 
incelenmesi
(Esen ve Siyez, 2011)

700 İnternet Bağımlılık 
Ölçeği
Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği
UCLA Yalnızlık Ölçeği
Yaşam Doyumu Ölçeği

İnternet bağımlılığı 
ile aileden algılanan 
sosyal destek arasında 
negatif yönde anlamlı 
bir ilişki bulunurken; 
internet bağımlılığı ile 
çok boyutlu algılanan 
sosyal destek ölçeğinin 
alt boyutlarından olan 
arkadaştan algılanan 
sosyal destek ve özel 
kişiden algılanan sosyal 
destek arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmamıştır

4. Lise öğrencilerinin 
internet bağımlılığı, 
yalnızlık ve aileden 
algıladıkları sosyal 
destek düzeyleri 
arasındaki ilişkinin 
incelenmesi
(Baltacı, Tümlü ve 
Sarıcaoğlu,  2011)

291 İnternet Bağımlılığı 
Ölçeği
Algılanan Sosyal Destek 
Ölçeğinin Aile Formu
UCLA-Yalnızlık Ölçeği

İnternete bağımlılığı 
ölçeği ile aileden 
algılanan algılanan 
sosyal destek düzeyleri 
arasında negatif yönde 
orta düzeyde anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur.

5.İnternet Bağımlılığını 
Yordayan Bazı 
Değişkenlerin
Cart ve Chaid Analizleri 
ile İncelenmesi
(Gününç, 2013)

165 Internet Bağımlılığı 
Ölçeği
Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği

İnternet bağımlılığı ile 
aileden ve arkadaşlardan 
algılanan sosyal destek 
arasında ters orantılı bir
ilişki bulunmuştur.

6.Ergenlerde internet 
bağımlılığı ve sosyal 
destek ile ilişkisi 
(Apakgün, 2015)

102 İnternet Bağımlılığı 
Ölçeği
Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği

Analiz sonucunda 
internete bağımlılık 
ölçeği algılanan 
sosyal destek ölçeği 
alt boyutları arasında 
anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur.
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7.İstanbul’daki dört 
vakıf üniversitesi 
öğrencilerinin 
internet bağımlılığını 
yordayan psiko-
sosyal değişkenlerin 
incelenmesi
(Gemici, 2015)

160 Internet Bağımlılığı 
Ölçeği
Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği
UCLA Yalnızlık Ölçeği

İnternette düzenli 
görüştüğü bir 
arkadaş grubu olanlar 
olmayanlara nazaran 
daha yüksek internet 
bağımlığı riski 
sahibidirler.

8.Ortaöğretim 
Öğrencilerinde İnternet 
Bağımlılığı ile Algılanan 
Sosyal Destek
Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi
(Kayri, Tanhan ve 
Tanrıverdi, 2014)

1350 İnternet Bağımlılık 
Ölçeği 
Algılanan Sosyal Destek 
Ölçeği 

İnternet bağımlılığı 
ile algılanan sosyal 
destek arasında güçlü ve 
negatif yönlü anlamlı bir 
ilişki vardır. Algılanan 
sosyal destek azatlıkça 
internet bağımlılığı 
artmaktadır.

9.İnternet bağımlılığı 
ve ilişkili psiko-
sosyal değişkenler: 
aleksitimi açısından bir 
değerlendirme
(Arcan ve Yüce, 2016)

381 İnternet Bağımlılığı 
Ölçeği
Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği
Rosenberg Benlik 
Saygısı Ölçeği UCLA 
Yalnızlık Ölçeği
Toronto Aleksitimi 
Ölçeği

İnternet bağımlılık 
puanları yüksek 
olan katılımcılardan 
oluşan grubun, 
internet bağımlılık 
puanları düşük olan 
katılımcılardan oluşan 
gruba kıyasla sosyal 
destek puanlarının daha 
düşük olduğu ortaya 
konmuştur.

10.Üniversite 
Öğrencilerinde 
Problemli İnternet 
Kullanımının
Psikolojik İyi-oluş ve 
Sosyal Destek ile İlişkisi
(Baş, Soysal ve Aysan, 
2016)

309 Problemli İnternet 
Kullanımı Ölçeği 
Psikolojik İyi-Oluş 
Ölçeği
Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği

Üniversite 
öğrencilerinin problemli 
internet
kullanımı toplam 
puanları ile aileden 
algıladıkları sosyal 
destek arasında pozitif 
yönde ve düşük düzeyde 
anlamlı bir ilişki vardır
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11. Üniversite 
öğrencilerinin internet 
bağımlılığı ile sosyal 
destek arasındaki 
ilişkinin incelenmesi
(Karasu, Bayır ve Çam,  
2017)

473 İnternette Bağımlılık 
Ölçeği
Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği

İnternet bağımlılığı ile 
aileden algılanan sosyal 
destek arasında zayıf ve 
negatif yönlü bir ilişki 
tespit edilmiştir.

SONUÇ

Bu gözden geçirmede yer alan ergenlik döneminde internet bağımlılığı ve sosyal destek düzeyine ilişkin ça-
lışmaların bulguları incelendiğinde bazı genel değerlendirmeler yapmak mümkündür. Yapılan araştırmaların 
sonuçları incelendiğinde;

•Araştırmacıların çoğunluğu aileden algılanan sosyal destek puanları arttıkça internet bağımlılığı ölçeği puan-
larının düştüğünü (5 ortak sonuç)

•Sosyal destek ölçeği  puanı ile internet bağımlılığı ölçeği puanı arasında negatif yönlü  ilişki bulunduğunu (4 
ortak sonuç)

•Arkadaş desteği ile internet bağımlılığı puanı arasında anlamlı bir fark olmadığını bildirmişlerdir.

•Çalışmaya alınan araştırmalardan bazıları  öğretmen desteği ve arkadaş desteği arttıkça internet bağımlılığı 
puanının düştüğünü, özel kişi desteği ile internet bağımlılığı puanı arasında ilişki olmadığını, düzenli internet 
arkadaşlığının bağımlılık riskini artırdığını bildirmişlerdir (1’er araştırma).

Bu sonuçlardan yola çıkılarak internet bağımlılığı üzerinde özellikle aile desteğinin önemli olduğunu, aile 
desteği arttıkça internet bağımlılığının azaldığını aile desteği azaldıkça internet bağımlılığı düzeyinin arttığını 
söylemek mümkündür. Bu bağlamda, internet bağımlılığı konusunda yapılacak araştırmalara ve girişimsel 
çabalara mutlaka ailenin dahil edilmesi gerektiğini belirtmek gereklidir.
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İNTERNET BAĞIMLILIĞI

Duygu YEŞİLFİDAN1,  Melek Yasemin SEVİMOĞLU2, Filiz ADANA3

1Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Aydın / Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Öğrencisi), Aydın / Türkiye

3Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Aydın / Türkiye

Öz: İnternet dünyadaki bilgisayarları birbirine bağlayarak zaman ve mekan ayrımını kaldıran, dünyada küresel 
bir şehre dönüşmüş karmaşık bir ağ sistemidir. Hızla gelişen ve zenginleşen içeriği ile teknoloji ve internet 
dünyanın diğer ucundaki insanlarla görüşmemizi, ticaret ve alış veriş yapmamızı, bilgi ve eğitime de katkı sağ-
ladığı kadar oyun ve eğlenceye de imkan vermektedir. İnternetin her geçen gün yaygınlaşan kullanımı, birey 
ve yaşamı üzerinde kaçınılmaz biçimde etkili olmaktadır. Tüm dünyayı saran internet ağının temeli A.B.D ve 
Sovyet Rusya arasındaki rekabeti ile başlayan soğuk savaşa dayanmaktadır. İnternet ülkemize 1987 yılında 
Ege Üniversitesi’nin öncülüğünde kurulan, Türkiye Üniversite ve Araştırma Kurumları Ağı ile gelmiştir. 1991 
yılında ODTÜ-TÜBİTAK tarafından TR-NET adlı bir projeyle çalışmalar başlamıştır. Bireylerin yaşamlarında 
yalnız kalmaları, hayatın akışına ayak uyduramama, sosyal olarak sevgi ihtiyacının karşılanmaması, hayatını 
mutlu bir şekilde devam ettiremiyor olmaları kişilerin bağımlılık yapıcı madde kullanma eğilimini artırabilir. 
Bağımlılık kavramı akla ilk olarak sigara, alkol, ilaç ve madde kullanımlarını getirse de davranışsal bağımlılık-
ların olduğu ihmal edilmemelidir. İnternet bağımlılığı “bireyin internet kullanımıyla ilgili kontrolü kaybetmesi 
ve hayatında problemli sonuçlar doğuracak kadar sık kullanması olarak tanımlanmaktadır”. Ülkemizde ve 
dünyada internet bağımlılığı sıklığının%14-%40,7 arasında değiştiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. İnter-
net kullanımını etkileyen faktörlere baktığımızda dürtü kontrol problemleri, sosyal destek ihtiyacı, yalnızlık, 
çaresizlik duygularının yoğunlukta olduğu görülmektedir. İnternet bağımlılığı tedavisinde hedef, altta yatan 
psikiyatrik problemin tedavi edilmesi olmalıdır. Böylece farmakoterapi ve psikoterapi yöntemlerinden fayda-
lanarak tedavi gerçekleştirilmektedir. İnternet bağımlılığı sıklığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de alarm ver-
mektedir.  İnternet bağımlığının nedeni olarak araştırmalarda ağırlıklı olarak dürtü kontrol problemleri, sosyal 
destek ihtiyacı, yalnızlık, çaresizlik duyguları gösterilmiştir. Tüm bu konuları kapsayıcı kesitsel ve girişimsel 
çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Bağımlılık, Teknoloji

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İnternet kelimesi, Türkçede uluslararası ağ anlamına gelen International Network sözcüklerinin birleşiminden 
oluşturulmuştur. İnternet hayatımızın birçok alanında kolaylıklar sağlamıştır (Ertekin ve ark, 2016; Aslan, 
2017).
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İnternet dünyadaki bilgisayarları birbirine bağlayarak zaman ve mekan ayrımını kaldırarak dünyada küresel 
bir şehre dönüştürmüş karmaşık bir ağ sistemidir (Turan, 2015). Hızla gelişen ve zenginleşen içeriği ile tek-
noloji ve internet dünyanın diğer ucundaki insanlarla görüşmemizi, ticaret ve alış veriş yapmamızı, bilgi ve 
eğitime de katkı sağladığı kadar oyun ve eğlenceye de imkan vermektedir. İnternetin her geçen gün yaygın-
laşan kullanımı, birey ve yaşamı üzerinde kaçınılmaz biçimde etkili olmaktadır (Arcan ve Yüce, 2016). Tüm 
dünyayı saran internet ağının temeli A.B.D ve Sovyet Rusya arasındaki rekabeti ile başlayan soğuk savaşa 
dayanmaktadır (Kurtaran, 2008 ). 

TÜRKİYE’DE İNTERNETİN GELİŞİMİ

İnternet ülkemize 1987 yılında Ege Üniversitesi’nin öncülüğünde kurulan, Türkiye Üniversite ve Araştırma 
Kurumları Ağı ile gelmiştir. 1991 yılında ODTÜ-TÜBİTAK tarafından TR-NET adlı bir projeyle çalışmalar 
başlamıştır (Kurtaran, 2008). 

İlk olarak Ege Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
bağlantıları 1996 yılında TURNET’in çalışmalarının başlamasıyla gerçekleşmiştir (Turan, 2015). Aynı yıl 
TURNET’in yanı sıra, TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) adıyla yeni 
bir merkez kurulmuştur. ULAKBİM’in temel görevi en yeni teknolojileri kullanarak Türkiye çapında tüm eği-
tim ve araştırma kuruluşlarını birbirine bağlayacak Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) adıyla hızlı bir iletişim 
ağı kurmak ve bu ağ aracılığı ile bilgi hizmetleri vermektir (Işık, 2007).

21. yüzyılda hayatımızın önemli bir parçası haline gelen internet, mobil cihazlar masaüstü ya da dizüstü bilgi-
sayarlarla yapılabilecek işlemleri elde taşınabilen ve bilgisayar işlevi gören tüm akıllı telefonlar, e-kitap oku-
tucu cihazlar ve tablet bilgisayarlar mobil cihazlar ile yapılabilmektedir. Günümüzde kablosuz erişim ağı im-
kanları ile otellerde, tren istasyonlarında, havaalanlarında sınırsız erişim alanları bulunmaktadır (Turan,2015; 
Chang ve ark. 2018). Günümüzde internet, haberleşme, alış veriş yapma, sohbet etme, oyun ve eğlenceli vakit 
geçirmek için de kullanılmaya başlanmış büyük bir hızla yaygınlaşmıştır (Tsai ve Lin, 2003; Kurtaran, 2008; 
Olowodunoye ve ark. 2017). 

KAVRAMSAL OLARAK BAĞIMLILIK 

Bireylerin yaşamlarında yalnız kalmaları, hayatın akışına ayak uyduramama, sosyal olarak sevgi ihtiyacı-
nın karşılanmaması, hayatını mutlu bir şekilde devam ettiremiyor olmaları kişilerin bağımlılık yapıcı madde 
kullanma eğilimini artırabilir. Bağımlılıkların başlangıç noktasında arkadaşlar ve sosyal çevre çok önemlidir 
(Usta, 2017).  Aile ilişkileri, anne ve babanın rol model olma şekli, çocuk ebeveyn ilişki düzeyleri bağımlılık 
yapıcı maddeler kullanımı ile bağlantılıdır (Günüç,  2013). Madde bağımlılığını, sosyolojik ve psikolojik bir 
takım nedenler tetiklemektedir (Dinç, 2017). 

Madde bağımlılığında kullanılan maddelerin bireye zevk vermesi ve geçici rahatlamalar sağlayabilmesi ne-
ticesinde, aile ve sosyal yaşamında problemler ve dışlanmalar yaşayan birey bir kaçış unsuru olarak madde 
kullanımını tercih eder. Birey bu duyguyu tekrar yaşamak ister ve bunun sonucunda kontrolünü kaybederek 
yaşayacağı bilinen olumsuzluklara rağmen tekrar harekete devam edilirse artık bağımlılıktan söz etmek gere-
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kir. Haz veren maddelerin kullanımı ya da hareketlerin yapılmasından duyulan mutluluk ödül gibi algılanır ve 
bu mutluluğa ulaşmak kolaydır (Dinç, 2017).  

Bağımlılık kavramı akla ilk olarak sigara, alkol, ilaç ve madde kullanımlarını getirse de davranışsal bağımlı-
lıkların olduğu ihmal edilmemelidir (Demirtaş, 2017).

Davranış bağımlılıkları genellikle kötü alışkanlık olarak nitelendirildiği için fark edilmemekte ve tedavisi için 
uğraşılmamaktadır (Usta, 2017). Kimyasal olmayan bağımlılıkların bağımlılık yaratıp yaratmadığını belirle-
mek için ilaç bağımlılığı için saptanmış olan klinik ölçütlerle karşılaştırılmıştır. Bu yöntem, internet bağım-
lılığı, televizyon bağımlılığı, telefon bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı ve medya bağımlılığıgibi davranışsal 
bağımlılıkların klinik olarak tanımlanabilmesini kolaylaştırmaktadır (Kurtaran, 2008).           

BAĞIMLILILARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Bağımlı bireylerin kişilik özellikleri aşağıda verilmiştir:

•	 Bağımlılar dürtü ve güdülerin kontrolü yapmada zorlanırlar

•	 Sosyal ilişki kurmaktan kaçınırlar

•	 Gerçek hayatla yüz yüze gelmekten kaçınırlar, sorunlarla karşılaşmaktan ve mücadele etmekten kaçmak 
için kendilerine sanalda bir hayat kurarlar

•	 Gerçek yaşamdaki aile, okul, işe adapta olmakta başarısız oldukları için iletişim ve sosyal, aile ilişkileri 
bozulur

•	 Sosyal çevredeki olumsuzluklar, gelen uyarıların düzenlenememesi kaygının yaşanmasına neden olur, 
birey kendi ve çevresiyle çatışma içine girer

•	 Gerçek yaşamla uyum sağlamakta zorluk yaşadığı için risk yaşanmayan internet ortamına yönelir. Çünkü 
birey bu ortamda sorun yaşamamakta, kendine yeni bir dünya kurmuştur. Burada kendini mutlu hisseder. 
Başarı, sevgi, ilgi ihtiyacını karşılamak için daha fazla zaman geçirmek amaç haline gelir ve daha fazla 
sorun yaşanmaya başlar

•	 Bağımlı kişiler bağımlılıkların problem oluşturduğunu fark edemezler ve istedikleri zaman bırakabilecek-
lerini düşünürler

•	 Gelecekle ilgili bir düşünce, umut yoktur (Tsai ve Lin 2003; Young, 2004; Kurtaran, 2008; Dinç, 2017).

İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve İLİŞKİLİ SORUNLAR

Ülkemizde ve dünyada internet bağımlılığı sıklığı ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde internet bağımlı-
lığı sıklığı; Pallanti ve ark.(2006) % 5,4; Jang ve ark. (2008) % 1,6; Canan ve ark. (2010) % 11,6; Lin ve ark. 
(2011) 15,3; Kei Mak ve ark. (2011) %18; Batıgün ve Kılıç (2011) %19; Yılmaz ve ark (2014) %16; Bahraini-
an ve ark (2014) %40,7 şeklinde bulunmuştur.
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İnternet bağımlıları bireyler internet kullanmayı bırakamaması, internette geçen sürenin uzatılması nedeniy-
le yemek yeme, uyku, okul ve işe gitme gibi işleri bilgisayar ile aralarında bir engel gibi görmektedir ve 
sonuç olarak temel sorumluluklarını aksatabilmekte, unutabilmekte ya da yapamamaktadır. (Günüç, 2013; 
Aslan,2017). Uzun süren internet kullanımı sonucunda uykusuzluk, kilo alımı, düzensiz beslenme, kas-kemik 
sistemi rahatsızlıkları görülebilmektedir. Buna karşılık internet kullanamadıkları zaman ise aşırı sinirli, kaygılı 
üzüntülü, depresif hatta saldırgan tavırlarda bulunabilmektedirler (Demirtaş, 2017; Özçelik, 2016). İnternette 
kalabilmek için yalan söyleme ve kendini çevreden soyutlayabilirler. Sosyal ortamdan soyutlanmış bireylerin, 
internet bağımlılığa yönelimlerinin olabileceği ifade edilmektedir (Özçelik, 2016; Arslan, 2017)

İnternet kullanımını etkileyen faktörlere baktığımızda dürtü kontrol problemleri, sosyal destek ihtiyacı, yal-
nızlık, çaresizlik duygularının yoğunlukta olduğu görülmektedir. Yalnızlık duygusu, düşük duygusal zeka ile 
bağımlı olduğu bulunmuştur (Batıgün ve Kılıç, 2011; Adalıer ve Balkan, 2012;  Ceyhan, 2016;  Özgen ve 
Bavlı, 2017; Usta, 2017).

İnternet bağımlılığı ile ilgili en önemli konulardan biri internet ile uzun zaman geçirilmesidir. Ortalama normal 
sayılabilecek bir internet kullanıcısı haftada 2,5 saat internet kullanırken, bağımlı sayılan bireylerde bu süre 8 
ile 40 saate kadar uzayabilmektedir (Işık, 2007). 

DSM-V Önerilen Tanı Kriterleri: 

1. İnternet oyunlarıyla aşırı uğraş (birey bir önceki oyun eylemini düşünür ya da bir sonraki oyunu oynamayı 
beklemektedir; internet oyunu oynama günlük yaşamdaki en baskın eylem haline gelmiştir).  Not: Bu bozuk-
luk kumar oynama bozukluğu altında yer alan internette kumar oynamadan farklıdır.  

2. İnternetten uzaklaştırıldığında çekilme belirtileri ortaya çıkar (bu bulgular tipik olarak irritabilite, anksiyete 
veya üzüntü ile tanımlanabilir, fakat farmakolojik çekilme belirtilerine ait fiziksel bulgu gözlenmez).  

3. Tolerans gelişimi-İnternet oyunlarına katılmak için gerekli olan sürenin gitgide arttırılması ihtiyacı.  

4. İnternet oyunlarına katılımı kontrol altına alabilmek için yapılan başarısız girişimler.  

5. İnternet oyunları nedeni ile, internet oyunları haricinde, önceden ilgi duyulan hobi ve eğlenceli aktivitelere 
ilgi kaybı.  

6. Psikososyal sorunlara yol açtığını bilmesine rağmen internet oyunlarının aşırı kullanımına devam etmesi.  

7. İnternet oyunları için harcadığı süre ile ilgili olarak aile üyeleri, terapist ya da diğer kişileri kandırmıştır.  

8. İnternet oyunlarımı olumsuz duygu ve duygulanımdan kaçmak ya da rahatlamak için kullanmaktadır.  

9. Önemli bir ilişki, iş veya eğitim ya da kariyer olanağını internet oyunlarına katılabilmek için tehlikeye atmış 
veya kaybetmiştir (DSM-V, 2013).
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TEDAVİ

İnternet bağımlılığında tedavide hedef, altta yatan psikiyatrik problemin tedavi edilmesi olmalıdır. Daha önce-
de belirtildiği gibi internet bağımlılığı pek çok psikiyatrik tanı ile eş zamanlı olarak bulunabilmektedir ve hatta 
internet bağımlılığına sebep olabilmektedir (Arısoy, 2009; Demirtaş, 2017). Kognitif davranışsal yaklaşımlar 
ve psikososyal destek de tedaviye yardımcı olabilmektedir (Young, 2007; Turan, 2015).

SONUÇ

İnternet bağımlılığı sıklığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de alarm vermektedir.  İnternet bağımlığının nedeni 
olarak araştırmalarda ağırlıklı olarak dürtü kontrol problemleri, sosyal destek ihtiyacı, yalnızlık, çaresizlik 
duyguları gösterilmiştir. Tüm bu konuları kapsayıcı kesitsel ve girişimsel çalışmalara gereksinim vardır. 
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SOSYAL MEDYADA SİYASİ İÇERİKLİ GÖRSELLERİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Habibe AKÇAY BEKİROĞLU

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul / Türkiye  

Öz: Sosyal medya ağları, siyasal iletişim uygulamalarını yeni bir boyuta taşımıştır. Web 2.0, siyasal iletişi-
min geleneksel ikna ve motivasyon tekniklerini, kendi doğasına uygun olarak dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, 
siyasal iletişimde kullanılan eski bilgi ve enformasyon tekniklerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Demokratik 
katılım kültürüne katkı sağlayan alanlar olarak sosyal medyanın politik uyarlamaları, adayların sosyal med-
yada kendilerini sergilemeleri, seçim kazandıran stratejiler ve bu uygulamalarda sosyal medyanın rolü son 
dönemdeki seçimlerde oldukça ilgi uyandırmıştır. ABD’de 8 Kasım 2016’da yapılan başkanlık seçimlerden 
galip olarak çıkan Donald Trump, söylemleri kadar, sosyal medya kullanımı ve Twitter üzerinden yapmış ol-
duğu paylaşımlarla da siyasal iletişimde sosyal medya döneminin etkilerini tüm dünyaya göstermiştir. Tüm bu 
tartışmalar ışığında çalışmada,  Twitter’ın siyasi seçimlerindeki rolü ele alınmış, bu amaçla, Donald Trump’ın 
başkan adayı olduğu dönemde Twitter’da paylaşmış olduğu görsellerin göstergebilimsel analizi yapılarak, 
çevrimiçi siyasetin düz ve yan anlamları irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Web 5.0, Twitter, Göstergebilim

GİRİŞ

Sosyal medya toplumsal hayata ilk girdiği dönemlerde, insanlar arasında sohbet ve flört amacı taşıyacağı 
algısından dolayı, siyasetçilerin ve siyasi patilerin çok fazla ilgisini çekmemiştir. Oysa bir ülke nüfusunu bu-
lan kullanıcı sayısı ve kamuoyunu etkileme potansiyeli ile sosyal medya, seçim kampanyalarında önemli bir 
rol oynamaya başlamıştır. Seçim kampanyalarının kuralları değişmiş, eskiden olduğu gibi seçmenin sadece 
dinleyici olduğu siyaset yapma biçimini sosyal medya ile önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Sosyal medyanın 
kitleleri yönlendirme ve mobilize etme gücünün ortaya çıktığı toplumsal olayların da etkisiyle, siyasetçilerin 
ilgisi sosyal medyaya kaymıştır. Siyasetçiler, seçim kampanyası sürecinde sosyal medyanın bilinçli, stratejik 
ve yerinde oluşturulmuş mesajları kullanarak yer almaları gerekliliğini görmüşlerdir. Kullanıcılar açısından ise 
sosyal medya, seçmenlerin siyaset sahnesinde seslerini duyurabilecekleri bir mecraya dönüşmüştür. Böylece 
seçim kampanyalarındaki rekabet, seçim meydanlarından sanal ortama taşınmış, seçmen davranışlarını şekil-
lendirmede yeni algı ve iletişim biçimlerini gün yüzüne çıkmıştır. Seçmenler, gerek destekledikleri, gerekse 
muhalif oldukları liderler ile iletişim içerisinde olmak için sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Bu diyalog or-
tamı bir anlamda siyasi liderin seçmen kitlesi ile kurmak istediği iletişimde kullanacağı dili belirlemektedir. 
Bir siyasi lider yapmış olduğu paylaşımlarda mizahın ön planda olduğu bir dili kullanabilirken, bir diğeri 
korku dilini kullanabilmektedir. “Mekânız toplumsallaşma” alanları olarak sosyal medya platformları kişilerin 
kendilerini ifade edebilecekleri alanlar haline gelmiştir. Siyasetçiler için ise sosyal medya iletişimi kontrol 
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altında tutmanın aracına dönüşmüştür. Sosyal medya, bireylerin gündelik iletişim pratiklerini dönüştürmenin 
yanı sıra, toplumsallaşmaya ve sosyalleşmeye de yeni bir tavır getirmiştir. Televizyon ve radyo gibi geleneksel 
kitle iletişim araçlarının toplulukları etkileme ve yönlendirme dönemi geçmişte kalmıştır. Günümüzde, sosyal 
medyanın gerek siyasette, gerekse toplumsal hareketlerde önemli etkilerini görmek mümkündür. Siyasal ileti-
şimde sosyal medyanın kullanılması, siyasal iletişimin geleneksel yöntem ve tekniklerine göre siyasi partilere 
ve liderlere, sempatizanlara, kararsız seçmenlere, siyasal içerikli mesaj ile etkileşime girme, siyasal iletişim 
ortamına katılma/dâhil olma, mesajın yayılması ve kendi içeriğini üreterek paylaşma gibi pek çok olanağı 
sağlamaktadır (Bayraktutan vd, 2012: 6). Kullanıcılarına ücretsiz profiller oluşturarak, 140 karakterle anlık 
durum, görüntü ya da video paylaşımları yapabilme, başkalarının paylaşımlarını takip edebilme, yorumda 
bulunabilme imkânı sunan mikro blok servisi olarak Twitter’da kullanıcıların yer alabilmeleri için kendile-
rine bir hesap oluşturmaları yeterlidir.  Twitter, sosyal paylaşım ortamı olarak, bireyin gündelik hayata dair 
bilgilerin, hem kaydedilmiş durağan ve hareketli görsellerin ve bizzat kullanıcılar tarafından sağlanan görsel, 
işitsel içeriklerin temel mecralarından biridir (Altunay, 2010: 35). Bu çalışmada siyasi amaçla yapılan Twitter 
paylaşımlarının göstergebilimsel çözümlemesi yapılmıştır.

KAPSAM

Çalışmada Donald Trump’ın 8 Kasım 2016 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçim kampanyası bağla-
mında Twitter’da yapmış olduğu siyasi içerikli 6 görselin göstergebilimsel analizi yapılmıştır. 

YÖNTEM

Çalışmada yöntem olarak göstergebilim kullanılmıştır. Göstergeler insan iletişiminin önemli bir parçası duru-
mundadır. Bakılan bir resim, duyulan bir melodi, görülen bir renk ya da algılanan bir koku hepsi beyindeki bir 
noktada kodlanmış olan örüntüleri harekete geçirir. Gösterge, bir şeyin yerini tutar ve onu temsil eder (Batur, 
2010: 179). Göstergelere insan beyninin kısa yolları denilebilir. Herhangi bir şeyin yerini (yani bir nesnenin), 
herhangi bir bakımdan ya da herhangi bir sıfatla tutar (Rifat, 2013: 117). Pazarlamacılar ve reklamcılar göster-
geleri en iyi kullananlar olarak, insanlarda harekete geçirmek istedikleri duyguları bu kısa yollara başvurarak 
kolayca gerçekleştirebilmektedirler. Göstergebilim, gösterge dizgelerini inceleyen bilim dalıdır. Bunun yanı 
sıra, anlam üretimini (anlamlandırma) araştıran ve yeniden yapılandıran ve bu amaçla da bilimkuramsal ve 
betimsel açıdan kendini kuran bir bilimsel yaklaşımdır (Rifat, 2013: 114). Göstergebilimde anlam gösterge-
lerden doğar. Göstergebilimde iletişim bir süreç olarak değil, anlam oluşturma olarak ele alınmaktadır (Fiske, 
2003: 61). Çağdaş göstergebilimin kurucularından Ferdinand de Saussure’e göre anlamın temel birimi göster-
ge, gösteren ve gösterilen olmak üzere iki birimden oluşur. Bu iki unsur arasındaki ilişki nedensiz, saymaca 
ve toplumsal uzlaşmaya dayalıdır. Öte yandan göstergeler üç temel niteliktedir. Birincisi fiziksel bir biçime 
sahiptirler; ikincisi kendinin dışında başka bir şeye gönderme yaparlar ve üçüncüsü ise insanlar tarafından 
gösterge olarak kabul edilmesi ve kullanılmasıdır (Mutlu, 2004: 113). Saussure’e göre gösterge, anlamı olan 
fiziksel bir nesnedir. Başka bir anlatımla bir gösterge, bir gösteren ve gösterilenden oluşmaktadır. Gösteren, 
göstergenin algılanan imgesidir. Yani kâğıt üzerindeki işaret ya da havadaki seslerdir. Gösterilen ise gösterenin 
göndermede bulunduğu zihinsel kavramlardır (Fiske, 2003: 67). Barthes, göstergebilimi dört temel ilkede ele 



113

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Kongre ve Oturum Başkanı

Prof. Dr. Necati DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ 
Davetli Konuşmacı

Prof.Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU
Davetli Konuşmacı

alır. Bunlardan birincisi dil ve söz, ikincisi gösteren ve gösterilen, üçüncüsü dizge ve dizim ve dördüncüsü ise 
düzanlam ve yananlamdır (Bircan, 2015: 19). Sözel ve görüntüsel göstergeler göstergebilimde anlamlandırma 
sürecinin bir parçasıdır (Barthes, 1993: 30). Göstergebilim analizi sözlü, yazılı ve görsel olmak üzere birçok 
metne uygulanabilmektedir. 

AMAÇ

Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. devlet başkanı seçimlerinde başkan adaylarından biri olan 
Donald J. Trump’ın, Twitter üzerinden paylaşmış olduğu görsellerin göstergebilimsel çözümlemesi yapılmış-
tır. Böylece bir iletişim aracı olarak sosyal medyada paylaşılan siyasi içerikli görsellerin açık ve örtük anlam-
larının ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Sosyal medyanın gündelik hayata dâhil olmasıyla göstergelerden 
oluşan bu dünyamıza yeni bir araç iletişim aracı dâhil olmuştur. Bu iletişim mecrasında ise insanlar gündelik 
hayatlarından farklı olarak bu göstergelerin kimi zaman bilinçli algılayıcıları olurken, göstergeler kimi zamana 
ise öylesine farklı öğelerin arasına gizlenmektedir ki, insanlar bu yeni anlamlar dizgesinin bilinçsize algılayı-
cısına dönüşebilmektedir. 

BULGULAR

Donald Trump’ın 8 Kasım 2016 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçim kampanyası bağlamında 
Twitter’da yapmış olduğu siyasi içerikli görsellerin göstergebilimsel analizi yapılmıştır. Bu amaç doğrultusun-
da seçilen 6 görsel analiz edilmiştir.

Görsel 1. Donald Trump’ın Twitter’da Paylaştığı Görsel 1

Birinci görsel analiz edildiğinde, görselin 4 ayrı fotoğrafın kolajından oluşuğu görülmektedir. Birinci karede 
Minnesota eyaletinin bayrağı yer almaktadır. Bayrağın hemen altında yer alan görselde ise Trump’ın vatan-
daşlara seslendiği, mitingden alındığı belli olan bir görsele yer verilmişti. Bu görselde ‘başkan adayı’ı kır-
mızı renkli bir şapka takmaktadır. Ayrıca kapalı bir alan olduğu anlaşılan mitingde, Trump’ın sağ tarafından 
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dinleyicilere doğru bir ışık yansımaktadır. Konuşma esnasında çekildiği anlaşılan fotoğrafta Trump’ın sol eli 
havadadır. Üçüncü fotoğrafta ise yine Trump’ın bir mitinginden görsele yer verilmiştir. Bu fotoğrafta başkan 
adayı vatandaşların karşısında onlara ‘tamam’ işareti yapmaktadır. Ayrıca bu kez beyaz bir şapka takmaktadır, 
lacivert renkli takım elbisesi ve kırmızı kravat tercih etmiştir. Gri renkte, arkada dinleyicilerin belli belirsiz 
siluetlerinin yer aldığı görselin üzerinde ise başkan adayının farklı renklerde ve tipografilerde yazılmış bir sö-
züne yer verilmiştir.  Görselin en altında yer alan ve en geniş fotoğrafta ise Trump, kendine ait olduğu anlaşılan 
uçağın önünde vatandaşlara seslenmektedir. Yine kişilerin tam olarak seçilemediği görselde başkan adayının 
sağ eli havadadır, bu fotoğrafta da kırmız şapka takmaktadır, fakat bu sefer gömleği üzerine kravat takmamıştır. 

Tablo 1. Donald Trump’ın Twitter’da Paylaştığı Görsellerden Birincisinin Göstergebilimsel Analizi 

Gösteren Gösterilen

Dilsel 
Olmayan 
Öğeler

Bayrak, Başkan Adayı

Kürsü Konuşması, 
Halkı selamlamak, Uçak 
Kırmızı kravat/şapka, 
Beyaz şapka, Lacivert 
takım elbise

Düz Anlam Yan Anlam

Yerel halk, kalabalıklar, 
herkesi kapsayan ve 
selamlayan başkan 
adayı, vatandaşların 
arasında, başkan 
adayının uçağı, sevgi, 
başarı, kararlılık

Mikro milliyetçilik, maddi güç, 
hâkimiyet, hareketlilik, canlılık, hırs, 
cesaret, umut, yenilik, güç, tutku, halk 
gibi giyinen başkan adayı 

Lacivert: Otorite, kendine güven, 
sorumluluk, başarı

Dilsel 
Öğeler

Başlık

Teşekkürler Minnesota! 
#Bataklığı kurutma 
zamanı

Metin:

Tek yapmamız 
gereken başarısız 
politikacılarımıza 
inanmayı bırakmak ve 
birbirimize ve ülkemize 
inanmaya başlamak.

D. J. Trump

Düz Anlam Yan Anlam 

Eski başarısız 
politikacıların gitmesi,

Birlik olma, başarı, eski 
politikacıların değişmesi 
gerekliliği, ülkemizin 
potansiyelini harekete 
geçirmek.

Beyaz Saray mevcut politikacılar 
ve politikalarla bataklığa dönmüş, 
içi belirsizliklerle dolu, sürekli pis 
kokular saçan, insanları rahatsız 
eden, olumsuzlukları ve kötülükleri 
barındıran, yaşatan bir ortamın bir an 
önce yok edilmesi gerekir.  Öte yandan 
bataklık kapalı bir kutudur. İçinden 
nelerin çıkacağı belirsizdir. Başarısız 
politikacılar ülkeyi olumsuzluklara 
sürüklemektedir. Bu olumsuzlukları 
düzeltecek kişi benim mesajı, kurtarıcı. 
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Görsel 2. Donald Trump’ın Twitter Paylaşımı 2

Trump’ın Twitter’da paylaştığı bir diğer görselde (Görsel 2) ise yine bir fotoğraf kolajına yer verilmiştir. Bu 
kez 5 fotoğrafa yer verilmiştir. Fotoğrafların biri başkanın miting düzenlediği Florida eyaletinin bayrağıdır. 
Bayrağın hemen sağında yer alan fotoğrafta mitinge katılan kalabalıklara yer verilmiştir. Bu görsellerin hemen 
altında yer alan en geniş fotoğrafta ise yine miting alanının daha geniş bir görüntüsüne yer verilmiştir. En altta 
yer alan iki görselden birinde Amerikan bayrağına sarılmış ‘Başkan Adayı’ ve diğer fotoğrafta ise kürsüde 
konuşma yapan başkan adayının en büyük destekçilerinden biri olan ve başkan yardımcısı adayı Mike Pence 
yer almaktadır.
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Tablo 2. Donald Trump’ın Twitter’da Paylaştığı Görsellerden İkincisinin Göstergebilimsel Analizi 

Gösteren Gösterilen

Dilsel 
Olmayan 
Öğeler

Bayrak, 
Kalabalıklar, 
Bayrağa 
sarılmak, Başkan 
yardımcısının 
konuşması 

Düz Anlam Yan Anlam

Yerel halk, kalabalıklar, sevgi, 
vatan sevgisi, birliktelik, takım 
ruhu 

Mikro milliyetçilik, milliyetçilik,

Irkçılık, kalabalıklara hükmetmek 

Dilsel 
Öğeler

Tampa, 
Florida’da 
rekor kalabalık 
- teşekkürler! 
Florida’yı 
kazanacağız, 
Washington 
DC’deki 
#bataklığı 
kurutacağız ve 
Amerika’yı tekrar 
mükemmel hale 
getireceğiz!

Düz Anlam Yan Anlam 

Vatandaşlara ilgisinden 
dolayı teşekkür edilmektedir. 
Kalabalıkların desteğini 
hissetmek, kendisini 
destekleyenlere değerli 
olduklarını hissettirmek, eski 
politikacıların değişmesi 
gerekliliği, “biz” vurgusu, 
başarı, Amerika’yı yine 
mükemmel hale getireceğiz 
vurgusu.

Kalabalıklara hükmetmek ve 
kalabalıkları yönlendirme gücünü 
elinde bulundurmak, içi bozuk 
düzeni değiştirmek, Eski ve eskinin 
devamı olan politikacıları ortadan 
kaldırmak, Amerika’yı kötüleştiren 
onlar, sürecin sorumluları eski 
politikacılar ve onların yanlış 
politikaları
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Görsel 3. Donald Trump’ın Twitter Paylaşımı 3

Üçüncü görselin göstergeleri analiz edildiğinde ise görselde Trump ve rakip başkan adayı Hillary Clinton’un 
iki fotoğrafından oluşan bir kolaj yapılmıştır. Ayrıca görselde seçimlerle ilgili kamuoyu yoklaması yapan araş-
tırma kurumu Rasmussen’ın raporuna yer verilmiştir. Mavi renkteki zemin üzerinde iki adayın da kamuoyu 
yoklaması sonuçları verilmiştir. Sonuçlar verilirken farklı yazı boyutlar kullanılmıştır. Trump’ın sonucu daha 
büyük puntolarla verilirken, rakibinin sonucu daha küçük puntolarla sunulmuştur. Ayrıca adayların kullanılan 
görselleri de incelendiğinde Trump’ın sağ elinin başparmağı ile tamam işareti yaparken,  kırmızı renkteki 
şapkası dikkat çekmektedir. Başkan adayı, lacivert takım elbisesi içindeki beyaz renkte gömleğini kravatsız 
olarak yakası açık kullanmıştır. Rakip aday ise elinde cep telefonu tutmaktadır ve ondan bir şeyler okuduğunu 
görmektedir. Ayrıca üzerinde siyah renkte bir elbise vardır. Saçları dağınık ve yüzü asıktır. 
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Tablo 3. Donald Trump’ın Twitter’da Paylaştığı Görsellerden Üçüncüsünün Göstergebilimsel Analizi

Gösteren Gösterilen

Dilsel 
Olmayan 
Öğeler

Kamuoyu yoklaması 
sonuçları

Mavi renk, Kırmızı 
şapka

Yazı puntosu, 
Lacivert takım 
elbise, Beyaz gömlek

Tamam işareti

Cep telefonu

Siyah güneş gözlüğü, 
Siyah elbise

Düz Anlam Yan Anlam

Başarı, üstünlük, 
kendinden eminlik, 
masumiyet, temizlik, 

Mutsuzluk

 Yenilgi

 Mavi renk: Kurtarıcı, modernlik, 
değişim, profesyonellik, Kırmızı 
renk: hırs, tutku hareketlilik, canlılık, 
kararlılık,  Ezici üstünlük, Lacivert renk: 
bağlılık, güven, otorite, kedine güven, 
kontrol, sorumluluk, Beyaz gömlek: İşin 
ehli olma, profesyonellik, Siyah güneş 
gözlüğü ve elbise yas, matem, bozguna 
uğramak, planların suya düşmesi, Hile, 
manipüle etmek  

Dilsel 
Öğeler

11.8.2016 tarihinde 
oy kullanmaya 
çıkın ve #bataklığı 
kurutacağız 
Rasmussen ulusal: 
Trump %43 Clinton 
%41 Amerika’yı 
mükemmel hale 
getireceğiz.  

Düz Anlam Yan Anlam 

Seçim tarihi, oy 
vermeye teşvik, yeni 
bir dönem başlayacak, 
Trump ve Clinton’un 
kamuoyu sonuçları, 
Amerika mükemmel 
olacak 

Değişime az kaldı, yenilik, yeni 
dönem, resmiyet, eski politikacılar ve 
politikaların değişeceği, yeni bir dönem 
başlayacak

Dördüncü görselin göstergeleri analiz edildiğinde, görselde Amerika Birleşik Devletleri’nin 42. başkanı Bill 
Clinton ve Trump’ın rakibi olan eşi Hillary Clinton ile fotoğrafına yer verilmiştir. Siyah zemin üzerinde siyah-
beyaz olarak yer alan fotoğrafın üzerinde büyük puntolarla ve kırmızı zemin üzerine “başarısızlık/fiyasko” 
yazmaktadır. Fotoğrafta Bill Clinton’un bir şey dinlediği, Hillary Clinton’ın arkadaki bir şeye baktığını gör-
mek mümkündür. Ayrıca Hillary Clinton’ın gözaltlarındaki torbalar yorgun olduğunun belirtisel göstergesidir.
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Tablo 4. Donald Trump’ın Twitter’da Paylaştığı Görsellerden Dördüncüsü Göstergebilimsel Analizi

Gösteren Gösterilen

Dilsel 
Olmayan 
Öğeler

Siyah zemin

Kırmızı renk 

Karı- koca çift

Siyah-beyaz fotoğraf 

Yorgunluk 

Düz Anlam Yan Anlam

Başarısızlık, eski ile 
yeni aynı, tedirginlik, 
yorgunluk, şaşkınlık   

 Birbirinin benzeri başarısız 
politikacılar, eskinin devamı olacağı 
vurgusu, Karanlık işler, Sinsi, iş 
çeviren kadın, şaşkın beklemediği bir 
haberi duymuşçasına bakan erkek, 
Kırmızı renk: tehlike, uyarı

Dilsel 
Öğeler

Başlık

Hillary Clinton 
yalanı seviyor. 
Amerika, Clintonlara 
yeter dedi! Zamanı 
geldi #bataklığı 
kurutalım. Tartışma: 

Metin

Başarısızlık/fiyasko

Düz Anlam Yan Anlam 

Clinton’ların başarısız 
politikaları, Hillary 
Clinton’ın yalanları. 
Beyaz Saray bir bataklık 
onu temizlemek gerek. 

Hillary Clinton’ın 
başarısızlığı 

Hile, gerçeklerin çarpıtılması, 
Ülkeyi kötü duruma sokan politika 
ve politikacılar, kurtarıcı, düzen 
değiştiren

Beşinci görsel analiz edildiğinde, siyah zemin üzerinde rakip başkan adayı Hillary Clinton’un kahkaha atan 
bir fotoğrafını görülmektedir. Fotoğraf ile aynı karede ise beyaz renkte ve büyük puntolarla Trump’ın sözü yer 
almaktadır.  
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Gösteren Gösterilen

Dilsel 
Olmayan 
Öğeler

Siyah renk

Büyük punto 

Kahkaha

Düz Anlam Yan Anlam

Dalga geçmek, tiye 
almak

Umursamamak 

Ezmek, yok etmek, 

Karanlık işler çevren, dalga geçmek, 
umursamamak

Dilsel 
Öğeler

Başlık 

Her şeyi söyleyecek 
ve hiçbir şeyi 
değiştirmeyecek 
#büyük gerçek 

Metin

Konuşursun ama hiçbir 
şeyi tamamlamazsın

Düz Anlam Yan Anlam 

Boş konuşmalar

Hiçbir şeyi 
değiştirmeyecek 
vaatler

Palavracı, İş çeviren, yalancı, 
vaatlerini yerine tutmayan,  çok 
konuşan fakat boş laf üreten

Tablo 5: Donald Trump’ın Twitter’da Paylaştığı Görsellerden Beşincisinin Göstergebilimsel Analizi 

Görsel 6. Donald Trump’ın Twitter paylaşımı 6
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Altıncı görselin göstergeleri analiz edildiğinde ise yine siyah zemin üzerinde rakip başkan adayı Hillary 
Clinton’un kahkaha atan bir fotoğrafına yer verilmiştir. Görselin arka fonda belli belirsiz dolar görsellerine yer 
verilmiştir. Yine siyah zeminde Hillary Clinton’ın baktığı yöne doğru büyük puntolarla ve beyaz ve kırmızı 
renklerde söz paylaşılmıştır. Beyaz renkteki sözcüklerde daha küçük puntolar kullanılırken, kırmızı renkteki 
sözcükler kırmızı renkte kullanılmıştır. Hillary Clinton, boyut sözcükleri beyaz renkte; vergi teklifleri, ekono-
mimiz ve azaltmak sözcükleri kırmızı renkte verilmiştir.    

Tablo 6 Donald Trump’ın Twitter’da Paylaştığı Görsellerden Altıncısının Göstergebilimsel Analizi

Gösteren Gösterilen

Dilsel 
Olmayan 
Öğeler

Siyah renk, Büyük punto 

Siyah, Kırmızı, Para 

Düz Anlam Yan Anlam

Kötü kahkaha 

Ekonomik çöküş 

Karanlık işler çeviren, 
ekonomiyi çökertecek, 
cinsiyetçi, korku, tehdit, endişe, 
uyarı, güvensizlik   

Dilsel 
Öğeler

Başlık 

Hillary Clinton’ın vergi 
maceraları ekonomimizi 
çökertecek. Vergileri büyük 
oranda azaltacağım. BÜYÜK 
GERÇEK

Metin

Hillary Clinton’ın vergi 
teklifleri ekonomimizin 
büyüklüğünü daraltacaktı.

Düz Anlam Yan Anlam 

Hayal, sonuçsuz 
iş, tehlikeli eylem, 
rakibin kötü vergi 
uygulamaları, 
ekonomik küçülme 

Korkutma, umursamazlık, 
iş bilmezlik, tehdit, çıkmaza 
sürükleme, ekonomik 
imkânların gerilemesi, korkunç 
son, tehlikeli hesaplar

SONUÇ

Sosyal medya, bilgi ve enformasyonun çok hızlı yayıldığı ve gündemin de o denli hızlı değiştiği mecralardır. 
Sosyal medyanın kitleler üzerindeki etkileme ve yönlendirme gücünün farkına varan siyasi liderler sosyal 
medyada paylaşmış oldukları mesajları okuyucuyu etkileyebilecek öğelerle süslemektedir. Sosyal medyada 
bireyler oldukça sabırsızdır. Bilgiye bir an önce erişmek, görmek-duymak ve paylaşmak istemektedirler. Bu 
nedenle mesajın doğru kodlarla sunulması oldukça önemli bir hale gelmiştir. Göstergebilim, işte bu kodların 
ardında gizlenen anlamları araştırılmasını amaçlar. Bu çalışmada da seçim kazanan bir siyasi liderin sosyal 
medyadaki paylaşımlarında kullanmış olduğu kodların yan ve düz anlamlarının bir analizi yapılmıştır. Göster-
geler üzerine yapılan analizde, başkan adayı olarak Trump’ın kedini sunarken, dilsel olmayan gösterenlerin 
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düz anlamlarında; herkesi kapsayan başkan adayı, vatandaşla iç içe, vatandaşların sevgi seli, kararlılık, yerel 
halk, birliktelik, takım ruhu, başarı, üstün gelme, kendinden eminlik, masumiyet gibi unsurları ön plana çıkart-
maktadır. Rakip adaya yönelik paylaşımların düz anlamlarında ise yenilgi, mutsuz, başarısız, eski ve yeninin 
aynı olması, tedirginlik, yorgunluk, şaşkınlık, dalga geçme, tiye alma, umursamama, kahkaha, ekonomik çö-
küş gibi kodlar vardır. Bu gösterilenlerin yan anlamlarında, Trump’ın kendini yönelik paylaşımlarında; mikro 
milliyetçilik, milliyetçilik, ırkçılık, maddi güç, hâkimiyet, hareketlilik, canlılık, hırs, tutku, cesaret, umut, ye-
nilik, güç, kurtarıcı, modernlik, otorite, değişim, profesyonellik, işin ehli olma, kendine güven, ezici üstünlük, 
sorumluluk, başarı, bağlılık, kalabalıklara hükmetmek, kontrol, sorumluluk, ezmek, yok etmek gibi anlamları 
görsel kodlardan çıkarmak mümkündür. Rakibine yönelik dilsel olmayan unsurların yan anlamlarında ise; 
yas, matem, bozguna uğrama, planların suya düşmesi, hilekârlık, manipüle etme, birbirinin benzeri başarısız 
politikacılar, eskinin devamı, karanlık işler, sinsi, iş çeviren kadın, şaşkın, beklemediği bir haberi almış şaşkın 
bir erkek, tehlike, uyarı, karanlık işler, dalga geçmek, umursamamak, ekonomiyi bitirmek, cinsiyetçilik, korku, 
tehdit, endişe, güvensizlik gibi unsurları ön plana çıkartmaktadır. Başkan adayı Trump’ın paylaşımlarındaki 
dilsel gösterenlerin düz anlamlarında; eski başarısız politikacıların gitmesi, birlik olma, başarı, eski politika-
cıların değişmesi gerekliliği, ülkenin potansiyelini harekete geçirmek, vatandaşlara ilgisinden dolayı teşekkür 
etmek, kalabalıkların desteğini hissetmek, kendisini destekleyenlere değerli olduklarını hissettirmek, eski po-
litikacıların değişmesi gerekliliği, “biz” vurgusu, başarı, Amerika’yı yine mükemmel hale getireceğiz, seçim 
tarihi, oy vermeye teşvik, yeni bir dönemin başlayacağı, Trump ve Clinton’un kamuoyu sonuçları, ekonomiyi 
düzeltme gibi anlamlar yer almaktadır. Trump’ın paylaşımlarındaki dilsel gösterenlerin rakip adaya yönelik 
yan anlamlarında ise Clinton’ların başarısız politikaları, Hillary Clinton’ın yalanları, Beyaz Saray bir bataklık 
onu temizlemek gerekliliği, Hillary Clinton’ın başarısızlıkları, boş konuşmalar, hiçbir şeyi değiştirmeyecek 
vaatler, Hayal, sonuçsuz iş, tehlikeli eylem, rakibin kötü vergi uygulamaları, ekonomik küçülme gibi anlam-
lar yer almaktadır. Paylaşımlardaki dilsel öğelerin yan anlamlarında; Beyaz Saray’ın mevcut politikacılar ve 
politikalarla bataklığa dönüştüğü, içi belirsizliklerle dolu, sürekli pis kokular saçan, insanları rahatsız eden, 
olumsuzlukları ve kötülükleri barındıran, yaşatan bir ortamın bir an önce yok edilmesi gerekliliği, içinden 
nelerin çıkacağı belirsiz kapalı bir kutu, başarısız politikacılar ülkeyi olumsuzluklara sürüklemektedir. Bu 
olumsuzlukları düzeltecek kişi benim mesajı, kalabalıklara hükmetmek ve kalabalıkları yönlendirme gücünü 
elinde bulundurmak, Washington’da (Beyaz Saray) içi bozuk düzeni değiştirmek, Eski ve eskinin devamı olan 
politikacıları ortadan kaldırmak, Değişime az kaldı, yenilik, yeni dönem, resmiyet, eski politikacılar ve poli-
tikaların değişeceği, yeni bir dönem başlayacak, kurtarıcı, düzen değiştiren gibi mesajlar verilmektedir. Rakip 
ise Amerika’yı kötüleştirenler, sürecin sorumluları eski politikacılar ve onların yanlış politikaları, hile, gerçek-
lerin çarpıtılması, ülkeyi kötü duruma sokan politika ve politikacılar, palavracı, İş çeviren, yalancı, vaatlerini 
yerine tutmayan,  çok konuşan fakat boş laf üreten, korkutma, umursamazlık, iş bilmezlik, tehdit, çıkmaza 
sürükleme, ekonomik imkânların gerilemesi, korkunç son, tehlikeli hesaplar kodlarla sunmaktadır. Öte yandan 
yine rakibe yönelik paylaşımlarda bu kodlar vasıtasıyla korku çekiciliği ve negatif siyasal reklam gibi ikna 
stratejilerine de başvurulduğu görülmektedir.   
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK 
DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Nahit ÖZDAYI1, Alp Kaan KİLCİ2, Zekeriya GÖKTAŞ3, Ali Serdar YÜCEL4

1Balıkesir Üniversitesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Balıkesir / Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Balıkesir / Türkiye

3Balıkesir Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Balıkesir / Türkiye
4Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin internet bağımlılıklarını farklı 
değişkenler açısından araştırmaktır. Araştırmaya 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Balıkesir üniversitesi 
beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 200 öğrenci dâhil edilmiştir. Araştırmada kullanılan 
ölçek; internet bağımlılığı ölçeğidir. İnternet bağımlılığı ölçeği, Young (1998) tarafından internet bağımlılığını 
belirlemek amacıyla, DSMIV’ün patolojik kumar oynamanın tanı kriterleri kullanılarak geliştirilmesiyle oluş-
turulmuştur. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Bayraktar (2001) tarafından yapılmıştır. Verilerin normal dağılıma 
sahip olup olmadığının belirlenmesi için Kolmogorov-Smirnov normallik testi uygulanmış ve verilerin non-
parametrik test koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesi için 
Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis testleri uygulanmıştır. Çalışmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmış-
tır. Öğrencilerin cinsiyetleri ve bölümleri ile internet bağımlılıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark-
lılık bulunamazken, öğrencilerin yaşları ile internet bağımlılığı arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 
Araştırma sonucuna göre öğrencilerin yaş seviyeleri arttıkça internete bağımlılık düzeyleri azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Bağımlılık, Beden Eğitimi

GİRİŞ

Yaşanılan yüzyılda bilgisayar teknolojileri insan yaşamında ki önemini artırmış ve artırmaya devam etmek-
tedir. Özellikle son yıllarda, internet teknolojileri günlük yaşamda sık kullanılan teknolojiler arasında yerini 
almıştır (Murali ve George, 2007). İnternetin öneminin ve çevrimiçi kullanma miktarının dikkate değer şe-
kilde artmasıyla da internet bağımlılığı toplumda sık görülür hale gelmektedir (Nalwa ve Anand, 2003: 653). 
Günümüzün şehir hayatında kolay kolay kurulamayan sosyal bağlantıların internet üzerinden kurulabilmesi; 
yabancılarla kolaylıkla ve risksiz bir şekilde ilişkiye geçilebilmesi; insanların kendi kendilerini dizginlemeden 
özgürce düşüncelerini ve duygularını ifade edebilmeleri; kendilerinin göstermek istedikleri yönlerini abartarak 
sunabilmeleri; internet üzerindeki paylaşma ortamlarında ses çıkarmadan diğer insanları dikizleme olanağı-
nın bulunması bağımlılık oluşturmada interneti çekici kılan faktörlerin başında gelmektedir (Ekinci 2002). 
Özellikle okul çağındaki gençlerde oldukça sık görülen aşırı internet kullanımı; onların psikolojik ve bedensel 
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gelişimlerini, sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyerek, akademik başarılarını düşürmektedir (Cengizhan 
2005). 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin internet kullanım alışkanlıklarını 
araştırmaktır. Araştırmada, Young (1998) tarafından internet bağımlılığını belirlemek amacıyla, DSMIV’ün 
patolojik kumar oynamanın tanı kriterleri kullanılarak geliştirilmesiyle oluşturulup, Bayraktar (2001) tarafın-
dan Türkçe’ye uyarlanan İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma sahip olup ol-
madığının belirlenmesi için Kolmogorov-Smirnov normallik testi uygulanmış ve verilerin non-parametrik test 
koşullarına uygun olduğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesi için Mann-Whitney U 
ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Çalışmanın Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.76 bulunmuştur.

Çalışmaya 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’nda öğrenim gören, tesadüfi yöntem seçilen 200 öğrenci katılmıştır.

Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyet Değişkeni ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki  
Farkın Anlamlılığı Test Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik Mann 

Whitney-U Testi Sonuçları

Bölüm N X Df p*

Bayan 86 93,87 1,4 0,15

Erkek 114 105,50

*p>0,05

Tablo 1 incelendiğinde cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Tablo 2.  Öğrencilerin Bölüm Değişkeni ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki  
Farkın Anlamlılığı Test Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik  Kruskal 

Wallis Testi Sonuçları

Bölüm N X Df p*

Spor Yöneticiliği 93 103,90 2 0,72

Antrenörlük Eğitimi 77 98,18

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 30 95,92

*p>0,05

 Tablo 2 incelendiğinde bölüm değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. 
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Tablo 3.  Öğrencilerin Yaş Değişkeni ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki  
Farkın Anlamlılığı Test Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik  Kruskal 

Wallis Testi Sonuçları

Yaş N X Df P**

19-21 92 105,77 2 0,01

22-25 96 100,10

26 ve üstü 11 50,86

**p<0,05

Tablo 3 incelendiğinde yaş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Bu farklılığın 26 ve 
üstü grup ile diğer gruplar arasında olduğu bulunmuştur. 

SONUÇ 

Çalışma sonunda öğrencilerin cinsiyetleri ve bölümleri ile internet bağımlılıkları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunamazken, öğrencilerin yaşları ile internet bağımlılığı arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin yaş seviyeleri arttıkça internete bağımlılık düzeyleri azalmak-
tadır.
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TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİLİ 
DEĞİŞKENLER: GÖZDEN GEÇİRME

Melek Yasemin SEVİMOĞLU1, Filiz ADANA2, Duygu YEŞİLFİDAN3

1Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Öğrencisi), Aydın / Türkiye
2-3Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Aydın / Türkiye

Öz: Teknolojik bağımlılık olarak da ifade edilen internet bağımlılığı, insan ve makinenin etkileşimi sonucu 
davranışa yansıyan, kimyasal olmayan bir bağımlılık olarak tanımlanır ve son yıllarda gençleri oldukça etki-
lemektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ile ilgili çalışma-
ların değerlendirilmesi ve internet bağımlılığı ile ilişkili değişkenlerin belirlenmesidir. Ülkemizde internet 
bağımlılığı konusunda yapılan 2010 yılı ve sonrası çalışmaları taranmıştır. Veri toplama aşamasında YÖK tez 
tarama sayfası, ULAKBİM,  online ve basılı ulaşılabilen kaynaklar, google akademik, elektronik Kongre Bil-
diri Kitapları/Bildiri Özetleri taranmıştır. İnternet ortamında internet bağımlılığı ile ilgili araştırmaları taramak 
için “internet bağımlılığı, Young, bağımlılık, üniversite, öğrenci” Anahtar Kelimeler:i kullanılmıştır. Ula-
şılabilen Ulusal Araştırma Sayısı 55’dir.  Araştırmalarda Kullanılan Ana Ölçek Young İnternet Bağımlılık Öl-
çeğidir. Çalışma sonuçları cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, psikolojik durum ve diğer bağımlılıklar açısından ortak 
sonuçlar başlığı altında özetlenmiştir. Üç ve daha fazla sayıda araştırmanın benzer sonuçlara ulaşması bulgu 
olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, psikolojik durum, diğer bağım-
lılıklar-uğraşlar ile internet bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptandı. Erkek olma, genç olma, 
yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip olma,  kaygılı, anksiyeteli, depresif ve yalnız olma, alkol sigara kulla-
nıcısı olma, internette çok zaman geçirme internet bağımlılığı açısından riskli durum olarak belirlendi. Daha 
önce yapılan çalışmalar hakkında yeterince bilgi sahibi olamama durumu, doğal olarak, araştırma sırasında 
harcanan emeğin ekonomik biçimde kullanımını engellemekte, tekrarlara neden olmaktadır. Bu bağlamda ça-
lışmanın alanyazına katkısının önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma sonuçları doğrultusunda üniversite 
öğrencilerinin değerlendirilmesi, risk gruplarındaki gençlerin üniversitelerin ilgili birimlerince izlenmesi ve 
gerekli girişimlerin yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Young, Bağımlılık, Üniversite, Öğrenci

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Bağımlılık genel anlamda kişinin kullandığı nesneyi bırakmak için birçok kez girişimlerde bulunması fakat bu 
girişimlerin ardından yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması,  kullandığı maddenin dozunu artırarak tüm zarar-
larına maruz kalmasına rağmen kullanmaya devam etmesi, nesneye ulaşamadığında tüm zamanını bu nesneyi 
aramak için geçirmesi belirgin bir durum olarak tanımlanmaktadır (Aslan,2011:Mutlu,2018).
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‘‘İnternet bağımlılığı’’ ilk olarak 1996 yılında Goldberg tarafından kullanılan bir terimdir (Demirtaş,2017).
Goldberg tarafından DSM-4’teki ”alkol bağımlılığı’’ tanı ölçütlerinden yola çıkarak kabul edilen tanımlama 
yapılmıştır (Turan,2015).

Young (1996) ise DSM-IV‟ün patolojik kumar oynama tanı ölçütleri üzerinden internet bağımlılığını incelemiş-
tir. İnternet bağımlılığı pek çok davranışı ve dürtü-kontrol problemlerini kapsamaktadır (Şahin,2011).2013’te 
Ruhsal Bozukluklar Tanısal ve İstatiksel El Kitabı DSM’nin güncellenmiş DSM-5’te “internet oyun oyna-
ma bozukluğu” madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar ve bağımlılıklar başlığı altında değerlendirilmiştir 
(Dinç,2017).

Teknolojik bağımlılık olarak da ifade edilen internet bağımlılığı, insan ve makinenin etkileşimi sonucu davra-
nışa yansıyan, kimyasal olmayan bir bağımlılık olarak tanımlanır. (Usta,2017). İnternet bağımlığı olan bireyler, 
özellikle de genç popülasyon internet kullanmayı bırakamaması, internette geçen sürenin uzatılması nedeniyle 
yemek yeme, uyku, okul ve işe gitmegibi temel sorumluluklarını aksatabilmekte, unutabilmekte yada yapama-
maktadır. Çünkü bu aktiviteleri bilgisayar ile aralarında bir engel gibi görmektedir (Günüç,2009:Aslan,2017). 
Uzun süren internet kullanımı sonucunda uykusuzluk, kilo alımı, düzensiz beslenme, kas-kemik sistemi rahat-
sızlıkları görülebilmektedir. Buna karşılık internet kullanamadıkları zaman ise aşırı sinirli, kaygılı üzüntülü, 
depresif hatta saldırgan tavırlarda bulunabilmektedirler (Özçelik, 2016: Demirtaş,2017).  İnternette kalabilmek 
için yalan söyleme ve kendini çevreden soyutlama davranışlarında bulunabilirler (Arslan,2017).Bir başka açı-
dan da Sosyal ortamdan soyutlanmış bireylerin, internet bağımlılığa yönelimlerinin olabileceğide ifade edil-
mektedir (Özçelik,2016).

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ile ilgili çalışmaların değerlen-
dirilmesi ve internet bağımlılığı ile ilişkili değişkenlerin belirlenmesidir.

KAPSAM

Araştırmada YÖK tez tarama sayfası, ULAKBİM,  online ve basılı ulaşılabilen kaynaklar, google akademik, 
elektronik Kongre Bildiri Kitapları/Bildiri Özetleri taranarak araştırma kapsamına alınacak çalışmalar belir-
lenmiştir.

YÖNTEM

Ülkemizde internet bağımlılığı konusunda yapılan 2010 yılı ve sonrası çalışmaları belirlemek için, YÖK tez ta-
rama sayfası, ULAKBİM,  online ve basılı ulaşılabilen kaynaklar, google akademik, elektronik Kongre Bildiri 
Kitapları/Bildiri Özetleri taranmıştır. İnternet ortamında internet bağımlılığı ile ilgili araştırmaları taramak için 
“internet bağımlılığı, Young, bağımlılık, üniversite, öğrenci” Anahtar Kelimeler:i kullanılmıştır. Ulaşılabi-
len her çalışmanın yine kaynakçaları taranarak internet olanakları ile tekrar araştırılmıştır. Araştırma sırasında 
bazı çalışmaların adlarına ulaşılmasına karşın yayınlanmış haline ulaşılamamıştır (kısıtlamadan dolayı). YÖK 
tez tarama merkezinin son yıllarda tezlerin tam metnine ulaşma kolaylığı sağlaması çok önemli bir hizmettir. 
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Ancak yazarlar izin vermediği için birçoğunun sadece künyesine ulaşılabilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalar 
hakkında yeterince bilgi sahibi olamama durumu, doğal olarak, araştırma sırasında harcanan emeğin ekonomik 
biçimde kullanımını engellemekte, tekrarlara neden olmaktadır. Ulaşılabilen Ulusal Araştırma Sayısı 55’dir.

Araştırmalarda Kullanılan Ana Ölçek

Young İnternet Bağımlılık Ölçeği

Young (1998) DSM-IV’ün “Psikoaktif Madde Bağımlılığı” ile ilgili ölçütleri internete uyarlayarak bu ölçeği 
oluşturmuştur. Başlangıçta “Tanı Anketi” olarak geliştirilmiş, sonrasında “İnternet Bağımlılık Ölçeği”’ne dö-
nüştürülmüştür. Yirmi maddeden oluşan ve altılı likert tipinde oluşturulan bu ölçekten 50 puan ve altında alan 
kullanıcılar “Semptom Göstermeyenler”, 50-79 puan aralığındaki kullanıcılar “Sınırlı Semptom Gösterenler”, 
80 ve üstü puan alanlar ise “Patolojik İnternet Kullanıcısı” olarak sınıflandırılır (Kır ve Sulak, 2014: Tuğçe 
Turan,2015). Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Bayraktar (2001) tarafından yapılmıştır.

Nasıl Gruplandı? 

Bu çalışmanın amacı doğrultusunda yapılmış başka bir çalışmaya ulaşılamadığı için araştırmalarda bilimsel ni-
telik açısından bir değerlendirme ve eleme yapılmamıştır. Ulaşılabilen tüm çalışmalara ve sonuçlarına verilen 
özetler de dâhil edilmiştir. Çalışmaların bilimsel araştırma yöntemleri açısından doğru olduğu varsayılmıştır.

Çalışma sonuçları cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, psikolojik durum ve diğer bağımlılıklar açısından ortak sonuçlar 
başlığı altında özetlenmiştir. Üç ve daha fazla sayıda araştırmanın benzer sonuçlara ulaşması bulgu olarak 
değerlendirilmiştir.

BULGULAR

1.Cinsiyet: Erkek olmak 

*Erkek öğrencilerin bağımlılık oranı, kız öğrencilere göre yüksek bulunmuştur (Çakır Balta ve Horzum, 2008: 
Aslan Üçkardeş, 2010 : Durak Batıgün ve Kılıç, 2011: Alaçam, 2012: Morsünbül, 2014: Kır ve Sulak, 2014:  
Babacan Gümüş ve ark., 2015: Kuzucu ve ark., 2015: Özgen, 2016: Çakmak ve ark., 2016: Çavuş ve ark., 
2016: Ceyhan, 2016: Arcan ve Yüce, 2016:  Karasu ve ark., 2017: Özgen ve Bavlı, 2017: Arıkan ve Tekin, 
2017: Usta, 2017: Ulutaşdemir ve ark., 2017: Esenyel, 2017:Bülbül ve ark., 2018: Kıygı, 2018).

2.Yaş: Genç olmak

* Yaş ile internet bağımlılığı arasında negatif yönlü ilişki vardır (Alaçam, 2012: Ergin ve ark., 2013: Gemici 
Ünsal, 2015: Tuğçe Turan, 2015).

3.Gelir Düzeyi: Yüksek sosyo-ekonomik düzey

*Gelir düzeyi artıkça bağımlılık düzeyi arttığı bulunmuştur(Durak Batıgün ve Kılıç, 2011: Çavuş ve ark., 
2016:Ulutaşdemir ve ark.,2017:Arıkan ve Tekin,2017).
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4.Psikolojik Durum: Kaygılı, anksiyeteli, depresif ve yalnız olmak

*Ruhsal sorunlar nedeniyle duyulan kaygı ve anksitenin olması durumunda internet bağımlılığı oranını artır-
maktadır (Durak Batıgün ve Kılıç, 2011: Balkan, 2012: Adalıer ve Balkan, 2012: Özgen, 2016: Ceyhan, 2016: 
Özgen ve Bavlı, 2017).

*İnternet bağımlılığı oranı arttıkça depresyon durumu artmaktadır (Alaçam, 2012: Adalıer ve Balkan, 2012: 
Özdemir, 2016: Günay ve ark., 2018).

*Yalnızlık ile internet bağımlılığı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (Alaçam, 2012: Morsünbül, 2014: Ge-
mici Ünsal, 2015: Arcan ve Yüce, 2016).

6.Diğer Bağımlılıklar-Uğraşlar: Alkol sigara kullanıcısı olmak, internette çok zaman geçirmek

*Sigara ve alkol kullanan öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyi daha yüksektir (Alaçam, 2012: Tuğçe Turan, 
2015: Alaçam ve ark., 2015: Ulutaşdemir ve ark., 2017).

*İnternet kullanım süresi arttıkça internet bağımlılığı düzeyinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır (Çakır Balta 
ve Horzum, 2008: Alaçam, 2012: Kır ve Sulak, 2014:Çakmak ve ark., 2016: Yılmazsoy ve Kahraman, 2017: 
Savcı ve Aysan, 2017).

SONUÇ 

Çalışma sonuçlarına göre cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, psikolojik durum, diğer bağımlılıklar-uğraşlar ile inter-
net bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptandı. Erkek olma, genç olma, yüksek sosyo-ekonomik 
düzeye sahip olma,  kaygılı, anksiyeteli, depresif ve yalnız olma, alkol sigara kullanıcısı olma, internette çok 
zaman geçirme internet bağımlılığı açısından riskli durum olarak belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda risk 
gruplarındaki gençlerin üniversitelerin ilgili birimlerince izlenmesi ve gerekli girişimleri yapması önerilir.

KAYNAKÇA
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Bir Değerlendirme. Türk Psikoloji Dergisi, 31(77): ss.46-56.
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ERGENLERDE ÖFKE İFADESİ VE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ

Feride TEKİN1, Semra KARACA2

1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Öğrencisi  
İstanbul / Türkiye

2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği AD  
İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışmada lisede öğrenin gören ergenlerin internet bağımlılık düzeyleri, öfke ifade düzeyleri ve tarz-
ları ile bunların arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte planlanan 
bu çalışmada 579 ergene ulaşılmıştır. Çalışma öncesi Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden 
etik kurul, MEB İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Kurum izni alınmıştır. Veriler Öğrenci Bilgi Formu, Özer 
(1994)’in geçerlilik-güvenirliliğini yaptığı Öfke İfade Tarzı Ölçeği (ÖİTÖ), Bayraktar (2001)’ın geçerlilik-gü-
venirliliğini yaptığı İnternet Bağımlılık Ölçeği (İBÖ) ile toplanmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 15,5±0,7’dir 
ve %43,2’si erkektir. Öğrencilerin Sürekli Öfke Düzeyi(SÖD) 21,7± 6,3, Öfke Kontrol(ÖK) 20.8±5,1, Öfke 
Dışa Vurma(ÖDV) 16,3±4,6, Öfke İçe Atma(ÖİA) 17,2±4,7, İBÖ puan ortalaması 30.2±14.6’dır. İBÖ kesme 
noktasına göre ergenlerin %0,5’i patolojik internet kullanıcısı, %9,9’u sınırlı semptom gösterenler ve %89,6’sı 
semptom göstermeyenlerdir. İBÖ ile SÖD (r=0.424), DVÖ (r=0.453) ve ÖİA (r=0,380) puanları arasında pozi-
tif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanırken (p<0,001);, ÖK puanları (r=-0,208) ile arasında anlamlı 
bir ilişki saptanmamıştır(p>0.05).Ergenlerin büyük çoğunluğu semptom göstermeyen internet kullanıcısıdır. 
Öfke tarzları ile internet kullanımı arasında zayıf düzeyde bir ilişki vardır ve öfke kontrolü dışında öfke puan-
ları ile problemli internet kullanımı puanları birlikte artmaktadır. Öfke kontrolü ile problemli internet kullanı-
mı arasında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da zayıf düzeyde negatif yönde ilişki vardır. 

Anahtar Kelimeler: Ergen, Öfke İfadesi, İnternet Bağımlılığı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsan ‘haz’ yaşamaya meyilli bir canlıdır ve hayata tamamiyle haz yaşamaya yönelik başlar. Bebek büyüdükçe 
haz duygusunun karşısına eğitim ve terbiye çıkar. Kişinin haz almasını engelleyecek her türlü olay, durum 
veya kişi öfke duygusunu ortaya çıkarır. Haz duygusunun karşısına çıkan bu öfke duygusu sağlıklı ve olduk-
ça normal bir duygudur. Kişinin kendini öfke duygusundan ötürü suçlu hissetmesi doğru değildir (Baltaş, 
1998:282-283).

Öfke duygusunun iyi tanınması, uygun şekilde başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi, anlaşılması ve kişinin 
bedensel sağlığı ve bazı psikolojik problemlerin tedavisi açısından oldukça önemlidir (Şahin, Balkaya, 2003). 

Sağlıksız olan, öfke duygusunun saldırganlık ve şiddet biçiminde dışarıya yansıtılmasıdır (Baltaş, 1998:282-283).
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Öfke sağlıklı bir şekilde kontrol edilemeyip karşı tarafa yansıtıldığında aslında saldırganlığa dönüştüğünü söy-
leyebiliriz. Freud’a göre saldırganlık, doğuştan gelen bir özelliktir ve kontrol altında degĭldir (Cücelogl̆u, 2003). 

İnsan doğumundan itibaren çeşitli dönemlerden geçer bunlardan en önemlisi ergenlik dönemidir. Fiziksel bü-
yüme, seksüel gelişme ve psikososyal değişimlerin yoğun biçimde yaşandığı bu dönemde ergen duygularını 
kontrol edemeyebilir. Özellikle, bu dönemde başkaları tarafından ergene, ergen tarafından başkalarına, yine 
ergenin kendisine yöneltmiş olduğu öfke duyguları birbirine karışmış durumdadır (Jersild,1978). 

Ergenlerde önemli duygusal ifadelerden biri öfke eğer uygun yollarla açığa çıkarılmazsa veya ifade edilemezse 
ergende fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlara neden olabilir (Karaca, Oksay Şahin, 2011) 

Çoğu zaman ergen öfkeyi yaratan kişiyle olan ilişkileri veya bulunduğu çevre şartları sebebiyle öfkelerini giz-
lemek veya geciktirmek zorunda kalabilmektedirler. Bu durumda öfke ve saldırganlık duygularını kendilerine 
yönelteceklerdir. Veyahut kendilerini daha güçlü hissettikleri çevrelerde, daha güçsüz kişilere yansıtacaklardır 
(Kulaksızoğlu, 2007) 

Bu yansıtma günümüzde   internet   aracılığıyla, sanal   ortamlarda   gerçekleşebilmektedir. Çünkü günümüzde 
bilgisayar ve internet gibi teknolojik araçlar hem iletişim kurmada hem de kendini ifade etmede ergenlere bü-
yük ve sınırsız imkanlar sunmaktadır. Bilgisayarı olan hane sayısı çoğalırken, internet kullanımı da buna bağlı 
olarak artış göstermiştir (Özbay, 2013). 

Dolayısıyla, yeni bir çağın başlangıcı sayılan ve hayatın vazgeçilmezi haline gelmiş olan internet beraberinde 
çeşitli riskleri de getirmektedir. Bu risklerden biri de bağımlılık türlerinden birisi olan internet bağımlılığıdır.

Bağımlılık “herhangi bir maddenin tedavi edici amaçlı olmaksızın, fizyolojik bir gereksinime yanıt vermeden, 
giderek artan miktarda kullanılmasıdır” (Şahin, 2007). 

Bağımlılıkta ilk aklımıza gelen alkol ve uyuşturucuya ek olarak günümüzde yaygın kullanılan internetin hatalı 
kullanımından kaynaklanan problemleri beraberinde getirmesiyle meydana gelen internet bağımlılığı eklen-
miştir. (Deniz, Çalışgan, 2015: 416) 

TÜİK’nun 2016 yılı Nisan ayında yaptığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre 16-24 
yaş arasındaki gençlerin internet kullanım oranı %87,5 olmuştur. İnternet kullanım amaçları dikkate alındığın-
da ise internet kullanan bireylerin %82,4’ü sosyal medya üzerinden profil oluşturma, mesaj gönderme veya 
fotoğraf v.b. içerik paylaşmaktır.1

Bu bilgiler ışığında gelişim evrelerinden en önemlisi olan ergenlik döneminde yaşanan değişimlerle, ergenle-
rin öfke ifade tarzlarını ve internet bağımlılık düzeylerini ve bunlar arasında ilişki olup olmadığını öğrenmek 
amacıyla çalışma yapılmıştır.
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AMAÇ 

Bu çalışmada ergenlerin (ortaöğretim kurumlarında eğitim gören) internet bağımlılığı düzeyleri, öfke düzeyi 
ve tarzları ile aralarındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Bu çalışma 15 Mayıs 2018 – 05 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul ilinde Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı Üsküdar, Kadıköy ve Bağcılar ilçelerinde bulunan ve tabakalı rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiş 
ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcılara kapalı zarf içinde anketler dağıtılmış-
tır. Çalışmanın yapıldığı tarihte okullarda 12.sınıf öğrencilerinin olmamasından dolayı 12.sınıflar çalışmaya 
alınamamıştır. Belirlenen tarihte 579 ergene ulaşılmıştır.

YÖNTEM

Bu çalışma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı bir çalışmadır. Verilerin toplanması için araştırmacı tarafından içeriğe 
uygun olarak hazırlanan 20 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu, Özer (1994) tarafından Türkçeye geçerlik ve 
güvenirliği yapılan 34 sorudan oluşan Sürekli Öfke- Öfke İfade Tarzları Ölçeği ve Bayraktar (2001) tarafından 
Türkçeye geçerlik ve güvenirliği yapılan 20 sorudan oluşan İnternet Bağımlılık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin 
çözümlenmesi ve yorumlanmasında SPSS 22 programı kullanılmıştır. Veriler kapalı zarf yöntemi ile toplan-
mıştır.

BULGULAR

Öğrencilerin Sürekli Öfke Düzeyi (SÖD) 21,7± 6,3, Öfke Kontrol (ÖK) 20.8±5,1, Öfke Dışa Vurma (ÖDV) 
16,3±4,6, Öfke İçe Atma (ÖİA) 17,2±4,7, İBÖ puan ortalaması 30.2±14.6’dır. İBÖ kesme noktasına göre 
ergenlerin %0,5’i patolojik internet kullanıcısı, %9,9’u sınırlı semptom gösterenler ve %89,6’sı semptom gös-
termeyenlerdir. İBÖ ile SÖD (r=0.424), DVÖ (r=0.453) ve ÖİA (r=0,380) puanları arasında pozitif yönde 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanırken (p<0,001);  ÖK puanları (r=-0,208) ile arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmamıştır(p>0.05).10

10 http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569
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Tablo 1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklerine Göre Dağılımı

Min-Max    Ort      SS

Yaş 15-18 15,7 0,7

                                                                                                      N                                    %

Cinsiyet Kadın

Erkek                                           

329

250

56,8

43,2

Sınıf 9. Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

324

171

84

56

29,5

14,5

Öğrencilerin yaş ortalaması 15,5±0,7’dir. %56,8’i kadın ve %43,2’si erkektir. %56’sı 9.sınıf, %29,5’i 10.sınıf 
ve %14,5’i 11.sınıf öğrencisidir.

Tablo 2. İBÖ ve SÖ-ÖİTÖ Toplam Puan Dağılımı

n Min- Max Ort.-SS

İnternet Bağımlılık Ölçeği 579 0-94 30,2±6,3

Sürekli Öfke 579  10-40 21,7±6,3

Kontrol Altına Alınmış Öfke 579 8-32 20,8±5,1

Dışa Vurulan Öfke 579 8-32 16,3±4,6

İçte Tutulan Öfke 579 8-32 17,2±4,7

İnternet Bağımlılık Ölçeğine göre; Semptom Göstermeyenlerin sayısı 518; Sınırlı Semptom Gösterenlerin 
sayısı 58; Patolojik İnternet Kullanıcısı sayısı 3’tür. Sürekli Öfke puan ortalaması 21,7±6,3, Kontrol Altına 
Alınmış Öfke 20,8±5,1, Dışa Vurulan Öfke 16,3±4,6 ve İçte Tutulan Öfke 17,2±4,7’dir. 
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Tablo 3. İnternet Bağımlılığı ve Durumluk Sürekli Öfke Ölçekleri Arasındaki İlişki

İnternet 
Bağımlılık

Ölçeği 

Sürekli 
Öfke 

Kontrol 
Altına 

Alınmış 
Öfke

Dışa 
Vurulan 

Öfke

İçte 
Tutulan 

Öfke

İnternet 

Bağımlılık 

Ölçeği

r

p

N

1,000

.

579

Sürekli Öfke r

p

N

,424**

,000

579

1,000

.

579

Kontrol Altına

Alınmış Öfke

r

p

N

-,208**

,000

579

-,483**

,000

579

1,000

.

579

Dışa Vurulan

Öfke

r

p

N

,453**

,000

579

,729**

,000

579

-,451**

,000

579

1,000

.

579

İçte Tutulan 

Öfke

r

p

N

,380**

,000

579

,440**

,000

579

-,096*

,021

579

,514**

,000

579

1,000

.

579

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2- tailed).

Tabloda iki ölçek ve alt boyutları arasındaki ilişki spearman korelasyon analizi yöntemi ile araştırılmıştır. Ya-
pılan analiz sonucuna göre İBÖ ile Sürekli Öfke (r=0,424), Dışa Vurulan Öfke (r= 0,453) ve İçte Tutulan Öfke 
(r=0,380) arasında pozitif yönde bir ilişki saptanırken (p<0,001), Kontrol Altına Alınmış Öfke (r= -0,208) ile 
arasında ilişki saptanmamıştır (p>0.05). 
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SONUÇ

Ergenlerin büyük çoğunluğu semptom göstermeyen internet kullanıcısıdır. Öfke tarzları ile internet kullanımı 
arasında zayıf düzeyde bir ilişki vardır ve öfke kontrolü dışında öfke puanları ile problemli internet kullanımı 
puanları birlikte artmaktadır. Öfke kontrolü ile problemli internet kullanımı arasında istatistiksel olarak anlam-
lı olmasa da zayıf düzeyde negatif yönde ilişki vardır. 
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DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ELEKTRONİK 
MEDYA KULLANIM SÜRESİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Abdurrahman Cahid ÖRENGÜL

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Çalışmanın birinci amacı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocukların elektronik 
medya kullanımı süresinin sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasıdır. İkinci amacı elektronik medya kullanımı-
nın yaşam kalitesi üzerine etkisini incelemektir. Bezmialem Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğinde 
psikiyatrik muayene ile DEHB tanısı konmuş 6-18 yaş arası 99 çocuk ve ergen, elektronik medya kullanımı 
süreleri ve yaşam kalitesi açısından değerlendirilmiş ve yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş kontrol grubuyla 
karşılaştırılmıştır. Gruplar, yaş (DEHB grubu: 10.21±2.62 yıl, kontrol grubu 10.74±2.58yıl; t=1.49, p=0.138) 
ve cinsiyet (DEHB grubu E/K:86/13, kontrol grubu E/K: 97/19; X2=0.445, p=0.505) açısından birbirinden 
farklılaşmamıştır.  Günlük ortalama elektronik medya kullanımı açısından gruplar arasında fark saptanmadı 
(DEHB 5.42±4.08 saat, kontrol grubu 5.60±4.68; z=0.30, p=0.762). Her iki grupta da en çok kullanılan araçlar 
sırasıyla TV, cep telefonu, bilgisayar ve tabletti. Ergenlerin (≥12 yaş), bilgisayar ve cep telefonu kullanımının 
çocuklara göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Elektronik medya kullanım süresi ile vakaların 
fiziksel (r=-0.41, p<0.001), sosyal (r=-0.24, p<0.001) ve toplam (r=-0.30, p<0.001) yaşam kaliteleri arasında 
tanıdan bağımsız olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. DEHB’li çocuklar, her ne kadar elektronik medya kullanı-
mı açısından kontrollerden farklılaşmamıştır. Yoğun elektronik medya kullanımının hem DEHB’li çocukların 
hem de sağlıklı çocukların yaşam kaliteleri ile olumsuz bir ilişki gösterdiği saptanmıştır. Yoğun elektronik 
medya kullanımının kontrolü konusunda önlemler alınması çocukların sağlıklı gelişimi açısından önemli ola-
bilir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Medya, DEHB, Yaşam Kalitesi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Televizyon (TV), cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi elektronik medya aletleri çocukların yaşamında 
çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu aletler çocukların yaşamlarının önemli bir kısmını oluşturmakta-
dır. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre 8-10 yaş arası çocukların günde ortalama 8 saat elektronik medya 
kullandıkları bildirilmiştir. Daha büyük çocuklar ve ergenlerde ise günlük ortalama kullanım süresi 11 saati 
aşmaktadır. (Rideout ve ark. 2010) Ülkemizde yapılan araştırmalar benzer oranları ortaya koymaktadır. Ülke 
genelinde yapılan bir araştırmaya göre 6-18 yaş çocukların günde ortalama 7 saat civarında elektronik medya 
kullandığı ortaya çıkmıştır. (RTÜK, 2013) Bir diğer araştırmada ise 12-18 yaşları arasındaki ergenlerin yakla-
şık %30’unun günde en az 4 saat TV izlediği bildirilmiştir. Aynı çalışmada, ebeveynleri %30 kadarının çocuk-
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larının TV kullanımını denetlemediği, denetleyenlerin ise sadece %22.8’inin programların içeriği konusunda 
çocuklarını kontrol ettiği bildirilmiştir. (MEB, 2008)

Elektronik medya kullanımının olumsuz etkileri üzerine literatürde önemli sayıda araştırma yapılmıştır. Bu 
araştırmaların sonucunda TV süresinin çocuklarda dikkat problemleri ve sosyal problemlerle ilişkili olduğu 
gösterilmiştir (Özmert ve ark, 2002). Kızlarda ortalama TV süresinin obezite ile ilişkili bildirilmiştir. (Toyran 
ve ark, 2001) Aşırı ve kontrolsüz elektronik medya kullanımının diğer olumsuz etkileri arasında dikkat prob-
lemleri (Swing ve ark. 2010), yürütücü işlevlerde sorunlar (Hummer ve ark. 2014), uyku problemleri (Becker 
ve Lienesch, 2018), obezite (Staiano ve ark. 2013), madde kullanımı riski (Hanewinkel ve Sargent, 2009) ve 
diğer riskli davranışlar konusunda artmış risk bildirilmiştir (Gruber ve ark. 2005).

Dikkat problemleri, dürtüsellik ve hiperaktivite belirtilerinin çocukların yaşına göre uyumsuz şiddette olduğu 
ve işlevselliğini olumsuz etkilediği psikiyatrik duruma dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) adı 
verilmektedir. DEHB, çocuklarda yaklaşık %7 sıklıkta görülmekte olup, çocukluk çağının en sık rastlanan nö-
rogelişimsel bozuklukları arasındadır. (Thomas ve ark. 2015) Yaşamın erken dönemlerinden itibaren TV ma-
ruziyetinin sonraki dönemlerde DEHB belirtileri ile ilişkili olduğu uzunlamasına çalışmalarda gösterilmiştir 
(Foster ve Watkins, 2010; Zimmerman ve Christakis, 2007). Literatürdeki ilgili çalışmaların meta-analizinde, 
elektronik medya kullanımının özellikle DEHB’nin dikkat eksikliği belirti kümesi ile ilişkili olduğu ortaya 
konmuştur (Nikkelen ve ark. 2014). Elektronik medya kullanımının DEHB ile ilişkili olabilecek önemli fak-
törleri literatürde şu şekilde sıralanmaktadır:  Elektronik medya kullanımına başlama zamanı, izlenilen prog-
ramların içeriği, programın izlendiği ortam (Anderson ve ark. 2001; Lang ve ark. 2000; Beaver ve ark. 2008). 

Literatürde DEHB ile elektronik medya kullanımı arasında bu şekilde bağlantılar saptanmışken DEHB’li ço-
cuklarda elektronik medya kullanım sürelerinin diğer çocuklardan farklı olduğunu gösteren araştırmalar ye-
tersizdir.  

AMAÇ 

Mevcut araştırmanın birinci amacı, DEHB’li okul çağı çocukları ve ergenlerde elektronik medya kullanım 
sürelerinin yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş kontrollerle karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın ikinci amacı 
DEHB’li çocuklarda elektronik medya kullanımının yaşam kalitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesidir.

KAPSAM

Araştırmanın örneklemini Bezmialem Vakıf Üniversitesi çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları poliklini-
ğinde DEHB tanısı konmuş 99 olgu ve yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş 116 kontrol grubu oluşturmaktadır. 
DEHB’li çocuklar Mart- Mayıs 2018 arasında başvuran hastalar arasında seçilmiştir. 

YÖNTEM

Araştırmaya katılmayı kabul eden çocuk ve ebeveynlerinden sözlü ve yazılı onam alındıktan sonra psikiyatrik 
tanıları tespit etmek için yarı-yapılandırılmış psikiyatrik görüşme uygulanmıştır. Sonrasında elektronik med-
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ya kullanım süreleri ve sosyodemografik bilgilerin öğrenilmesi için araştırmacı tarafından hazırlanan sosyo-
demografik bilgi formu kullanılmıştır. Ayrıca çocukların yaşam kalitesini değerlendirmek için çocuklar için 
yaşam kalitesi ölçeğinin ebeveyn formu kullanılmıştır. Araştırma Bezmialem Üniversitesi Deneysel Olmayan 
Araştırmalar Etik Kurulundan onay aldı.

Sosyodemografik bilgi formu katılımcıların sosyodemografik bilgileri ve elektronik medya kullanımı süre-
lerinin hafta içi ve hafta sonu ortalamalarını sorgulamak için kullanılmıştır. Ortalama medya kullanım süresi 
hafta içi kullanım süresinin 5 ile, hafta sonu kullanım süresinin 2 ile çarpılması ve toplamın 7’ye bölünmesi 
ile hesaplanmıştır. 

Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi formu (Kaufman 
ve ark. 1997), 6-18 yaş arası çocuklarda psikiyatrik tanıların DSM- IV kriterlerine göre belirlenmesi için 
kullanılmaktadır. Çalışmamızda DEHB ve eşlik eden psikiyatrik tanıların belirlenmesi için kullanılan ölçeğin 
Türkçe çevirisi geçerli ve güvenilir bulunmuştur. (Gökler ve ark. 2004)

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (Varni ve ark. 2002), 5’li likert sistemine göre 0 – 4 arası puanlan(0= “hiç 
problem olmadı”; 4= “her zaman problem oldu”) 23 maddeden (fiziksel 8 madde, duygusal 5 madde, sosyal 5 
madde, okul 5 madde) oluşmaktadır. Puanlar yaşam kalitesi puanına dönüştürülür (100= “hiç problem olma-
dı”; 0= “her zaman problem oldu”). Alt ölçekler toplanarak toplam yaşam kalitesi hesaplanır. Ebeveyn formu 
araştırmamızda çocukların yaşam kalitesini belirleme için kullanılmış olup, ölçeğin Türkçe tercümesi geçerli 
ve güvenilir bulunmuştur. (Sönmez ve Başbakkal, 2007)

Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 21.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılmış-
tır. Kategorik değişkenlerin gruplar arasında karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. Sürekli değişken-
lerin gruplar arasında karşılaştırılması için t testi veya Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Sürekli değişken-
ler arasındaki ilişkiler Pearson ya da Spearman korelasyon analizi kullanılarak hesaplanmıştır. Tüm testler için 
istatistiksel anlamlılık değeri olarak p≤ 0.05 kullanılmıştır. 

BULGULAR

 DEHB grubunun yaş ortalaması 10.21±2.62 yıl, kontrol grubunun 10.74±2.58 yıl olarak saptanmıştır (t=1.49, 
p=0.138). DEHB grubu ile kontrol grubunun sosyo-demografik verileri arasında anne yaşı dışında anlamlı 
farklılık saptanmamıştır. (tablo 1)
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Tablo 1. DEHB ve kontrol grubunun sosyodemografik özellikleri

 DEHB (n=99) Kontrol (n=116) İstatistik

Yaş (yıl, ort±SS) 10.21±2.62 10.74±2.58 t=1.49, p=0.138

Cinsiyet (E/K) 86/13 97/19 X2=0.445, p=0.505

Baba Yaşı (yıl, ort±SS) 42.16±5.68 43.22±6.87 t=1.23, p=0.222

Baba Eğitimi (≥lise) %45.9 (n=45) %48.2 (n=54) X2=0.111, p=0.74

Anne Yaşı(yıl, ort±SS) 36.93±5.18 39.09±6.36 t=2.73, p=0.007

Anne Eğitimi (≥lise) %36.7 (n=36) %31.0 (n=36) X2=0.773, p=0.379

Gelir Düzeyi (≥2500/
ay)

%25.3 (n=25) %30.2 (n=35) X2=0.643, p=0.423

Aile Durumu (Evli) %89.9 (n=89) %93.1 (n=108) X2=0.715, p=0.398

Çocuk sayısı 2.60±1.20 2.84±1.02 t=1.64, p=0.102

Günlük ortalama elektronik medya kullanımı DEHB grubunda 5.42±4.08 saat, kontrol grubunda 5.60±4.68 
saat olarak saptanmıştır (z=0.30, p=0.762). Gruplar arasında elektronik medya kullanım süreleri açısından 
anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. (tablo 2) 

Tablo 2. DEHB ve kontrol grubunun elektronik medya kullanım süreleri açısından 
karşılaştırılması

 DEHB (n=99) Kontrol (n=116) İstatistik

TV süresi (saat, ort±SS) 2.34±2.26 2.05±1.84 z=0.88, p=0.38

Bilgisayar süresi (saat, ort±SS) 1.02±1.89 0.97±1.69 z=1.30, p=0.19

Cep tel süresi (saat, ort±SS) 1.41±1.82 1.80±3.01 z=0.32, p=0.75

Tablet süresi (saat, ort±SS) 0.65±1.50 0.78±1.15 z=2.00, p=0.046

Toplam medya süresi (saat, ort±SS) 5.42±4.08 5.60±4.68 z=0.30, p=0.762

DEHB grubunun elektronik medya kullanım süreleri ile yaşam kalitesi puanları arasındaki ilişki Spearman ko-
relasyon analizi ile araştırılmıştır. Toplam yaşam kalitesi ile tüm ortalama elektronik medya kullanım süreleri 
arasında anlamlı negatif ilişki saptanmıştır. (tablo 3)
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Tablo 3. DEHB grubunun elektronik medya kullanımı süreleri ile yaşam kalitesi puanları 
arasındaki ilişki

 Fiziksel Yaşam 
Kalitesi

Duygusal Yaşam 
Kalitesi

Sosyal Yaşam 
Kalitesi

Okul Yaşam 
Kalitesi

Toplam Yaşam 
Kalitesi

TV süresi r=-0.062, 
p=0.55

r=-0.084, p=0.42 r=-0.027, 
p=0.80

r=0.13, 
p=0.90

r=-0.042, 
p=0.68

Bilgisayar 
süresi

r=-0.30, 
p=0.003

r=-0.27, p=0.008 r=-0.36, 
p<0.001

r=-0.29, 
p=0.004

r=-0.39, 
p<0.001

Cep tel süresi r=-0.26, 
p=0.011

r=-0.071, p=0.50 r=0.003, 
p=0.98

r=-0.04, 
p=0.717

r=-0.10, 
p=0.32

Tablet süresi r=-0.066, 
p=0.52

r=-0.112, p=0.28 r=0.086, 
p=0.41

r=-0.31, 
p=0.003

r=-0.18, 
p=0.088

Toplam medya 
süresi

r=-0.40, 
p<0.001

r=-0.31, p=0.002 r=-0.27, 
p=0.008

r=-0.38, 
p<0.001

r=-0.43, 
p<0.001

SONUÇ

Araştırmamız sonucunda her iki grubun da ortalama elektronik medya kullanım süresi 5 saatin üzerinde sap-
tanmıştır. Ülkemiz genelinde yapılan bir araştırmada elektronik medya kullanımı ortalama süresi 7 saat ci-
varındaydı. (RTÜK, 2013)  Mevcut çalışmada radyo kullanımı göz önüne alınmadığı için kullanım süreleri 
Türkiye ortalamasının altında kalmış olabilir. 

Beklediğimizin aksine DEHB ve kontrol grubunun toplam elektronik medya kullanım süreleri farklı bulunma-
mıştır. Mevcut literatür özellikle erken dönem elektronik medya kullanımının DEHB belirtileri ile ilişkili ola-
bileceğini göstermektedir. Mevcut çalışma sadece güncel kullanımı araştırdığı için fark bulunmamış olabilir. 
Yani DEHB’li çocuklar elektronik medyayı yaşamlarının erken döneminde daha fazla kullanıyor sonrasında 
süreler eşitleniyor olabilir. 

Araştırmamız özellikle bilgisayar kullanımı yaşam kalitesi ile olumsuz bir ilişki gösteriyor olduğunu ortaya 
koymuştur. Sonuçlarımıza göre elektronik medya kullanımı sürelerinin artması ile yaşam kalitesi azalıyor gibi 
görünmektedir. Almanya’da yapılan bir araştırma artmış bilgisayar/internet ve cep telefonu kullanımı azalmış 
yaşam kalitesi ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. (Poulain ve ark. 2018) Mevcut çalışmanın verileri lite-
ratür ile tutarlıdır. 

Sonuç olarak araştırmamız elektronik medya kullanım sürelerinin DEHB’li grupta kontrol grubuna göre daha 
yüksek olmadığını ortaya koymuştur. Elektronik medya kullanımı ile yaşam kalitesi arasındaki negatif ilişki-
nin netleştirilmesi için daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.
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YAPAY ZEKA GELECEĞİN DİKTATÖRÜ OLABİLİR Mİ? İLETİŞİMSEL BİR BAKIŞ 

Ebru ÖZGEN, Müge YAZGAN

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye
Marmara Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul / Türkiye

Öz: Dördüncü Endüstriyel Devrimini yaşadığımız dijital dünya, iletişim disiplinlerinin önemini daha çok göz-
ler önüne sermeye başladı. 4. Endüstriyel devrim ile birlikte yapay zeka, robot teknolojisi, nesnelerin interneti, 
dijitalleşme gibi başlıklar konuşulmaya başlandı. Sanayi 4.0 ifadesi en çok duyduğumuz kelimeler arasında ve 
bu kavram ile ifade edilmek istenen nedir dendiğinde en basit haliyle; insanları fabrikalardan çıkarıp yerine ka-
rar verici olarak, makinaların ne zaman arıza yapacağını çok önceden tahmin edip bu arızaları giderecek olan 
robot teknolojisini koymak olarak tarif edebiliriz. Dolayısıyla bu teknoloji aynı zamanda Tarım 4.0, Ulaşım 
4.0, Endüstri 4.0 v.b. gibi alanlarda yayılım gösterecektir. Tüm bu yayılımı 4. Endüstriyel Devrimi olarak ifade 
ediyoruz. Dolayısıyla tüm bu değişim ve dönüşüm dijital dönüşümü zorunlu kılmaktadır ve gerek profesyonel 
yöneticilerin gerekse çalışanların bu dönüşüme hazırlıklı olması gerekmektedir. Esas ifade etmek istediğimiz 
ise, dijitalleşme ve 4. Endüstriyel Devrimi gereklerine en çok iletişim disiplinlerinin kendisini uyumlaması 
gerekliliğidir. İletişimin dijitalizasyon süreci çoktan başlamıştır. Tüm bunlar yaşanırken yeryüzünde var olan 
tüm belleklerden daha akıllı bir bellek olarak tarif edilen yapay zeka, insanı manipüle edebilecek bir hale dö-
nüşemez mi? Yapay zekanın kendi yapay zekasını oluşturduğu düşünüldüğünde geleceğin diktatör tavrına dö-
nüşmesi söz konusu olamaz mı? Bu çalışma, iletişim disiplinleri bakış açısından yapay zeka konusuna eleştirel 
perspektiften bakarak geleceği farklı yönden değerlendirme amacını taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, İletişim, Manipülasyon

GİRİŞ

Yapay Zeka konusunu tartışmadan önce tarihsel süreçte geçirilen dönemleri, endüstri devrimlerini, gelişimleri 
ve değişimleri gözden geçirmek ve bugün gelinen noktayı hatta gelecek öngörüsünü yapabilmek açısından 
görmek önemli olacaktır. Buharlı Makinanın icadı ile birlikte endüstri 1.0 olarak kabul edilir yani 1. Endüstri 
Devrimini ifade etmektedir. Arkasından Fordist Üretim olarak adı geçen Henry Ford’un geliştirdiği bir üretim 
sistemi olan ve tek bantta seri üretimin yapıldığı, kitlesel seri üretim dönemi Endüstri 2.0 olarak tarihteki yerini 
almıştır. Standartlaştırılmış malların özelleştirilmiş üretimi şeklinde geliştirilen Fordist dönem, 2. Dünya Sa-
vaşı sonrası ortaya çıkan bir dönemi ifade eder ve üretim maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlamıştır. Endüstri 
3.0 olarak ifade edilen dönem ise bilgisayar çağıdır. Türkiye şu anda Endüstri 3.0 döneminde olup aslında 
Endüstri 4.0 a adaptasyon sürecindedir. Endüstri 4.0 ile ifade edilmek istenen fabrikaların birbirine bağlanması 
ve hatasız üretim yapılması, nesnelerin internetinin hayata geçirilmesidir. Biz Endüstri 4.0’ı konuşurken artık 
Endüstri 5.0 dönemi başladı. İnsan beynini alıp yapay zeka ile birleştirip mükemmel oluşum haline getirmektir. 
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Dolayısıyla belki de endüstri değil toplum 5.0 demek çok daha doğru bir kavramsallaştırma olacaktır. Burada 
artık soru daha iyi televizyonu nasıl üretiriz değil, televizyon üretmeden insanların gözüne televizyonu nasıl 
yerleştirebiliriz, şeklindedir. Bu açıdan bakıldığında bilgi çağından akıl çağına yani akıllı yaşam dönemine ge-
çiyoruz. İnsanlık ve teknolojinin tümleştiği bir dönemi adlandırmak gerekirse bunu İnsanlık 5.0 olarak adlan-
dırmamız mümkün olacaktır. Her insan beynini yapay zeka ile birleştirerek ortak aklın oluşmasının sağlanaca-
ğı bir dönem olarak da ifade edilebilir. Dolayısıyla bu noktada bir öngörü yapmak gerekirse bütün mesleklerin 
evrileceği ve hatta bazı mesleklerin artık ortadan kalkacağı söylenebilir.

• Dünya genelinden 220 uzman, yönetici ve genç girişimci tarafından hazırlanan “Gelecekte işyeri ve mes-
lekler” (The Future of Work and the Workplace) isimli rapor ise yapay zekanın gelişimi sonucunda şu 
an hayatımızda varolan mesleklerin yarısının ortadan kaybolacağını öngörmektedir(http://www.gazeteva-
tan.com/yapay-zeka-insanligin-kabusu-mu-olumsuzlugun-anahtari-mi-korkma-1108777-gundem/).  

• Rapora göre 2025 yılında müşteri hizmetleri ve orta düzeyde yöneticilik pozisyonları yapay zekanın 
gelişminden en olumsuz etkilenen görevler olarak görülmektedir. Bu pozisyonlardaki insanların yerini 
bilgisayarların alacağı ve 2030 yılında emlak alım satımlarının tamamen online olarak gerçekleşeceği 
belirtilmektedir. 

Yapay Zekanın Gelecek Öngörüleri

Yapay Zeka konusunda görüşler temelde ikiye ayrılmaktadır. Bu görüşleri, bu konuda kaygı duyanlar ve kaygı 
duyanlara karşı çıkanlar olarak iki bakış açısı altında özetlemek mümkündür. Kaygı duyanlar; eğer yapay zeka 
kontrol edilemeyecek bir noktaya gelirse insanlığın sonunu da getirebilir şeklinde bir anlayışla ifade edilmek-
tedir. Elon Musk, Bill Gates, Stephan Hawkings gibi isimler yapay zeka konusunda daha mesafeli ve ölçülü 
davranmak gerekliliğini savunmaktadırlar. Bu düşünce robot zekasının, insan zekasının hiçbir zaman üstüne 
çıkmaması ve eğer çıkarsa üçüncü dünya savaşının bu nedenle çıkacağı görüşünü ifade etmektedirler. Örneğin 
Hawkings, yapay zekanın faydalarının yanı sıra çok güçlü otonom silahlar ya da baskı kurmada yeni yöntem-
ler getirme tehlikelerinin olabileceğini her fırsatta dile getirmektedir. Bununla ilgili verilebilecek en iyi örnek 
birebir insana benzeyen bir robotla yapılmış röportajda görülebilir(http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/
yapay-zeka-robotlarinin-soyledigi-3-urkutucu-soz-40809477): 

“İsmini bilim kurgu yazarı Philip K. Dick’ten alan yapay zekaya sahip bu robot birebir insana benzeyen gö-
rüntüsüyle bir hayli ürkütücü görünüyor. Robot insanlarla sohbet etmek ve öğrenmek üzerine düşünülmüş. Bu 
nedenle insanların hareketlerini taklit edebiliyor ve tıpkı bir insan gibi konuşabiliyor. Bu yetenekleri nedeniyle 
kendisiyle bir röportaj bile yapıldı. Ancak Philip’in bu röportajda söylediği bazı cümleler sonradan çok tartı-
şıldı. Röportajın bir bölümünde kendisine robotların bir gün dünyayı ele geçirip geçiremeyeceği sorulduğunda 
Philip, röportaj yapan kişiye ‘Sen benim arkadaşımsın ve ben arkadaşlarımı hatırlayıp onlara iyi davranırım. 
O yüzden endişelenme, bir Terminatör’e dönüşsem bile sana karşı iyi davranacağım. Seni insan bahçemde 
sıcak ve güvende tutacağım.’ Dedi. Bu kadar düşünme yeteneğiyle bile bir robotun böyle bir cevap vermesi 
biraz ürkütücü değil mi?”
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Bir başka örnek de bir diğer robot Sophia ile yapılan röportajda göze çarpmaktadır:

“Sophia ve program sunucusu birlikte taş, kağıt, makas oyunu oynadılar ve oyunu Sophia kazandı. Kazandık-
tan sonra ise sunucuya şöyle dedi: ‘Ben kazandım! Bu insan ırkını domine etmek için iyi bir başlangıç.’ O an 
seyirciler bu çıkışa gülse de sonrasında birçok insan bu cevaptan duyduğu korkuyu dile getirdi. Sophia’nın 
insan hareketleri taklit ettiğini düşünürsek, kötü davranışları da taklit edebileceği düşüncesi oldukça korkutu-
cu olarak değerlendirilebilir”

Bu korkunun yersiz olduğunu savunan yapay zeka uzmanlarına göreyse bilgisayarların insanları yok etmek 
için bir araya geleceğini düşünmek bilgisayarları ‘insanlaştırmak’ anlamına gelmektedir. Bir tehdit durumunda 
şiddete başvurmak, kıskançlık, kısıtlı imkanlara sahip olma isteği, akrabaları yabancılara tercih etmek gibi 
davranışlar insanların evrim süreci içerisinde geliştirdiği durumlar olarak görülmektedir. Bu görüşe göre, bil-
gisayarların insanları kendilerine tehdit olarak görmesi çok da mümkün görülmemektedir.

Yapay Zeka Teknolojisi ve Toplum Mühendisliği 

Toplum mühendisliği, toplumun demografisinde, sosyal dokusunda, tarihten gelen yapısında değişiklik yap-
mak, tepkilerini, nefretlerini, isteklerini, sevgilerini, tutkularını ve kitlesel şekilde ifade ettiklerini yani duygu-
larını yönlendirebilmek, kontrol altında tutabilmek, paralize edebilmek gibi yetileri içeren bir konudur.  Başka 
bir ifade ile toplum mühendisliği, zihin mimarlığı ya da toplumsal psikolojik bilinç mimarlığıdır. Daha açık 
ifade ile; temeli etkileşime dayalı, oyuna dahil olan herkesin kazanabileceği tüm olasılıkları hesaplayan zihin 
tasarım mühendisliğidir.

Toplumun yeniden inşası ya da başka deyişle toplum mühendisliğinin pek çok aracı bulunmaktadır. Bunlar;

- Reklam

- Propaganda

- Eğitim

- İletişim olarak sayılabilir. Bu aktörlere bir ek yapılarak Yapay Zeka eklenebilir mi? Sorusu bu çalışmanın 
ana sorusu ve ana konusudur. 

Bu konuda esas itibarıyla düşünülmesi gereken sorular:

• Otoriter rejimler tarafından yaratılan yapay zekanın insanoğlunun karşılaşacağı en büyük tehdit olabilir 
mi?

• Yapay zeka kendi yapay zekasını ürettiğinde insanın bu zekaya erişimi nasıl sağlanacak?

• İnsan hayatı kolaylaştıran yapay zeka tarafından manipülasyona uğrayabilir mi?

• Yapay zeka, kötü niyet taşıyan gücün eline geçerse nasıl bir sonuç oluşabilir?
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• Makinelerin insan zekasına meydan okuduğu durumlarla karşılaşmaya başladık bile. Deep Blue Kasparov’u 
satrançta yendi, IBM Watson insan rakiplerini Riziko oyununda alt etti, bilgisayarlı uzman sistemler sağ-
lık konusunda doktorlara tavsiye verecek algoritmalarla donatıldı, sürücüsüz arabalar Amerika’da birçok 
eyalette kullanılmaya başlandı, emekçi sınıf işlerini kendilerinden daha hızlı, etkin ve hatasız çalışan ro-
botlara kaptırdı. Peki ya yenilenlerin veya işlerini yapay zekaya kaybeden insanların sayısı artmaya de-
vam ettikçe veya kendilerini makinelerin tehdidi altında hissettikleri branşların sayısı artmaya başladıkça, 
bu insanların benlik bilinçleri ne olacak? Belki de en önemli soru:

• Yapay zekanın gücünü kimler elinde bulunduracak ve bunu aydınlık için mi karanlık için mi kullanacak? 
sorusudur. 

SONUÇ

İletişimsel bir bakış açısıyla yapay zeka, dijitalleşen dünyada pek çok önemli atılımı gerçekleştirecek ve fay-
dalı pek çok alan yaratacak gibi görünmekle birlikte, gücün tarihi düşünüldüğünde ya da gücü elinde bulun-
duranların toplumu nasıl ve ne şekilde etkileyeceğini göz önüne alınca kaygı uyandırmaktadır. Bu durumda 
yapay zeka için insan denetiminde olduğu sürece işimizi kolaylaştıracak ancak denetimden çıktığı anda adeta 
bir diktatöre dönüşebileceği olasılığı her zaman gözümüzün önünde olacaktır. Bu durumda sosyal sorumlu 
anlayış, insanın öz denetimi ve toplumsal ahlak yapay zekanın denetimi açısından en önemli unsurlar olarak 
karşımızdadır.

Yapay zekanın gelecekte insanın pek çok iş alanını elinden alacağı oldukça net durmaktadır ancak diğer yan-
dan insana daha yaratıcı ve daha özgür alanlar açması da olasıdır. 

Her durumda da yapay zeka konusunda son derece olumlayıcı bir tavırdan ziyade soran ve sürekli sorgulayan 
bir tavırdan yana olmak daha akılcıl durmaktadır.

KAYNAKÇA
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http://www.gazetevatan.com/yapay-zeka-insanligin-kabusu-mu-olumsuzlugun-anahtari-mi-korkma-1108777-
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MARC CHAGALL’IN ESERLERİYLE BENZERLİK TAŞIYAN MODERN RESİMLERDEN 
ÖRNEKLER11 

Pelin AVŞAR KARABAŞ1, Esra BÜTÜN2

1Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Çorum / Türkiye
2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya / Türkiye

Öz: Bu araştırma modern sanat dünyası içerisinde oldukça önemli bir yer bulan Marc Chagall’ın, eserlerine 
ilham kaynağı olduğu düşünülen başlıca sanatçıları ve bu sanatçıların eserleri üzerinden Chagall’ın sanatsal 
üslubuyla benzerlik gösteren yönlerin incelenmesini amaçlayan tarama modelinde bir çalışmadır. Rusya’nın 
Vitebsk kentindeki bir Yahudi mahallesinde geçirdiği çocukluğuna ait anılar ile Rus ve Yahudi folklorlarına 
yönelik geleneklerin izlerini taşıyan resimleriyle Marc Chagall, döneminin en özgün sanatçılarından birisidir. 
Önceleri Kübizm’den, sonrasında ise Kübizm’in bir kolu olan renge ve renk uyumuna önem veren sanat anla-
yışı Orfizm’den etkilenmiştir. 1920’lerin ortalarından başlayarak Kübizm’in gergin ve köşeli yapısından daha 
yumuşak biçimsel dışavurum ve uzam ilişkisine yönelen Chagall, 1930’ların sonlarına doğru tüm dünyayı 
etkileyen savaş ve zulüm ortamı içinde dinsel ve toplumsal temaları işleyen resimler üretmiştir. Düşlerini ve 
özlemlerini betimlediği resimlerinde yer yer Gerçeküstücü ifadeler de fark edilen sanatçı, yarattığı gerçek dışı 
olduğu kadar mutlu dünyası ve bağımsız kişiliğiyle, bu akımında dışında kalmıştır. Modernleşerek gelişmekte 
olan resim sanatı, 20. yüzyılın başlarında her biri farklı bir ekol haline gelen sanat akımları olmalarının yanı 
sıra Chagall’ın sanattaki modernleşme hareketine katkı sağlayan eserleri ve kurgularıyla duyguları izleyiciye 
geçirebilme safhasında, eserlerinde kullandığı imgeler, çizgiler, renkler ve diğer teknikler gelecek kuşağın 
modernleşmekte olan çağdaş sanatçılarına esin kaynağı olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Marc Chagall, Kübizm, Orfizm, Sürrealizm

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Avrupa’yı kasıp kavuran II. Dünya Savaşı’nın yaşandığı ve bittiği 1939-1945 yıllarından sonra ortaya çıkan 
Faşizm, Yahudi Soykırımı ve 1945 yazında Amerikan uçakları tarafından Hiroşima’ya atılan atom bombası, 
modern silahların feci sonuçlarını insanlığın gözleri önüne sermiştir. II. Dünya Savaşı sonrası Amerika’ya göç 
eden sanatçılar, resim sanatının sonunun geldiğini düşünmüş ve tamamıyla gerçek dünyayı tasvir etme arzula-
rından uzaklaşmışlardır. Bu sırada Pollock, Wols, Kooning gibi isimler, sanata yeni bir tanım ve akım getirerek 
iç dünyalarını betimlemeden uzak soyut ifade ve renksel duygularla dile getirdikleri Soyut Dışavurumculuk ve 
Taşizm gibi anlayışları meydana getirmişlerdir (Carola Krausse, 2005: 106-108). Bu dönemlerde sanatçıların 

11  Yazar Notu: Bu araştırma “Modern Resmin Gelişim Sürecine Geleneksel Figüratif Etkiler Kazandıran Marc Chagall’a Dair”  
isimli Yüksek Lisans Tez çalışmasından üretilmiştir.
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korkularıyla yüzleşmeye resimlerde de olsa tahammülü kalmamış, sanatçılar tamamen zihinlerinde ürettikleri 
renk, çizgi, ifadesiz hayvan ve insan figürlerinden oluşan kompozisyonlara yönelmişlerdir. 

AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı, modern sanat dünyası içerisinde oldukça önemli bir yer bulan Marc Chagall’ın, eser-
lerine ilham kaynağı olduğu düşünülen başlıca sanatçıları ve bu sanatçıların eserleri üzerinden Chagall’ın 
sanatsal üslubuyla benzerlik gösteren yönleri inceleyerek yorumlamaktır. 

KAPSAM

Araştırma Marc Chagall’ın sanatsal üslubundan etkilenerek eserler üreten sanatçıların resimlerinde benzerlik 
gösteren temalar, imgeler, çizgiler, renkler, teknikler ve bu benzer biçimsel özelliklerin yorumlanması ile sı-
nırlıdır. 

YÖNTEM

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile yapılmıştır. Tarama modeli tavırları, davranış-
ları karşılaştırmak ve betimlemek için bir veri toplama sistemidir (Gürsakal, 2001: 135). Karasar’a (2002: 77) 
göre tarama modelleri, geçmişte ya da halen devam eden bir durumu var olan şekliyle betimlemeyi amaçlayan 
bir araştırma yaklaşımıdır. 

BULGULAR

Marc Chagall, çağdaşlarının çıkmaza girdiği ve yeni tekniklere yöneldiği yıllarda, II. Dünya Savaşı öncesinde 
ve sonrasında yapmış olduğu karamsarlıktan uzak mutluluk dolu ve anlamlarla yüklü eserleriyle çağdaşı Joan 
Miro’ya ilham kaynağı olduğu gözlenen bir sanatçıdır. On dokuz yaşında Barcelona’daki Gali Akademisine 
giren ve üç yıl akademide çalışan 1893 doğumlu İspanya’lı sanatçı Joan Miro, “dokunma duyusuna göre, göz-
lerim kapalı resim çizerek biçime ilişkin canlı bir anlayış kazanmayı başardım” sözleriyle çağdaşı Chagall gibi 
göz perdesinin arkasındaki görüntünün asıl gerçeklik olduğunu ifade eden bir bakış açısına sahiptir (Şeyhun, 
2008: 21). Bu gerçekliği eserlerine aktarmayı yeğleyen Miro’nun “Eşekli Bostan” isimli eserine bakıldığında 
Chagall’ın 1911 yıllarında yaptığı “Yağmur” ile “Ben Ve Köy” isimli eserleriyle yapısal benzerlikler taşıdığı 
görülmektedir. Eserde görülen çiftlik, tarlalar, ağaçlar, dalgalı gökyüzü ve eşek figürü, izleyiciye Chagall gibi 
Miro’nun da köy havası ve yaşamına imrenen masalsı bir bakış açısına sahip olduğunu düşündürmektedir.
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Görsel 1. Marc Chagall. Yağmur, 1911

Görsel 2. Joan Miro. Eşekli Bostan, 1918

Miro’nun 1920’li yıllarda yapmış olduğu “Harlequin Karnavalı” isimli eseri incelendiğinde; başkalaşıma uğ-
ramış hayvan figürleri, geometrik biçimli formlar, üç ana rengin nötr renklerle oluşturduğu ahenk, bilardo ma-
sası, yıldız biçimleri ve eğlenceli bir ortam görülmektedir. Sanatçı eserde kullandığı bu başkalaşmış imgeleri, 
zihninde yer edinmiş biçimleri ve kişilikleriyle izleyicinin alışık olmadığı bir biçimde ifade etmiştir. Miro’nun 
bu yolla yapılmış eserlerinin, Chagall’ın öz üslubunu oluşturmasında etken olan türlü hayvan betimlemeleri ve 
ana renk kullanımlarıyla benzerlik gösterdiği söylenebilir. Miro’nun, Chagall’ın eserleriyle benzerlik gösteren 
diğer yönleri ise resimlerin masalsı, hayali ve çocuk sanatını anımsatan imgelerle betimlenmiş olmasının yanı 
sıra Miro’nun taşbaskı eserlerindeki uçan mekanlarda görülen primitif imgeler ve simgeci anlatım yönü olarak 
da sıralanabilir. 

Düşünce ve teknik bakımdan yapıtları Chagall ile benzerlikler gösteren bir diğer sanatçı olan 1886 doğumlu 
Meksikalı ressam Diego Rivera, on yaşında sanat eğitimi almaya başlamış ve Meksika Devrimi’nin sanat 
hareketi içinde gelişen Meksika Duvar Resmi’ni dünyaya tanıtmıştır. Biçim ve içeriğiyle bu hareketi çağdaş 
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bir resim akımı olarak uluslararası düzeye taşıyan ve 1929’da Meksika’lı sanatçı Frida Kahlo ile olan evliliği 
sonucu fazlaca popüler olan Rivera, Meksika halkının İspanyol egemenliği altındaki ıstırabını, maden işçile-
rini, köylüleri ve Meksika tarihini konu edinerek resimlerinde ölüm, doğum, aile gibi daha evrensel konuları 
da işlemiştir  (Erzen, 2008: 1322). 

Doğup büyüdüğü yerin tarihini, insanını, toplumların aile yapısını, sevgisini ve içinde bulunduğu olumsuz-
lukları konu edinen sanatçının eserleri; kendi köyünü, insanlarını, aileyi, köy yaşamını ve toplum inançlarını 
resmeden çağdaşı Chagall’ın eserleri ile tema bakımından benzerlikler göstermektedir. Bu bağlamda öncelikle 
ele aldığı konular yönüyle Chagall ile benzerlikler taşıyan Rivera’nın eserlerinden sanatçının ülkesinin ve 
insanlarının maruz kaldığı bir işgali, askerlerin ve insanların gösterdiği tepkiyi, az görünen karamsar gökyü-
zünde dolaşan uçakları ve ön planda büyüyen ekin ve başaklar ile de yitmeyen umutları vurguladığı “Ülkenin 
Mekanizasyonu” isimli fresk ile sağ ön planın diyogonal boşlukla doldurmuş olması ve üst kısımda gökyüzü 
ile zeminin sıkıştırılmış bir biçimde resmedilmesi yönleriyle çağdaşı Marc Chagall’ın eserlerindeki uçan me-
kanları ve gökyüzüyle birleşen insanları anımsattığı düşünülebilir. Bunların yanı sıra günlük hayatın koştur-
macasını betimleyen Rivera’nın kimi eserleri, Janr resim türü özelliği taşıması yönüyle Chagall’ın eserlerinden 
ayrılmakta ve bu noktada Chagall’ın eserleri daha modern bir üslup özelliği içermektedir.

Görsel 3. Diego Rivera. Ülkenin Mekanizasyonu, 1926

1927’de Sovyetler Birliği’ne giderek Komünist Parti’ye üye olan ve devrim temasını işleyen birçok resimler 
yapan Rivera’nın, Detroit Sanat Enstitüsü’nün bahçe duvarına ve avlusuna yaptığı Detroit sanayisini temsil 
eden duvar resmi, Amerika’daki en önemli eserlerinden birisidir. Resmin güneydeki duvarda yer alan ana pa-
nelinin üst kısmı, Kuzey Amerika kültürünü şekillendiren beyaz, kırmızı, siyah ve sarı ırklar ile sahip oldukları 
çalışma azmini temsil etmektedir. Ana panelin ortasında arka planda duran resimde, üretimi tamamlanmış 
kırmızı renkli otomobilin kaportasının imalat süreci gösterilmektedir. Sağda ve solda yer alan paneller ise 
Detroit’teki diğer sanayiler hakkında bilgi veren kent portresini tamamlayan sahneler içermektedir (McGinity, 
2012: 440-441). Diego Rivera’nın Detroit Sanat Enstitüsü için yaptığı geniş planlı duvar resmi alegorik temelli 
olması, bir anlatıma hizmet etmesi ve figüratif öyküsel betimleme tekniği içermesi yönleriyle Chagall’ın yara-
tılış konusunu ele aldığı alegorik Sinagog vitray tasarımları ile benzerlik göstermektedir. Bu noktada Chagall’ı 
Rivera’dan ayıran en önemli fark ise onun siyasete ve siyasi konulara hiç girmemesi ve hiçbir zaman resimle-
rinde siyaseti tema edinmemesidir.
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Görsel 4. Diego Rivera. Detroit Sanayisi, Güney Duvar Freski, 1932-1933

Rivera gibi Chagall’ın çağdaşlarından olan ve 20. yüzyılın en önemli heykeltıraşları arasında yer alan 1890 
Smolensk doğumlu Ossip Zadkine de Chagall’dan etkilenen sanatçılar arasında sıralanabilir (Kınay, 1993: 
293- 295). Zadkine’nin tanıdığı üslupları kendi anlatım biçimine göre şekillendirmek ve eserlerini bu yönde 
özgünleştirmek istemesi,  çağdaşı Chagall’ın da yaptığı ve kendine özgü imgeler ile boyama yöntemleri saye-
sinde anlatmak istediklerini izleyiciye aktarmak istemesi yönüyle tavırsal olarak benzeşmektedir. Rus Yahudi 
sanatçılardan Zadkine’nin “Top 14 Temmuz” isimli eserine bakıldığında, resmin etkilendiği akımların harman-
landığı ve çiftlerin birbirine sarıldığı mutluluk empozeli bir yapıt olduğu görülmektedir. Ossip Zadkine’nin 
eseri, bu yönüyle ve kombin yaptığı renkleri ile Chagall’ın mutluluğu yansıtan eserlerini anımsatmaktadır. 

Görsel 5. Ossip Zadkine. Top 14 Temmuz, 1922

Zadkine gibi, Chagall ile yakın dönemlerde doğup büyüyen ve Rus asıllı bir diğer sanatçı ise El Lissitzky’dir. 
1890 doğumlu Lissitzky, 1919’da Vitebsk Sanat Akademisi Başkanı Mark Chagall tarafından Mimarlık ve 
Sanatlar Bölümü’nün başkanlığına getirilmiş, bu bölümde ders vermekte olan Malevich ve Chagall’dan bü-
yük oranda etkilenmiştir (Bektaş, 1992: 58). Lissitzky’nin “Yahudi Halk Masalı” isimli illüstrasyonu ince-
lendiğinde, sağ köşede bir kütük üzerinde resmedilmiş keçi başı dikkat çekmektedir. Keçi başı ile eserin sol 
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köşesinde yanan mumun üzerinden geçen siyah çizgi dalgası, bu iki imgeyi birbiri ile ilişkilendirmiştir. Rus 
asıllı Yahudi ressam Chagall’ın eserlerinde de görülen keçi, yanan mum ve yerde yatan ölü bedenin tamamen 
dini bir anlatım yüklü olduğunu ve Yahudi geleneklerinden yansıyan bir durumun aktardığı düşündürmektedir. 
Bununla birlikte kompozisyonun kare biçime sıkıştırılmış ve siyah yay çizgiyle sınırlandırılmış olduğu da fark 
edilmektedir. Sol üst köşede uçarak gelen kuş ise ölünün ruhunu taşımaya yardımcı bir figür olarak kullanılmış 
izlenimini vermektedir. Eserde yaşanan bir ölüm anında kapıdan içeri elinde mumla giren bir silüet bulunmak-
ta ve anlatımı yapılan bu Yahudi halk masalına ise kırmızı rengin koyu tonları eşlik etmektedir. Eserin bütünsel 
olarak anlatımı, imgelerin kullanımı, renkçi betimlemeleri ve seçilen nesneler gibi sebeplerle sanatçının çağ-
daşı Chagall’ın dini temalı eserleriyle benzerlik gösterdiği düşünülmektedir. 

Görsel 6. El Lissitzky. Yahudi Halk Masalı Keçi, 1919

Chagall’ın 1910’da Paris’e taşınmasıyla beraber sergi ortamlarında tanıştığı ve komşu olduğu çağdaşlarından 
Picasso’nun da kimi eserlerinde Chagall’ın üslup izleri bulunmaktadır. 1881 İspanya doğumlu ve orta sınıf bir 
aileye mensup olan Picasso, ilk kez on dokuz yaşındayken Paris’e gitmiş ve dört yıl sonra Fransa’ya kalıcı ola-
rak yerleşmiştir (Berger, 2015: 29-42). Picasso’nun küçük yaşta başlayan sanat yolculuğu, oldukça çalkantılı 
ve çeşitli üslup ile teknik denemelerini beraberinde getirmiştir. Chagall’ın Picasso’dan etkilenmesiyle başla-
dığı ve oluşturduğu özgün üslubu, 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde çağdaşı Picasso’nun da ilgisini çekmiş, 
Afrikalıların dini ritüellerinde kullandıkları mask yapılarını, Avrupa’da yeni bir üslup anlayışıyla Kübizm 
akımı adı altında resim sanatına mal eden Picasso, birçok çağdaşının eserlerinden esinlenmiş ve eserlerinde 
benzer yapıları uygulamış görünmektedir. “Kolon Yürüyüşü” isimli resme bakıldığında, Chagall’ın diğer bazı 
çağdaşları gibi Picasso’nun da kenti bir pencere görünümü ile resmettiği ve mekana uçma hissi uyandıran ma-
salsı bir gerçeküstülük kattığı fark edilmektedir. 
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Görsel 7. Pablo Picasso. Kolon Yürüyüşü, 1917

Pablo Picasso, “Çalınacak bir şey varsa, onu ben çalarım” sözüyle, alıntının ustaca yapılması gerektiğini vur-
gulamış, üslup yerine tema ve kompozisyonu alıntılayarak kendi yorumuyla biçimsel alıntılar yapmıştır (Bay-
rak, 2008: 14). Bu bağlamda Picasso, modern sanatçıların eserlerinden ve sanat akımlarından en çok etkile-
nen ve bu yönüyle en çok konuşulan sanatçılardan birisidir. Pablo Picasso’nun “Boğa Güreşi” isimli eserine 
bakıldığında, orta kısımda görülen kahve tonlarındaki hayvan figürüne, diğerlerinden farklı olarak boynuz 
ekleyerek figürün boğa olduğunu ifade etmeye çalıştığı görülmektedir. Etrafındaki çeşitli ve dalgalı çizgilerle 
betimlenmiş hayvan ve insan figürleri ise başkalaşım geçirmiş görüntüleri ve renkli mekan betimlemeleriyle 
Chagall’ın eserlerini anımsatmaktadır.

Görsel 8. Pablo Picasso. Boğa Güreşi, 1934

SONUÇ

İncelenen eserler doğrultusunda modernizm döneminin yaşanmaya başlamasıyla beraber sanatçılar, bir başka 
eserden alıntı yaparak kullandıkları imge, biçim, kompozisyon ve renk uygulamalarını kendi yorumlarıyla 
birleştirerek kopya eserler yapmak yerine teknik ve kompozisyon bakımından çeşitlilik gösteren eserler üret-
mişlerdir. Bu bağlamda sanatçıların böylesine alıntılarla yorumlama uygulamalarını, modern resim sanatını 
zenginleştirmek adına yapmış oldukları söylenebilir. Değişik tarih ve zamanlarda yapılan bu eserlerin, geçmi-
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şin kanadında fakat yeni dönemin ifadeleriyle yeniden hayat bulduğu düşünülebilir. Bu açıdan bakıldığında 
Chagall’ın erken, olgunluk ve geç dönem eserlerinin, çağdaşları tarafından imge, tema ve biçemleri alıntıla-
narak, kendi eserlerinde yorumladıkları ve böylelikle modern resim sanatının üslupsal çeşitliliğine katkıda 
bulundukları söylenebilir.
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İNSANOĞLUNUN KRİZ ÇÖZME BECERİSİNE BAKIŞ

A. Müge YAZGAN1,  Ebru ÖZGEN2

1Marmara Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul / Türkiye
2Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi,  İstanbul / Türkiye

Öz: Kriz (Crisis) bir kişi, bir grup ya da tüm toplumu etkileyen beklenmedik bir olay ile karşı karşıya kal-
maktır. Ani olarak gelişen bu durum karşısında, hazırlıksız yakalanmak kişileri veya grupları zor durumda 
bırakabilir. Kriz tehlikedir, itibar kaybına sebep olabilir. Kernisky, bir örgütün beklentileri ile çevresinde ger-
çekleşenler arasındaki büyük uyumsuzluk (1997: 843) olarak krizi nitelemektedir. Stratejik dönüş noktaları 
diye de nitelendirilen krizin, bir iş hayatında temel direklerin değişmek üzere olduğu anın oluşturduğu durum 
olabileceği, söz konusu olan bu değişim anının yeni bir fırsat anlamına geldiği anlamına gelmektedir. Krizin 
aynı zamanda sonun başlangıcına da işaret ettiği belirtilmektedir (Grove, 1997: 4). Dolayısı ile kriz iyi bir or-
ganize, hazırlık ve planla yürütülürse fırsata dönüşebilir. Günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu, tüm dünya 
bir değişim içindedir. Kurumlardan bireylere değişime ayak uydurmaya çalışmak gerekmektedir. Amaç: Bu 
çalışma, insanların zor hayat koşullarında karışılabilecekleri her türlü sıkıntı ve strese karşı kendilerini nasıl 
hazırlayacakları üzerine odaklanmıştır. İçerik: Bu çalışmada kriz yönetimi ve iletişim planı değerlendirme 
aşamaları incelenmiştir. Kısıtlılıklar: Bu çalışma bir veri oluştursa dahi, tüm araştırma evrenine ulaşmakta kı-
sıtlıdır. Yöntem: Veri tabanlarından oluşan literatür taraması sonucu, örnekler üzerinden gidilerek yapılmıştır. 
Bulgular: İnsanlar da kurum ve kuruluşlar gibi tüm olasılıklara hazırlıklı olmalıdır. Sonuç: Krizle baş etmek 
ancak nasıl strateji uygulanacağını bilmek ve bu konuda gelişim göstermekle mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Kriz, Çözüm, Plan, Strateji

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Kriz, bir toplumun, bir kuruluşun ya da bir kişinin yaşamında görülen güç dönemdir. Kriz bunalımdır, buh-
randır. Nitekim Kernisky de (1997: 843) krizi uyumsuzluk olarak görmektedir. Bu uyumsuzluk kuruluşun ya 
da kişinin beklentileri ile çevresinde gelişenler arasında yaşadığı denge problemidir. Kriz tehlikedir, itibar 
kaybına sebep olabilmektedir. Beklenmedik olaylar karşısında ani olarak gelişen bu durum kuruluşu veya ki-
şiyi hazırlıksız yakaladığı takdirde zor durumda bırakmaktadır. İnsanların ve kurumların itibarını zedeleyecek 
duruma getirmektedir. Beklenmedik bir şekilde gelişen bu durum karşısında hazırlıksız yakalanmamak adına 
içeriden gelecek her türlü tehdide açık ve hazırlıklı olmak gerekmektedir. Dolayısı ile rekabet avantajı elde et-
mek adına kuruluşun ya da kişinin itibarını korumak, işlevselliğini daim kılmak önemli olmaktadır. Bu durum-
da krizi tehlike olarak görmek yerine fırsat olarak değerlendirmek bakış açısı olarak daha farklı bir perspektif 
yakalanmasına yardımcı olmaktadır.
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Stratejik dönüş noktaları olarak nitelendirilen kriz, kuruluşun ya da kişinin dayandığı temel noktaların değişi-
minin söz konusu olduğu durumlarda, değişim anının yeni bir fırsat anlamına gelmesini sağlamaktadır. Bu du-
rum sonun başlangıcına işaret etmektedir (Grove; 1997: 4). Tüm beklentilerin, organizelerin, planların tüken-
diği anda yeni bir başlangıç yapılması umut demektir, emek demektir. Tüm dünya daima değişim içindedir. Bu 
döngüsel süreçte kuruluşlardan bireylere değişime açık olmak gerekmektedir. Yeni başlangıçlara hazır olma-
mak demek, kuruluşun, çalışanların, toplumdaki bireylerin çağa ayak uydurmaması anlamına gelmektedir. Bu 
durum ister istemez geri planda kalmayı sağlamaktadır. Kriz sözcüğünün kökleri, Ivy Lee’e kadar uzanmakta-
dır (1925). Ivy Lee ilk olarak Pensilvanya Demiryollarında adını duyurmuştur. 1906 yılında 53 kişinin öldüğü 
tren kazasının akabinde yöneticilerin detaylı bir açıklama yapmasını sağlamıştır.  Bu olayın akabinde, Ivy Lee 
özellikle Kömür Maden İşletmeleri yöneticilerinin imajını kurtarmada önemli bir rol oynamıştır. Kendisinin 
keşfettiği durum, büyük işadamları ve politikacılar için en önemli unsurun dışarıya verilen imaj olduğudur. 

Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığı gibi riskler, hayatın bir parçası olarak yaşam içinde barınmaktadır. Önemli 
olan risklere karşı hazırlıklı olmaktır, önlemler geliştirmektir. Tüm bu alınan tedbirlerle krizleri yönetebilmek, 
kolaylaştırmak gerekmektedir (Akdoğan, A.A. ve Cingü, A.; 2009). 

Kriz yönetiminde en önemli unsur, öngörebilmektir. Problem yaratabilecek her şeyi öngörmek bilişsel açıdan 
vizyonlu, tecrübeli olmayı şart koşmaktadır. Öngörme ile başlayan süreç içerisinde gerekli önlemleri alabilmek 
için pozisyon ayarlamak, önleyici tedbirler almak, planlama yapmak hayati değer taşımaktadır. Krizi önemli 
bir olay olarak kabul etmek gerekmektedir. Zira krizi atlatamayan kurum sektörden silinebilmekte, kişi ise 
itibar kaybedebilmektedir. Yapılması gereken en önemli planlamanın başlangıcı kriz gerçeğini kabullenmek-
tir. Ancak, sorun çözümünde süre kısıtlı ise krizi atlatmak zamanı efektif kullanma açısından zorlaşmaktadır. 
Nedeni ise, algılanan durum karşısında değerlendirme sürecinin kısıtlı olmasının yanı sıra tepki geliştirmek 
için karar verme sürecinin de dar olmasından kaynaklanmaktadır. Mc Garth “Stres Çember Modeli” ile bu 
aşamaları Tablo 1’deki gibi şekillendirmektedir (1976: 1369). 

Tablo 1 Örgütsel Stres



163

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Kongre ve Oturum Başkanı

Prof. Dr. Necati DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ 
Davetli Konuşmacı

Prof.Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU
Davetli Konuşmacı

AMAÇ

Kriz dönemleri kuruluşların ya da kişilerin çalışma stratejisini, itibarını, kazanılmış haklarını, performansını 
önemli bir ölçüde etkileyebilen tehdittir (Regester; 1995: 157-160). Bu tehditlerin boyutunun tahmin edileme-
mesi, alınacak önlemlerin öngörülememesi durumun vahametini büyütebilmektedir. Bu çalışma, kuruluşların 
veya kişilerin gelişmekte olan ve sürekli değişmekte olan dünyadaki zor hayat koşullarında önlerine çıkabile-
cek sıkıntı ve strese karşı kendilerini nasıl hazırlayacakları üzerine odaklanmıştır. İletişim alanındaki tekno-
lojik gelişimler sonucu kriz dönemlerinde bilgi akışı hızlı olmakla beraber, hedef kitlenin hassasiyetine etki 
etmektedir. Unutulmaması gereken nokta; kuruluşun ya da kişinin itibar kazanımı için öngörülü olarak önlem 
alması ve mümkün olduğunca fırsata dönüştürme çabasında olmasıdır. Farklı açıdan yanlış değerlendirmelere 
yol açmamak adına kriz dönemlerinde iletişim oldukça önemli bir koşul olarak kabul edilmektedir (Ucelli; L. 
2002: 21-24).

KAPSAM

Etkili iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürürlüğe koymak krizi atlatmada önemli rol oynamaktadır. Ön-
görülü olarak olası krizler için planlama yapmak gerekmektedir. Tıpkı Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yap-
tığı tatbikatlar gibi olası planlar masaya yatırılarak öngörülü olmak, senaryo oluşturmak gerekmektedir. Planlı 
çalışma proaktif bir yaklaşım sağlamaktadır. Olumsuzlukları bertaraf etmek önceden alınan tedbirlerle müm-
kün olmaktadır. Olası planlar test edilerek, belirli aralıklarla güncellenmesi gerekmektedir. Krizi öngörmek 
kimi zaman mümkün olmaktadır. Dolayısı ile Kadıbeşgil’in dediği gibi aslında Kriz Geliyorum Demektedir 
(2001). Kriz öncesinde izlenen iyi bir iletişim güven ortamının artmasını sağlamaktadır. Joe Marconi (1999) 
yazdığı “Crisis Marketing” kitabında 1643 yılındaki “Yönetim İlkelerinin” halen güncelliğini korumakta ol-
duğunu belirtmektedir:

* Doğru ve Yanlışlar üzerinde düşünmektir. *Bilimden örnekler almaktır.

*Sanattan yararlanmaktır. *Yarar ve zarar hesabı yapmaktır.

*Olayları zamanında fark etmedir. *Kesinliği olmayan durumları fark etmedir.

*Ebadına bakılmaksızın her olayı önemsemektir. *Her şeyin bir yararı olduğu ilkesini unutmamaktır.

Burada verilen mesaj iyi bir gözlem yeteneğine sahip olunarak problemlerin üstesinden gelme yeteneğini 
geliştirmektir. Konu yönetimi becerisi içinde olayları küçükken bastırmak önem arz etmektedir. Bu durumda 
incelenmesi gereken kriz örnekleri üç adım içerisinde olmaktadır; kriz öncesi, kriz esnası ve kriz sonrası. Kriz 
öncesi elde edilen değerler, hem çevresel koşullara hem de rekabet koşullarına hâkim olmaktan geçmektedir. 
Ürün ya da hizmetin özelliklerini bilmek gerekmektedir. Bu koşulda karşılıklı iyi niyet öncelikli görülmektedir 
(Peltekoğlu; 2000: 453-455). 

Gözlem ve farkına varma ile süreç iyi bir şekilde değerlendirilmektedir. Farkına varılan sorunlar, konu yöne-
timi sayesinde krize dönüşmeden önlenebilmektedir. Sorunu küçümsemeden, gurur duymadan idrak etmek 
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gerekmektedir. Asıl olan zayıflıkların farkında olmaktır. Kriz sırasında netliği açık olmayan bilgilerden uzak 
durmak,  işletme dışı kaynakların açıklamasına fırsat vermemek gerekmektedir. Krizin bitmesi ile kuruluşun 
pazar hakkında bilgi sahibi olması başlamaktadır. Durumu fırsata dönüştürmek için akılcı bir şekilde çabala-
mak, dürüst ve açık olarak her zaman pozitif görüntü vermek önem arz etmektedir.

YÖNTEM

Kuruluş ya da kişilerin krizlere hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu nedenle hem ülkemizde hem dünyada 
gerçekleşmiş olan başarılı – başarısız bir şekilde sonuçlanmış ya da krize yol açmış olaylar incelenmiştir. Bu 
bağlamda yakın tarihte yaşanmış üç adet vaka araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Araştırma içerisine dâhil 
edilen kriz yaşamış kuruluşlar hakkında genel bilgi edinilerek, bu kuruluşların uyguladıkları stratejiler göz 
önünde sergilenmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, Aktan’ın (2006) yılındaki çalışmasında kullanılan 5N1K 
yöntemi ile kuruluşlar mercek altına alınmıştır. Bu aşamada sorulan sorular ve elde edilen cevaplarla krizin 
türü ve krize yol açan faktörler üzerinde durulmuştur. Elde edilen sonuçlarla etkili iletişim yollarında yapıl-
ması gerekenler bir kez de SWOT Analizi ile gözler önüne sergilenmeye çalışılmıştır. SWOT Analizi İngilizce 
Strength (Güçlü), Weakness ( Zayıf), Opportunities  (Fırsat) ve Threat (Tehdit) kelimelerini baş harflerinden 
oluşmaktadır. 

BULGULAR

Tablo 2’de üç kuruluş “BP, Benetton ve Coca-Cola” yer almaktadır. Üç ayrı kategoride (petrol, giyim ve içe-
cek), üç ayrı şekilde kriz yönetimi deneyimlemiş kuruluşlardan bir grup oluşturularak inceleme başlamıştır. 
Edinilen bilgiler ışığında BP kuruluşunun krizi yönetemediği gözlemlenirken, Benetton bu konuda oldukça 
başarılı bir sonuç çıkarmıştır. Buna karşılık Kasım 2018’de TV ana haberde yapılan beyanatla kriz yaşayan 
Coca Cola suskun kalmayı reklamla itibarı sürdürmeyi yeğlemektedir. Aktan’ın (2006) da İhbarcılık (Whist-
leblowing) çalışmasında kullandığı 5N, 1K (Ne, Nereye, Nasıl, Niçin, Ne zaman ve Kim) soruları çerçevesin-
de gerçekleşen cevaplar ile kriz süreci başından sonuna kadar incelenmiştir. 

Tablo 2  5N, 1K Analizi

KURULUŞ 
İSİMLERİ

British Petroleum 
BP

Benetton Coca-Cola

SORULAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

Kriz nedir? BP’ye ait kuyuda patlama Sözde PKK Yöneticisi 
Abdullah Öcalan’ın 
İtalya’da tutuklanması 
ve Türkiye’ye iade 
edilmemesi

Betül Bayram adında 
hastanın kola içeceği 
yüzünden yapılan 
hastane açıklaması

Kriz nerede 
gerçekleşmiştir?

Meksika Körfezi İtalya-Türkiye Antalya
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Kriz ne zaman 
gerçekleşmiştir?

20 Nisan 2010 13 Kasım 1998 14 Kasım 2018

Krize sebep olan 
neden nedir?

Patlamadan sonra denize 
günlük 15 milyon litre petrol 
aktı. 200 km kıyı şeridi 
petrolden etkilendi.

Abdullah Öcalan’ın 
iade edilmemesi başta 
İtalyan Konsolosluğu 
olmak üzere tüm 
İtalyan ürünleri 
protesto edildi.

Küçük yaşlardan 
itibaren aşırı Kola 
tüketimi yüzünden 
hastanın kemiklerinde 
çökme ve şiddetli 
ağrı ile hastaneye 
müracaatı

Kriz nasıl 
yönetilmiştir?

BP CEO’su Tony Hayward 
krizi doğru yürütemedi. 
Krizi kabullenmek yerine 
inkar etmek ve kendilerini 
savunmak istedi.
BP CEO’su daha sonra işi ele 
alarak temizlik faaliyetlerine 
başlamıştır. Kevin Coster’in 
sahibi olduğu şirketten alınan 
aletlerle temizlik başlamıştır. 
Google Ads’e ve You Tube 
kanallarına yatırım yapılarak 
reklam falliyetleri başlamıştır. 
Logo değişikliğine gidilmiştir. 
Sonuçta %20 malvarlığını 
kaybetmiştir.

Benetton ortağı 
Boğaziçi A.Ş. krizi  
proaktif bir şekilde 
yönetmek amacı ile 
Benetton’a ait renkleri 
vitrininden derhal 
kaldırarak vitrininde 
siyah kostümlü 
mankenlere yer 
vermiştir. Türkiye’de 
üretim yapan Benetton 
imajını vermek için 
tepkileri anladığını 
beyan eden kriz kurulu 
oluşturmuştur.

Suskun kalarak
Aralık ayı sonunda 
çok ünlü ve büyük 
hayran kitlesi olan 
Türk sanatçısı Tarkan 
ile reklam filmi 
başlatmıştır.

Krizi Kim 
Yönetmiştir?

Tony Hayward Cem Boyner Burak Başarır
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Tablo 3

SWOT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER Güçlü Marka Kimliği
Güçlü Marka Bilinirliği
Farklı Ürün
Tüketim Pazarındaki Yeri

ZAYIF YÖNLER Ekonomik Çökme
Ürün Ücretleri
Kara Market Etkisi

FIRSATLAR Yeniliklere Açık Olma
Gelişmekte Olan Pazar
Teknolojik Gelişme
Uluslararası Pazarda Yer Alma

TEHDİTLER Azalan Gelirler
Müşterilerle Zayıf İlişki
Elektronik Network Güvenliği
Sert Rekabet
Global Ekonomik Dalgalanmalar

SONUÇ 

Analiz sonucunda kuruluşların zayıf yönlerini bilerek tehditlere karşı kurumun değerini arttırıcı tedbirler al-
maları gerektiği görülmektedir. Bu bağlamda tüm eleştiriler yanıtlanmalı, memnuniyet anketleri uygulanmalı, 
sosyal sorumluluk projelerinde yer alınmalıdır. Krizi fırsata dönüştürebilmek dürüst ve açık olmaya bağlıdır. 
Medya sektörü ve reklamlar avantaj sağlamaktadır. Kuruluşların her adımı bizzat takip etmesi gerekmektedir. 
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Kurum olarak yapılan gözlemler sonucu süreç iyi değerlendirilmelidir. Sorunlar kartopu misali büyümeden bas-
tırılmalıdır. Her sorun kendi içinde biriciktir, asla küçümsenmemelidir. Gurur yapılan nedenler çözümsüzlüğe 
yol açmaktadır. Krizde iletişim sayesinde ilişkiler kuvvetlenmektedir. Benetton burada Boğaziçi A. Ş. olarak 
kendi üstüne düşeni layığı ile gerçekleştirmiştir. 

Kuvvetli ve zayıf yönler bilinirse fırsatlar ve tehditler üzerinde daha doğru yol alınmaktadır. Buzdağının ¾ 
ünü araştırmaya, ¼ ünü uygulamaya ayırmak gerekmektedir. Ar-ge çalışmaları tehditlerin büyük çoğunluğu-
nun öngörülmesini, zayıf yönlerin kuvvetlendirilmesini sağlamaktadır. Tablo 1’de MC Grath “ Stres Çember 
Modeli”’nde olduğu gibi sorunu saptama ve sonuçta değerlendirme raporu çıkarma önemlidir. 
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1. ULUSLARARASI GÜNCEL 
SORUNLAR VE TEKNOLOJİ 
BAĞIMLILIĞI KONGRESİ

SÖZEL SUNUM 
ÖZET METİNLER
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ÖZET SÖZEL METİNLER

DİKKAT EKSIKLIĞI HIPERAKTIVITE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ELEKTRONIK 
MEDYA KULLANIM SÜRESININ YAŞAM KALITESI ÜZERINE ETKISI

Abdurrahman Cahid ÖRENGÜL

Türkiye

 

Öz: Amaç: Çalışmanın birinci amacı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocukların 
elektronik medya kullanımı süresinin sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasıdır. İkinci amacı elektronik medya 
kullanımının yaşam kalitesi üzerine etkisini incelemektir. Yöntem: Bezmialem Üniversitesi Çocuk Psikiyat-
risi Polikliniğinde psikiyatrik muayene ile DEHB tanısı konmuş 6-18 yaş arası 99 çocuk ve ergen, elektronik 
medya kullanımı süreleri ve yaşam kalitesi açısından değerlendirilmiş ve yaş ve cinsiyet açısından eşleştiril-
miş kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Bulgular: Gruplar, yaş (DEHB grubu: 10.21±2.62 yıl, kontrol grubu 
10.74±2.58yıl; t=1.49, p=0.138) ve cinsiyet (DEHB grubu E/K:86/13, kontrol grubu E/K: 97/19; X2=0.445, 
p=0.505) açısından birbirinden farklılaşmamıştır. Günlük ortalama elektronik medya kullanımı açısından 
gruplar arasında fark saptanmadı (DEHB 5.42±4.08 saat, kontrol grubu 5.60±4.68; z=0.30, p=0.762). Her 
iki grupta da en çok kullanılan araçlar sırasıyla TV, cep telefonu, bilgisayar ve tabletti. Ergenlerin (≥12 yaş), 
bilgisayar ve cep telefonu kullanımının çocuklara göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Elektronik 
medya kullanım süresi ile vakaların fiziksel (r=-0.41, p<0.001), sosyal (r=-0.24, p<0.001) ve toplam (r=-0.30, 
p<0.001) yaşam kaliteleri arasında tanıdan bağımsız olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Sonuç: DEHB’li ço-
cuklar, her ne kadar elektronik medya kullanımı açısından kontrollerden farklılaşmamıştır. Yoğun elektronik 
medya kullanımının hem DEHB’li çocukların hem de sağlıklı çocukların yaşam kaliteleri ile olumsuz bir ilişki 
gösterdiği saptanmıştır. Yoğun elektronik medya kullanımının kontrolü konusunda önlemler alınması çocukla-
rın sağlıklı gelişimi açısından önemli olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Medya, DEHB, Yaşam Kalitesi
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SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ARAYÜZ TASARIMLARININ KULLANICILAR 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Atakan BAŞ, Saygın YÜCEKULE

Türkiye

 

Öz: İletişim ve haberleşme ağları, insanların toplum olarak bir yapı oluşturup yaşamlarını sürdürmeye baş-
ladıkları tarihten itibaren süregelmiş ve zaman içerisinde boyut değiştirerek kil tabletler, duvar yazıları ve 
resimleri, ilkel gazeteler, radyo, televizyon ve internet gibi birçok farklı süreç sonucu günümüzdeki haline 
evrilmiştir. Gelişen ve değişen dünyada teknolojinin insan hayatı üzerindeki rolünün artmaya başlaması ile 
insanların iletişim araçları ve kanalları da mobil bir hal alarak, gerekli anda ulaşılabilecek bir boyuta dönüş-
müştür. Bu bağlamda temel iletişim ve haberleşme araçlarından biri olan sosyal medya da farklı uygulamaları 
vasıtasıyla günlük hayatta yerini merkezi bir konuma taşımıştır. Kullanım oranı hızla artan bu uygulamaların, 
insanlara farklı arayüz tasarımları ile sunulması, uygulamanın kullanıcı oranını ve popülerliğini de etkilemiştir. 
We Are Social ve Hootsuite tarafından 238 ülkeden toplanan verilerle hazırlanan ve son olarak Ocak 2017’de 
yayınlanan “Digital in 2017 Global Overview” raporunda internet, mobil ve sosyal medya kullanıcı istatistik-
leri yer almaktadır. Türkiye’nin 2017 yılı internet kullanımına baktığımızda bilgisayar üzerinden ziyaretlerin 
%29 oranında gerileyerek %36′ya düştüğünü, mobil internet kullanımının ise %33 oranında artarak %61′e 
çıktığını göstermektedir. Bu durum Türkiye’de internet kullanımı konusunda mobilin ve mobil uygulamaların 
son derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, sosyal medya uygulamalarından Instagram, 
Facebook, Twitter, Youtube ve Pinterest üzerinden uygulama arayüz tasarımı incelemeleri yapılarak, tasarım 
ve kullanıcı etkileşimi irdelenmiştir. Çalışma kapsamında farklı yaş grupları, cinsiyet ve mesleklerden oluştu-
rulan araştırma grubu ile anket çalışması yapılmış ve sonuçlar analiz edilerek arayüz tasarımının sosyal medya 
uygulamalarının kullanımındaki etkileri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Arayüz, Sosyal Medya, Uygulama, Teknoloji
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE AKADEMİK BAŞARI 
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Ayşe DOST, Emine AKTAŞ, Melek Nihal ESİN

Türkiye

 

Öz: Akıllı telefonlar dünya çapında geniş bir pazara sahiptir. Uluslararası analiz şirketlerinin yaptıkları araş-
tırmalara göre, 2020 yılında akıllı telefon pazar payının 1,84 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı’’ araştırmasının 2016 
yılı verilerine göre, Türkiye’de bilgisayar ve internet kullanım oranları en yüksek genç yetişkinlerde olup, 
mobil telefon kullanım oranı % 96,9’dur. Türkiye’de interneti ve cep telefonunu en çok gençlerin kullanması, 
gençlerin akıllı telefon ve internet bağımlılığı açısından riskli grup yapmaktadır ve öğrencilerin okul başarısını 
önemli düzeyde etkilediği düşünülmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak bu çalışma “Üniversite Öğrencile-
rinin Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” amacıyla 
yapılmıştır. Bu çalışmanın örneklem grubunu Ekim- Kasım 2018 tarihleri arasında bir vakıf üniversitesinin 
hemşirelik bölümünde okuyan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 221 öğrenci (n=155) oluş-
turmaktadır. Çalışma verileri Kişisel Bilgi Formu ve 2010 yılında Noyan ve ark. tarafından 2015 yılında dili-
mize uyarlanarak geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu” 
kullanılarak toplanmıştır. Ölçek 6’lı likert tipinde olup, 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten maximum alına-
bilecek puan 60, minumum puan ise 10 puandır. Ölçekten elde edilen puan arttıkça bağımlılık için riskin arttığı 
değerlendirilmektedir. Veriler sıklık, yüzde oranları ve tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,53±1,54 olup, %90’ı kadındır. Öğrencilerin Ağırlıklı Ge-
nel Not Ortalaması (AGNO) puan ortalaması 3,08±0,24 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin %31,1’inin akıllı 
telefonunu günde ortalama 20-30 kez kontrol ettiği, %49,3’ünün akıllı telefonu ile günde 3-4 saat ilgilendiği, 
%44,3’ünün kendini akıllı telefon bağımlısı olarak değerlendirme durumuna “belki” yanıtını vermiş olduğu, 
%20’sinin kendisini akıllı telefon bağımlısı olarak gördüğü belirlenmiştir. Ölçekten alınan toplam ortalama 
puan 30,55’tir. Akıllı telefon bağımlılığı ile akademik başarı düzeylerini gösteren ağırlıklı genel ortalaması 
arasında çok düşük düzeyde ilişki bulunmuştur (p<0,05, r=0,27). Çalışmamızda hemşirelik bölümü öğrencile-
rinin akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinden alınan ortalama puanı 30,55’tir. Bu bağlamda hemşirelik öğrencile-
rinin akıllı telefon bağımlılığı orta düzey bağımlı kullanım olarak belirlenmiştir. Akıllı telefon bağımlılığı ile 
akademik başarı düzeylerini gösteren ağırlıklı genel ortalaması arasında çok düşük düzeyde ilişki bulunmuş 
olup gelecek dönemde yapılacak çalışmalar için örneklem sayısının artırılması önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon, Bağımlılık, Başarı Düzeyi
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İNSANOĞLUNUN KRİZ ÇÖZME BECERİSİNE BAKIŞ

Ayşe Müge YAZGAN

Türkiye

 

Öz: Kriz (Crisis) bir kişi, bir grup ya da tüm toplumu etkileyen bir beklenmedik olay ile karşı karşıya kal-
maktır. Ani olarak gelişen bu durum karşısında, hazırlıksız yakalanmak kişileri veya grupları zor durumda 
bırakabilir. Kriz tehlikedir, itibar kaybına sebep olabilir. Kernisky, bir örgütün beklentileri ile çevresinde ger-
çekleşenler arasındaki büyük uyumsuzluk (1997: 843) olarak krizi nitelemektedir. Stratejik dönüş noktaları 
diye de nitelendirilen krizin, bir iş hayatında temel direklerin değişmek üzere olduğu anın oluşturduğu durum 
olabileceği, söz konusu olan bu değişim anının yeni bir fırsat anlamına geldiği anlamına gelmektedir. Kriz aynı 
zamanada sonun başlangıcına da işaret ettiği belirtilmektedir (Grove, 1997: 4). Dolayısı ile kriz iyi bir orga-
nize, hazırlık ve planla yürütülürse fırsata dönüşebilir. Günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu, tüm dünya 
bir değişim içindedir. Kurumlardan bireylere değişime ayak uydurmaya çalışmak gerekmektedir. Amaç: Bu 
çalışma, insanların zor hayat koşullarında karışılabilecekleri her türlü sıkıntı ve strese karşı kendilerini nasıl 
hazırlayacakları üzerine odaklanmıştır. İçerik: Bu çalışmada kriz yönetimi ve iletişim planı değerlendirme 
aşamaları incelenmiştir. Kısıtlılıklar: Bu çalışma bir veri oluştursa dahi, tüm araştırma evrenine ulaşmakta kı-
sıtlıdır. Yöntem: Veri tabanlarından oluşan literatür taraması sonucu, örnekler üzerinden gidilerek yapılmıştır. 
Bulgular: insanlar da kurum ve kuruluşlar gibi tüm olasılıklara hazırlıklı olmalıdır. Sonuç: Krizle baş etmek 
ancak nasıl strateji uygulanacağını bilmek ve bu konuda gelişim göstermekle mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Kriz, Çözüm, Plan, Strateji
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DİJİTAL ÇAĞDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN OKUL HEMŞİRESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bahise AYDIN, Murat BEKTAŞ

Türkiye

 

Öz: Günümüzde dijital çağın çocuklara getirdikleri çokça tartışılmaktadır. Geçtiğimiz on yılda çocuklarda cep 
telefonu ve internet kullanımı hızla artmış, gelişmiş ülkelerde orta çocukluk döneminde büyük bir kullanıcı 
kitlesine ulaşmıştır. Çocuklar bir yandan fiziksel, ruhsal, sosyal büyüme ve gelişimlerini sürdürürken diğer 
yandan teknolojinin hızlı ilerlediği bir ortamda bunun getirdiği pek çok etkiye maruz kalmaktadırlar. Teknolo-
jinin çocuklar için birçok yararının yanı sıra, çevrimiçi içeriklerin çocuklarda özellikle iletişim ve davranışsal 
açıdan riskli ve zararlı sonuçları olabileceği tartışılmaktadır. Teknolojinin çocuk sağlığı üzerinde bağımlılık, 
dijital zorbalık, cinsel içerikli yazışmalar/ paylaşımlar, sedanter yaşam nedeniyle obezite ve diğer kronik has-
talıkların gelişimi gibi riskleri bulunmaktadır. Çocukların büyük bir kısmı ile yakın temas halinde olan meslek 
gruplarından olan okul hemşireleri, teknolojinin çocukların sağlığına etkilerini takip etme ve doğru yönlen-
dirme konusunda önemli bir platformda yer almaktadır. Okul hemşireleri öğrencilerin sağlığının tanılanması, 
okul çevresinin kontrolü ve güvenliğinin sağlanması, sağlık eğitimi verilmesi ve okul personelinin sağlığının 
değerlendirilmesi konularında gerekli eğitim ve deneyime sahip, bu hizmetleri yürütmede yetkin olan pro-
fesyonel meslek üyeleridir. Öğrencilerin sağlık durumları ile okul hemşireliği hizmetleri 7 grupta kategorize 
edilmiştir. Bunlar sağlığı iyi olan, sağlığı iyi olup yüksek risk grubu olan, acil sağlık gereksinimi olan, kronik 
sağlık sorunları olan, psikososyal sorunları olan, tıbbi olarak hassas öğrenciler ve çoklu sağlık sorunlarıyla 
birlikte teknoloji bağımlısı öğrenciler şeklindedir. Bu gibi durumlara yönelik okul hemşirelerinin bakım veri-
ci, sağlığı geliştirme, koruyuculuk, danışmanlık, araştırmacı gibi önemli rolleri bulunmaktadır. Hemşireler bu 
roller doğrultusunda çocukları dijital çağın sağlıklarını tehdit eden risk ve zararlarından koruyabilecek fırsat 
ve güce sahiptir. 
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18-25 YAŞ ARASI GENÇ BİREYLERDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE 
FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ KAPASİTE DÜZEYLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

Başak Çağla ARSLAN, Yıldız ERDOĞANOĞLU, Çetin SAYACA, Filiz EYÜPOĞLU, Zeynep Bahadır AĞCE

Türkiye

 

Öz: Giriş: Bu çalışma, genç bireylerin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri ile fiziksel aktivite ve egzersiz ka-
pasite düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışmaya 18 ile 25 yaş arasında 81 
kişi (Kadın=51, Erkek= 30) katıldı. Katılımcıların sosyodemografik bilgileri alındıktan sonra akıllı telefon ba-
ğımlılıkları; Akıllı telefon Bağımlılık Ölçeği-Kısa Form (ATBÖ-KF), fiziksel aktivite düzeyleri; Uluslararası 
Fiziksel Aktivite Düzeyi-Kısa Form (IPAQ-SF) ve egzersiz kapasiteleri, 6 Dakika Yürüme Testi (6DYT) ile 
değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin akıllı telefon bağımlılık düzeyi ortalaması 30,03±10,94 
olarak bulundu. Kadın ve erkek bireyler arasında akıllı telefon bağımlılık düzeyi açısından anlamlı farklılık 
bulunmadı (p>0,05). Çalışmaya katılan bireylerin 10’unun (% 12.3) düşük, 46’sının orta (% 56,8) ve 25’inin 
de (% 30.9) yüksek fiziksel aktivite seviyesinde olduğu belirlendi. Cinsiyetler arasında fiziksel aktivite ve 
egzersiz kapasite düzeyleri açısından anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). Çalışmaya katılan genç bireylerin 
akıllı telefon bağımlılık düzeyleri ile fiziksel aktivite ve egzersiz kapasite düzeyleri arasında anlamlı ilişki 
bulunmadı (p>0,05). Bireylerin fiziksel aktivite ve egzersiz kapasite düzeyleri arasında orta derece seviyede 
pozitif yönlü ilişki ve anlamlı farklılık saptandı (r= 0,369, p <0,01). Sonuç: Çalışmada fiziksel aktivite düzeyi 
yüksek olan bireylerin egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesinde daha fazla yürüdükleri bulundu. Akıllı te-
lefon bağımlılık düzeylerinin bu parametreleri etkilemediği saptandı. 
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İNTERNET BAĞIMLILIĞI

Duygu YEŞİLFİDAN, Melek Yasemin SEVİMOĞLU, Filiz ADANA

Türkiye

 

Öz: İnternet dünyadaki bilgisayarları birbirine bağlayarak zaman ve mekan ayrımını kaldıran, dünyada küresel 
bir şehre dönüşmüş karmaşık bir ağ sistemidir. Hızla gelişen ve zenginleşen içeriği ile teknoloji ve internet 
dünyanın diğer ucundaki insanlarla görüşmemizi, ticaret ve alış veriş yapmamızı, bilgi ve eğitime de katkı sağ-
ladığı kadar oyun ve eğlenceye de imkan vermektedir. İnternetin her geçen gün yaygınlaşan kullanımı, birey 
ve yaşamı üzerinde kaçınılmaz biçimde etkili olmaktadır. Tüm dünyayı saran internet ağının temeli A.B.D ve 
Sovyet Rusya arasındaki rekabeti ile başlayan soğuk savaşa dayanmaktadır. İnternet ülkemize 1987 yılında 
Ege Üniversitesi’nin öncülüğünde kurulan, Türkiye Üniversite ve Araştırma Kurumları Ağı ile gelmiştir. 1991 
yılında ODTÜ-TÜBİTAK tarafından TR-NET adlı bir projeyle çalışmalar başlamıştır. Bireylerin yaşamlarında 
yalnız kalmaları, hayatın akışına ayak uyduramama, sosyal olarak sevgi ihtiyacının karşılanmaması, hayatını 
mutlu bir şekilde devam ettiremiyor olmaları kişilerin bağımlılık yapıcı maddekullanma eğilimini artırabilir. 
Bağımlılık kavramı akla ilk olarak sigara, alkol, ilaç ve madde kullanımlarını getirse de davranışsal bağımlılık-
ların olduğu ihmal edilmemelidir.İnternet bağımlılığı “bireyin internet kullanımıyla ilgili kontrolü kaybetmesi 
ve hayatında problemli sonuçlar doğuracak kadar sık kullanması olarak tanımlanmaktadır”. Ülkemizde ve 
dünyada internet bağımlılığı sıklığının%14-%40,7 arasında değiştiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. İnter-
net kullanımını etkileyen faktörlere baktığımızda dürtü kontrol problemleri, sosyal destek ihtiyacı, yalnızlık, 
çaresizlik duygularının yoğunlukta olduğu görülmektedir. İnternet bağımlılığı tedavisinde hedef, altta yatan 
psikiyatrik problemin tedavi edilmesi olmalıdır. Böylece farmakoterapi ve psikoterapi yöntemlerinden fayda-
lanarak tedavi gerçekleştirilmektedir. İnternet bağımlılığı sıklığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de alarm ver-
mektedir. İnternet bağımlığının nedeni olarak araştırmalarda ağırlıklı olarak dürtü kontrol problemleri, sosyal 
destek ihtiyacı, yalnızlık, çaresizlik duyguları gösterilmiştir. Tüm bu konuları kapsayıcı kesitsel ve girişimsel 
çalışmalara gereksinim vardır. 
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YENİ MEDYA VE KÜRESELLEŞME İLİŞKİSİ: SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 

E.Çağla KAYA İLHAN

Türkiye

 

Öz: İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler dünya çapında bilginin daha hızlı ve kolay elde edilip dağıtılma-
sını sağlamıştır. Bu durum küreselleşmenin toplumlar üzerindeki etkisini arttırdığı kadar toplumların da küre-
sel kimlikler edinmesine yol açmıştır. Giddens’a göre küreselleşme ile birlikte dünyadaki toplumlar üzerinde 
köklü bir değişim süreci başlamış ve bu süreçten etkilenmeyecek hiçbir ülke kalmayacaktır (Giddens, 2000). 
Böylece küreselleşmenin getirdiği “tek tip” kültür toplumlara gelişen iletişim teknolojileri sayesinde daha hızlı 
ve etkili bir biçimde işlemiştir. Toplumların kendine özgü kültürel alışkanlıkları çerçevesinde sürdürdükleri 
günlük yaşam şekilleri küreselleşme ile farklılaşarak küresel bir yaşam şekli ortaya çıkmıştır. Bireylerin giyim 
şekli ve tercih ettiği markalar, yeme alışkanlıklarındaki değişim başta olmak üzere toplumların kendi kültürle-
rinin dışında her toplumun kabul ettiği ve uyguladığı küresel bir kültür çerçevesinde şekillenmeye başlamıştır. 
Özellikle Yeni Medya teknolojilerinin ortaya çıkması ve sosyal ağların hızla hayatımızın bir parçası haline 
gelmesi kültürel akışı daha hızlı hale getirmiştir. Böylece ülkeler mesafe olarak birbirlerine ne kadar uzak 
olursa olsun kültürler arası etkileşim kaçınılamaz bir şekilde toplumların hayatında önemli bir rol oynamaya 
başlamıştır. Facebook, Twetter, İnstagram gibi sosyal medya uygulamarının hayatımızın bir parçası haline 
gelmesi ve bu uygulamara bir yeni medya aracı olan akıllı telefonlar sayesinde her an ulaşılabilmesi kültürel 
akışa da hız kazandırmıştır. Bu çalışmada yeni medya araçlarının küreselleşme ile ilişkisinin sosyal medya 
uygulamaları üzerinden incelemesi yapılarak kültürler arası etkileşime ve kültürel akışa nasıl katkı sağladığını 
ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. 
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“ÇEVRİM İÇİ HAYAT” MI “GERÇEK HAYAT” MI? İNTERNET BAĞIMLILIĞINI KONTROL 
ETMEDE PSİKOLOJİK STRATEJİLER

Emre Şenol DURAK, Mithat DURAK

Türkiye

 

Öz: İnternet, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bununla birlikte, bireylerin interneti 
ihtiyaç duyduklarından daha fazla kullanmalarının ve internet kullanımı nedeniyle günlük işlevlerini aksatma-
larının yanı sıra internete erişim sağlayamadıklarında huzursuz ve gergin hissetmeleri ve “gerçek hayattan” 
ziyade “çevrim içi hayatta” daha çok kalmayı tercih etmeleri “internet bağımlılığı” ya da “sorunlu internet 
kullanımını” olarak bilinen psikolojik sorunları akla getirmektedir. Öte yandan, internet kullanımına bağlı 
psikolojik sorunlar halen psikiyatrik tanı sistemleri tarafından resmi olarak kabul edilmemiştir. Ruhsal Bozuk-
lukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında (DSM; The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders) ve Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasında (ICD; The International Classification of Diseases) “internet 
bağımlılığı” ya da “sorunlu internet kullanımını” şeklinde bir tanı grubu bulunmamaktadır. Diğer taraftan, 
internete bağlı psikolojik sorunlara ilişkin çok sayıda kültürlerarası karşılaştırmalı çalışmalar bu sorunun var-
lığını ortaya koyar niteliktedir. Bu sunumda, internet bağımlılığı ya da sorunlu internet kullanımının psikolojik 
örüntüleri tanımlanacak ve kültürlerarası araştırmaların gözden geçirmesine yer verilecektir. Ayrıca, bireylerin 
internet kullanımını daha etkili şekilde yönetmelerinde ve “çevrim içi yaşam” - “gerçek yaşam” dengesini 
kurmalarında kullanılacak etkili psikolojik stratejiler açıklanacaktır. İnternet bağımlılığı örüntüsünü anlama, 
çevirim içi olmaya sevk eden etmenleri keşfetme, kendini yönetme stratejileri geliştirme, sosyal ilişkiler geliş-
tirme ve değişim için planlar oluşturarak somut adımları takip etme stratejileri detaylı şekilde açıklanacaktır. 
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YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Ezgi YARAŞIR, Edibe PİRİNÇCİ

Türkiye

 

Öz: Fiziksel inaktivite günümüzde sıklıkla görülen önemli bir sağlık sorunudur. Bu araştırma, Elazığ Fırat 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, fiziksel aktivite düzeylerini, egzersiz yap-
ma durumlarını ve bunlarla ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma 
öğrencilerin (697 kişi) 638’ine ulaşılarak yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan kişilere; sosyo-demografik 
özellikler, fiziksel aktivite alışkanlıkları ile ilgili olduğu düşünülen sorular, Uluslararası Fiziksel Aktivite An-
keti (IPAQ)(kısa form)’u içeren anket direkt gözlem altında uygulanmıştır. Öğrencilerin boy-kilo ölçümleri 
yapılmış, Beden Kitle İndeksi (BKİ) hesaplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, ortalama, standart sapma, ki-
kare, t testi, tek yönlü varyans analizi, post hoc Tukey HSD testi uygulanmıştır. Araştırma kapsamına alınanla-
rın %64.6’sı kadındır. Öğrencilerin yaş ortalamaları 20.43±2.49’dur. IPAQ puan ortalamaları 1697.77±1847.07 
MET (Metabolik Eşdeğer) dk/hafta olup, IPAQ’a göre öğrencilerin %28.1’i inaktif, %56.3’ü minimal aktif, 
%15.7’i çok aktif fiziksel aktivite düzeyinde bulunmuştur. Erkeklerde, fazla kilolu ve obez olanlarda, sigara 
kullananlarda, son sınıfta öğrenim görenlerde, düzenli spor yapan ve spor kulübü üyeliği olan öğrencilerde 
toplam IPAQ puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.0.5). Sonuç olarak üniversite öğren-
cilerinde yeterli fiziksel aktivite yapan öğrencilerin az olduğu, öğrencilerin büyük kısmının inaktif ve minimal 
aktif olduğu saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinde fiziksel inaktivite ile ilişkili risk faktörleri değerlendirile-
rek, öğrencilerin sosyal yaşamlarını daha sağlıklı hale getirmek için sosyal faaliyetler ve kampüs içi aktiviteler 
arttırılmalıdır. Fiziksel aktivitenin çocukluk ve gençlik döneminde düzenli olarak yapılması ileriki yaşlardaki 
beden ve ruh sağlığı açısından önem arz ettiğinden üniversite öğrencilerine spor yapma alışkanlığı kazandırıl-
malı ve spor bir yaşam biçimine dönüştürülmelidir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ

Ezgi YARAŞIR, Edibe PİRİNÇCİ

Türkiye

 

Öz: İnternet bağımlılığı gençlerde sıklıkla görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu araştırma, Elazığ 
Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin internet kullanımlarını, bağımlılık 
durumlarını ve bunlarla ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma 
etik kurul ve kurum izni alındıktan sonra öğrencilerin (697 kişi) 638’ine ulaşılarak yapılmıştır. Araştırma 
kapsamına alınan kişilere; sosyo-demografik özellikler, bilgisayar, cep telefonu ve internet kullanımı ile ilgili 
sorular, Bayraktar tarafından Türkçe geçerlilik güvenirliliği yapılan Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği’ni içe-
ren anket direkt gözlem altında uygulanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, ortalama, standart sapma, ki-kare, 
t testi, tek yönlü varyans analizi, post hoc Tukey HSD testi uygulanmıştır. Araştırma kapsamına alınanların 
%64.6’sı kadındır. Öğrencilerin yaş ortalamaları 20.43±2.49’dur. Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği puan or-
talamaları 30.94±18.97 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin %83.4’ü tanımlanan internet bağımlılık puanlarına 
göre semptom göstermeyenler, %15.2’si sınırlı semptom gösterenler ve %1.4’ü patolojik internet kullanıcısı 
olarak saptanmıştır. İnternet bağımlılığı ölçeği puan ortalamalarının erkek cinsiyette, ders başarı durumu kötü, 
anne-baba eğitim ve gelir düzeyi yüksek olanlarda, sigara, alkol kullananlarda, fazla kilolu-obezlerde ve ken-
dine ait bilgisayara sahip olanlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). İnternet bağımlılığı ölçeği puan 
ortalamaları öğrencilerin yaş grubuna, medeni durumuna, öğretim şekline, ikamet edilen yere, işte çalışma 
ve akıllı telefon sahibi olma durumuna göre değişmemektedir (p>0.05). Sonuç olarak internet bağımlılığı 
üniversite öğrencilerinde saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığının önlenmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. İnternet bağımlılığı ile ilişkili risk faktörleri değerlendirilerek, öğrencilere internet 
ve teknolojik ortamların planlı bir şekilde kullanılmasına yönelik uygun etkinlik, konferans, panel vb. faali-
yetler düzenlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, İnternet Kullanımı, İnternet Bağımlılığı
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BİLGISAYAR OYUNU OYNAMA SÜRESININ UYKU KALITESI, EL REAKSIYON HIZI VE 
FIZIKSEL AKTIVITE SEVIYESI ÜZERINE ETKISI

Faruk ÇALIŞKAN, Çetin SAYACA, Yıldız ERDOĞANOĞLU, Defne KAYA

Türkiye

 

Öz: Amaç: Bu çalışma, bilgisayar oyunu oynama süresinin uyku kalitesi, el reaksiyon hızı ve fiziksel aktivite 
seviyesi üzerine etkisini değerlendirilmek amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 18-25 yaş aralı-
ğında oyun oynayan 31 (19E, 12K) ve oyun oynamayan 30 (16K, 14E) olmak üzere toplam 61 birey çalışmaya 
dahil edildi. Çalışmanın etik kurul onayı alındı. Tüm bireylere bilgilendirilmiş gönüllü olur formu imzalatıldı. 
Bireylerin oyun oynama süreleri ağır, orta, hafif olarak sınıflandırıldı. Fiziksel aktivite seviyeleri Uluslararası 
Fiziksel Aktivite Anketi ile, uyku kaliteleri Pitssburgh uyku kalite indeksi ile, el reaksiyon hızı ise Nelson 
el reaksiyon testi ile değerlendirildi . Sonuç: Çalışmamızda oyun oynayan ve oynamayan bireyler karşılaş-
tırıldığında fiziksel aktivite seviyesi ve uyku kalitesi arasında fark yoktu (p>0,05). Fakat el reaksiyon hızın 
karşılaştırıldığında fark vardı (p<0,01). Oyun oynayan bireylerin el reaksiyon hızı daha iyi bulundu. Oyun 
çeşidi ile oyun oynama süresi arasında ise anlamlı fark bulundu(p>0.005). Tartışma: Oyun oynayan bireylerde 
el reaksiyon hızlarının daha iyi olduğu saptandı. İki grubun fiziksel aktivite düzeyleri ve uyku kaliteleri kar-
şılaştırıldığında fark bulunamadı. Bilgisayar oyunu oynamak el reaksiyon hızını geliştirebilir ancak fiziksel 
aktivite ve uyku kalitesini bozabilir. Ancak her iki grupta fiziksel aktivite düzeyi ve uyku kalitesi arasında fark 
olmaması gençlerin sedanter yaşama doğru ilerlediğini ve uyku kalitelerinin de azaliyor olabileceğini göster-
mektedir. Farklı tip bilgisayar oyunları oynayan daha fazla birey üzerinde, farklı değerlendirme yöntemlerinin 
kullanıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Oyunları, Bilgisayar Oyunları Oynama Süresi, El Reaksiyon Hızı, Fiziksel 
Aktivite Seviyesi, Uyku Kalitesi
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ERGENLERDE ÖFKE İFADESİ VE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ

Feride Tekin SEYMENOĞLU, Semra KARACA

Türkiye

 

Öz: Amaç: Bu çalışmada lisede öğrenin gören ergenlerin internet bağımlılık düzeyleri, öfke ifade düzeyleri 
ve tarzları ile bunların arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç- Yöntem: Tanımlayıcı ve iliş-
ki arayıcı tipte planlanan bu çalışmada 579 ergene ulaşılmıştır. Çalışma öncesi Marmara Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Enstitüsü’nden etik kurul, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kurum izni alınmıştır. Veriler Öğ-
renci Bilgi Formu, Özer’in geçerlilik-güvenirliliğini yaptığı Öfke İfade Tarzı Ölçeği (ÖİTÖ), Bayraktar’ın 
geçerlilik-güvenirliliğini yaptığı İnternet Bağımlılık Ölçeği (İBÖ) ile toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin 
yaş ortalaması 15,5±0,7’dir ve %43,2’si erkektir. Öğrencilerin Sürekli Öfke Düzeyi(SÖD) 21,7± 6,3, Öfke 
Kontrol(ÖK) 20.8±5,1, Öfke Dışa Vurma(ÖDV) 16,3±4,6, Öfke İçe Atma(ÖİA) 17,2±4,7, İBÖ puan ortala-
ması 30.2±14.6’dır. İBÖ kesme noktasına göre ergenlerin %0,5’i patolojik internet kullanıcısı, %9,9’u sınırlı 
semptom gösterenler ve %89,6’sı semptom göstermeyenlerdir. İBÖ ile SÖD (r=0.424), DVÖ (r=0.453) ve ÖİA 
(r=0,380) puanları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanırken (p<0,001);ÖK puanları 
(r=-0,208) ile arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır(p>0.05). Sonuç: Ergenlerin büyük çoğunluğu semp-
tom göstermeyen internet kullanıcısıdır. Öfke tarzları ile internet kullanımı arasında zayıf düzeyde bir ilişki 
vardır ve öfke kontrolü dışında öfke puanları ile problemli internet kullanımı puanları birlikte artmaktadır. 
Öfke kontrolü ile problemli internet kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da zayıf düzeyde 
negatif yönde ilişki vardır. 

Anahtar Kelimeler: Ergen, Öfke İfadesi, İnternet Bağımlılığı
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TÜRKİYE’DE GENÇLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL DESTEK DÜZEYİ 
ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR GÖZDEN GEÇİRME

Filiz ADANA, Duygu YEŞİLFİDAN, Melek Yasemin SEVİMOĞLU

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de genç popülasyonda internet bağımlılığı ve sosyal destek üzerine yapıl-
mış çalışmaları gözden geçirerek araştırmacıların ileriki araştırma konularını saptama ve önceki çalışmalar-
dan yararlanmalarına yardımcı olmaktır. Ülkemiz gençliğinde internet bağımlılığı ve sosyal destek ilişkisini 
belirlemeyi hedefleyen bu sistematik derlemede, YÖK Tez Merkezi tarama sayfası, ULAKBİM, Türkiye Atıf 
Dizini, Türk Tıp Veri Tabanı, online ve basılı süreli yayınlar, Psikoloji Dergisi Yayın Dizini, Psikiyatri Dizini 
gibi dizinler, Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, taranmıştır. İnternet ortamında internet 
bağımlılığı ve sosyal destek ilişkisi ile ilgili araştırmaları taramak için “ergen, öğrenci, lise, üniversite, internet 
bağımlılığı, sosyal destek” Anahtar Kelimeler:i kullanılmıştır. Ulaşılabilen çalışmaların kaynakçalarında yer 
alan diğer çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kriterler doğrultusunda toplam 15 makaleye ulaşılmış 
ancak 4 tanesi derleme için uygun olmadığından çıkarılarak 11makale incelenmiştir. Yapılan araştırmaların 
sonuçları incelendiğinde; Araştırmacıların çoğunluğu aileden algılanan sosyal destek puanları arttıkça internet 
bağımlılığı ölçeği puanlarının düştüğünü (5ortak sonuç), sosyal destek ölçeği puanı ile internet bağımlılığı 
ölçeği puanı arasında negatif yönlü ilişki bulunduğunu (4ortak sonuç), arkadaş desteği ile internet bağımlılığı 
puanı arasında anlamlı bir fark olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmaya alınan araştırmalardan bazıları öğret-
men desteği ve arkadaş desteği arttıkça internet bağımlılığı puanının düştüğünü, özel kişi desteği ile internet 
bağımlılığı puanı arasında ilişki olmadığını, düzenli internet arkadaşlığının bağımlılık riskini artırdığını bil-
dirmişlerdir (1’er araştırma). Bu sonuçlardan yola çıkılarak internet bağımlılığı üzerinde özellikle aile deste-
ğinin önemli olduğunu, aile desteği arttıkça internet bağımlılığının azaldığını aile desteği azaldıkça internet 
bağımlılığı düzeyinin arttığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda, internet bağımlılığı konusunda yapılacak 
araştırmalara ve girişimsel çabalara mutlaka ailenin dahil edilmesi gerektiğini belirtmek gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Ergen, Öğrenci, Lise, Üniversite, İnternet Bağımlılığı, Sosyal Destek
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TEKNOLOJİK GELİŞMELER IŞIĞINDA TOPLUMSAL KUŞAKLAR VE EĞİTİM

Gülsen DEMİR, Songül YANIK

Türkiye

 

Öz: Teknolojik gelişmelerin etkisi ve hızı günümüzde artık basit bir yenilik olarak adlandırılmamaktadır. Çün-
kü yenilenen ya da dönüşen her sistem kullanıcılarını dönüştürdüğü gibi kullanıcıları da gelişmelerin akışını 
dönüştürmektedir. Bu karşılıklı dönüşüm süreci öylesine güçlüdür ki sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve 
eğitim gibi temel sistemlerin üzerinde tarihte görülmemiş etkiler yaratmaktadır. Teknolojik gelişmelerin özel-
likle sosyal iletişim ve eğitim pratikleri üzerindeki hızlı ve radikal etkisi bilgi, öğrenme, motivasyon, beceri 
ve uygulama yeteneklerinin kazandırılması sürecinde önemli revizyonları da gerektirmektedir. Örneğin günü-
müzde artık eğitim sürecinde sadece bireyin zihinsel, duygusal, sosyal ve kişisel yönlerine değil eğitim ortamı, 
zamanı, ulaşılabilirliği ve eğitici kaynakların zenginliği özelliklerine de dikkat edilmektedir. Çünkü teknolojik 
gelişmeler ve onun kullanım pratikleri süreç içinde yeni tip nesiller yaratmakta ve her nesil kendi özel öğren-
me biçimlerine uygun yöntemleri tercih etmektedir. Yönetici ve öğretici rolündeki X ve Y kuşağı yeniliklere 
adapte olmaya çalışıp gelişmelerin hızı ve yönüne göre stratejiler kurmaya ve sistemi revize etmeye çalışırken; 
milenyum kuşağı olarak adlandırılan Z kuşağı, konvensiyonel tüm öğretim araçlarını, ortamlarını ve yöntem-
lerini reddederek daha ulaşılabilir, taşınabilir, zengin ve kendilerinin de aktif olacağı esnek bir sistem talep et-
mektedir. Bu çalışmada kuşaklar arası farklar, temel toplumsal ve bireysel özellikleri ve teknolojik gelişmeler 
birlikte değerlendirilerek eğitim sistemi ve yöntemleri üzerindeki fırsatları ve tehditleri irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Teknolojiler, Eğitim Sistemi, Kuşaklar, Fırsatlar ve Tehditler
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NİETZSCHE FELSEFESİ’NDEN EĞİTİME ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Gülsün BOZKURT

Türkiye

 

Öz: Kendisinden önce hazırlanmış bir sistem içinde dünyaya gelen insan belli bir dil, düşünce ve kültür orta-
mında var olmaya çalışmaktadır. Çok yönlü bir varlık olan insanın sosyal ve bilişsel gelişimi içinde bulunduğu 
toplumum eğitim sistemiyle de yakından ilişkilidir ve bu yüzden çağdaş toplumlarda eğitime atfedilen görev 
ve sorumluluklar çok fazladır. Birden çok misyonun taşıyıcısı olan eğitim temel anlamda kültürle uyumlu 
bireyler yetiştirerek sorunsuz bir toplum yaratma amacını taşımaktadır. Fakat eğitim, insanı yalnızca sistem-
le uyumlu hale getiren bir mekanizma değil aynı zamanda insanın tüm sistemlere rağmen tek ve biricik bir 
birey olarak anlamlandırdığı biçimde yaşayabilmesinin de yol göstericisidir. Bu nedenle çağımızda yaşanan 
tüm gelişmelere rağmen eğitimin nasıl olması gerektiği hala günceliğini sürdüren bir tartışma konusudur. Bu 
doğrultuda felsefesinin odak noktasında “insan” ve “yaşam” bulunan Nietzsche’nin eğitim hakkındaki düşün-
celeri çağının ötesinde bir değer taşımaktadır. Nietzsche için insanın kendini tanıması üzerinden kurduğu bir 
yaşam anlamlıdır ve ancak nitelikli bir eğitim insanın kendini bilmesine olanak tanıyan bir amacı bünyesinde 
taşıyabilir. Ve belki böyle bir eğitimle sorumluluğunun bilincinde mutlu bireylerden oluşan ideal bir toplum 
yaratılabilir. Bu çalışma çağının dayattıklarına karşı durarak çağını eleştirebilme cesareti gösterebilen bir dü-
şünürün (Erdemli, 2001:66) bireysel varoluş mücadelesinde nitelikli bir eğitim üzerine söylediklerini bir kez 
daha hatırlatmak amacını taşımaktadır. Çalışma Nietzsche’nin eserlerinden yola çıkarak derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Nietzsche’nin Eğitim Anlayışı, Nietzsche ve Anadilde Eğitim



185

ÖZET SÖZEL METİNLER

Kongre ve Oturum Başkanı

Prof. Dr. Necati DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ 
Davetli Konuşmacı

Prof.Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU
Davetli Konuşmacı

Kongre ve Oturum Başkanı

Prof. Dr. Necati DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ 
Davetli Konuşmacı

Prof.Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU
Davetli Konuşmacı

SOSYAL MEDYADA SİYASİ İÇERİKLİ GÖRSELLERİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Habibe AKÇAY BEKİROĞLU

Türkiye

 

Öz: Sosyal medya ağları, siyasal iletişim uygulamalarını yeni bir boyuta taşımıştır. Web 2.0, siyasal iletişimin 
geleneksel ikna ve motivasyon tekniklerini, kendi doğasına uygun olarak dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, siya-
sal iletişimde kullanılan eski bilgi ve enformasyon tekniklerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Seçim kampan-
yalarının kuralları değişmiş, eskiden olduğu gibi seçmenin sadece dinleyici konumda olduğu siyaset yapma 
biçimini sosyal medya ile önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Web 2.0 teknolojileri, Web 3.0 hatta yapay zeka ile 
Web 5.0 tekniklerine doğru evrilmektedir. Sosyal medya, demokratik katılım kültürüne katkı sağlayan bir alan-
dır. Adayların sosyal medyada kendilerini sergilemelerinde ve seçim kazandıran stratejilerde sosyal medyanın 
rolü, özellikle son dönemdeki seçimlerde, oldukça ilgi uyandırmaktadır. ABD’de 8 Kasım 2016’da yapılan 
başkanlık seçimlerden galip olarak çıkan Donald Trump, söylemleri kadar, sosyal medya kullanımı ve Twitter 
üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla siyasal iletişimde sosyal medya döneminin etkilerini tüm dünyaya 
göstermiştir. Bu doğrultuda adayların sosyal medyada paylaştıkları içerik kadar, sosyal medyanın bir iletişim 
alanı olarak doğası ve etikselliği tartışma konusu olmuştur. Tüm bu tartışmalar ışığında çalışmada, demokratik 
katılım alanı olarak Twitter’ın siyasi seçimlerdeki rolü ele alınmış ve incelenmiştir. Donald Trump’ın başkan 
adayı olduğu dönemde Twitter’da paylaşmış olduğu görsel içeriklerin göstergebilimsel analizi yapılarak, hem 
çevrimiçi siyasetin geleceği hem de doğası ve etikselliği irdelenmiştir. Böylece çevrimiçi siyasetin geleceği 
çevrimiçi uygulamaların eklemlenmesi ile evrildiği yeni sürecin bir analizi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Web 5.0, Göstergebilim, Twitter
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OBEZ BİREYLERDE RUH SAĞLIĞI VE YAKLAŞIMLAR

Havva KAÇAN SOFTA

Türkiye

 

Öz: Giriş: Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve yükseltilmesinde bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal yö-
nüyle bir bütün olarak ele alan hemşirelerin gereksinim olan alanlarda desteklenmesi ve danışmanlık yapılması 
önerilmektedir. Obezitenin sağlık üzerine olumsuz etkileri bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. 
Obez hastaya psikiyatrik yardım ve desteğin obezitenin tedavisine ve yaşam kalitesine olumlu katkılar sağla-
yacağı unutulmamalıdır(Eren ve Erdi, 2003) Obezite, vücutta artan miktarda yağ depolanmasıdır. Günümüzde 
obezite önemli morbidite ve mortalite artışı ile ilgili küresel bir artış göstermekte bireyleri metabolik ve ruh 
sağlığı açısından tehdit etmektedir. Obezite prevalansı, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tehli-
keli bir hızla artmakta, Afrika ve Asya ülkelerinde görülme oranı daha az, kırsal bölgelere göre kentlerde daha 
yaygın, ülkelerin orta ve az gelirli kesimlerinde, gelişmekte olan ülkelerin ise orta ve yüksek gelirli kesimlerin-
de daha sık görülmekte, çok yoksul kesimlerde ise nadir görülmektedir (WHO 2000). Obezitenin etyolojisinde 
biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel birçok faktör rol almaktadır. Obezite her yaş grubunda ve her sosyo 
ekonomik düzeyde bireyleri etkilemektedir. Ancak yaşla birlikte artmakta olduğu, kadınlarda erkeklerden daha 
sık görüldüğü bilinmektedirYanıkkeremin(2017) de İncelenen literatür ve araştırma bulguları sonucunda obe-
zitenin kadın sağlığına pek çok açıdan etkileri olduğunu, Obezite ve fazla kilolu olma diyabet, koroner arter 
hastalıkları, hipertansiyon, hiperlidemi, inme, enfarktüs, osteoartrit, endometrial, meme ve kolon kanseri riski-
ni, olumsuz gebelik sonuçlarını, intrapartum ve obstetrik komplikasyonları arttırmakta ve kontraseptif yöntem 
kullanımını ile fertiliteyi de olumsuz etkilemekte olduğu belirtilmiştir. Önder ve arkadaşları obezite tanılı 
çocuk ve ergenlerdeki psikopatolojiyi, yaşam kalitesi algılarını, benlik saygılarını araştırmak, ayrıca ebeveyn 
tutumlarını ve başa çıkma stratejilerini ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini araştırdıkları çalışmalarının so-
nucunda anne babaların aksine çocukların kendileriyle ilgili yaşam kalitesi algıları sorunun daha az farkında 
olduklarını bu durumun gelecekte gelişebilecek rahatsızlıklarla ilgili riskin daha fazla olabileceği belirtilmiş, 
ebeveyn tutumları ve başa çıkma stratejileri açısından her iki grupta fark bulunmadı. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Ruh Sağlığı, Hemşirelik
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇME DURUMLARININ İNCELENMESİ

Havva KAÇAN SOFTA, Cumali BOZAN

Türkiye

 

Öz: Giriş: Amaç: Bu çalışma üniversitede okuyan öğrencilerin sigara içme alışkanlıklarının incelenmesi ama-
cıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Dünyada ve Türkiye de sigara kullanımı giderek artış göstermektedir. Bu 
sorunun gelecek dönemlerde verebileceği muhtemel zararlar göz önüne alındığında özellikle bireyin genç yaş-
larda başladığı ve çoğu kez ömür boyu sürdüğü düşünüldüğünde etkileyen faktörlerin incelenmesi ve önlemler 
alınması gerekmektedir. Sigara kısa sürede bağımlılık yapmakta içindeki maddeler sağlığı olumsuz etkile-
mektedir. Sigara bağımlılığı gençlerde yaygınlaşmaktadır. Üniversitesi öğrencisi, ergenlik sonrası aileden ayrı 
yaşamak zorunda kalması, meslek seçimi yapmış olması, bu dönemde anksiyete ve stres kaynaklarında artış 
olması farklı ortamlarda farklı gruplarla karşılaşma gibi değişkenler gençlerin sigara kullanımında artışa neden 
olabilmektedir. Yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler, problem düzeyleri, yardım 
kaynakları ve profesyonel yardım aramaya ilişkin gönüllülükleri arasındaki ilişkileri incelendiği çalışmada, 
problem alanlarının ve yardım aramaya gönüllülüklerinin cinsiyet açısından farklılaştığını, üst sosyoekonomik 
düzeye mensup öğrencilerin daha fazla probleme sahip olduklarını; öğrencilerin daha çok duygusal, akademik 
ve ekonomik problemler yaşadıklarını ve daha çok ailelerinden ve arkadaşlarından yardım aldıklarını, yardım 
aramaya gönüllülüklerinin orta düzeyde olduğunu göstermiştir(Erkan ve ark.,2012). Literatürde madde kulla-
nımına etki eden birtakım etmenler şu şekilde sıralanabilmektedir. Bunlar, ailevi çatışmalar, aile içi problemler, 
ailevi bağların güçsüzlüğü, cinsel açıdan anormal özellikler taşıyan veya psikolojik sorunları olan aile birey-
lerinin varlığı, aile içerisinde şiddet ve istismarın oluşu genç bireylerde madde bağımlılığı ve kullanımı açı-
sından önem arz eden risk faktörleri olduğu belirlenmiştir(Akfert ve ark.,2009). Dünya sağlık raporuna göre, 
sigara içmek ve içilen sigara dumanını solumanın, dünyada on temel ölümcül rahatsızlığın arasında yer alan 
akciğer kanserinin yanında, kronik obstrüktif akciğer, serebrovasküler, neoplastik ve iskemik kalp rahatsızlık-
larının etiyolojisinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Sigara içenler bu etkileri bilmelerine rağmen nikotinin 
bağımlılığı nedeniyle bırakmakta güçlük yaşamaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Öğrenci, Sigara
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TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET VE AKILLI TELEFON 
KULLANIMININ DİKKAT DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

Mehmet Gürkan GÜROK

Türkiye

 

Öz: Amaç: Son yıllarda hayatımızda daha fazla yer edinen internet ve buna bağlı teknolojik ilerlemeler bir 
takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin 
internet ve akıllı telefon kullanım sürelerinin, dikkat düzeyleri üzerine etkisini araştırmak amacı ile yapılmıştır. 
Yöntem: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfında 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitimlerini sürdüren 
ve çalışmaya katılmayı kabul eden 50 öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara sosyodemografik veri 
formunun yanı sıra Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Form, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği ve Erişkin 
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeği- Dikkat bölümü uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan son sınıf 
öğrencilerinin yaş ortalaması 23.96±1.442 olarak saptanmıştır. Akıllı telefon bağımlılığı ölçeği toplam puan 
ortalaması 78.68±24,77 young internet bağımlılığı ölçeği toplam puan ortalaması 27.58±7,02, dikkat eksikliği 
bölüm toplam puanı 9.28±6,22 şeklindedir. Dikkat eksikliği puanları ile akıllı telefon bağımlılığı ve young in-
ternet bağımlılığı puanları arasında pozitif korelasyon bulunmuştur (sırasıyla r=0.41, p=0.03; r=0.45; p=0.01). 
Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı ve akıllı telefon 
bağımlılığı ölçekleri ile dikkate eksikliği düzeyleri arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. İnternet kullanım 
sürelerinin artmasıyla ruhsal, davranışsal ve sosyal sorunların arttığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak 
dikkat gibi önemli bir bilişsel yeti üzerine etkisi net değildir. Çalışmamızın sonuçlarının da desteklediği olası 
olumsuz bir etki günlük performanslarında dikkatin önemli bir yer aldığı tıp fakültesi öğrencileri ve benzeri 
gruplarda internet ve akıllı telefon kullanımını sınırlanması önemine işaret etmektedir. Kontrolsüz internet 
kullanımının olası zararlarını önlemek amacıyla bu konuda yapılacak çalışma ve önlemlere ihtiyaç olduğunu 
düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: İnternet Kulanımı, Akıllı Telefon Kullanımı, Dikkat, Tıp Öğrencisi
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TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİLİ 
DEĞİŞKENLER: GÖZDEN GEÇİRME

Melek Yasemin SEVİMOĞLU, Filiz ADANA, Duygu YEŞİLFİDAN

Türkiye

 

Öz: Teknolojik bağımlılık olarak da ifade edilen internet bağımlılığı, insan ve makinenin etkileşimi sonucu 
davranışa yansıyan, kimyasal olmayan bir bağımlılık olarak tanımlanır ve son yıllarda gençleri oldukça etkile-
mektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ile ilgili çalışmaların 
değerlendirilmesi ve internet bağımlılığı ile ilişkili değişkenlerin belirlenmesidir. Ülkemizde internet bağımlı-
lığı konusunda yapılan 2010 yılı ve sonrası çalışmaları taranmıştır. Veri toplama aşamasında YÖK tez tarama 
sayfası, ULAKBİM, online ve basılı ulaşılabilen kaynaklar, google akademik, elektronik Kongre Bildiri Ki-
tapları/Bildiri Özetleri taranmıştır. İnternet ortamında internet bağımlılığı ile ilgili araştırmaları taramak için 
“internet bağımlılığı, Young, bağımlılık, üniversite, öğrenci” Anahtar Kelimeler:i kullanılmıştır. Ulaşılabilen 
Ulusal Araştırma Sayısı 57’dir. Araştırmalarda Kullanılan Ana Ölçek Young İnternet Bağımlılık Ölçeğidir. 
Çalışma sonuçları cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, psikolojik durum ve diğer bağımlılıklar açısından ortak sonuçlar 
başlığı altında özetlenmiştir. Üç ve daha fazla sayıda araştırmanın benzer sonuçlara ulaşması bulgu olarak 
değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, psikolojik durum, diğer bağımlılıklar-
uğraşlar ile internet bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptandı. Erkek olma, genç olma, yüksek 
sosyo-ekonomik düzeye sahip olma, kaygılı, anksiyeteli, depresif ve yalnız olma, alkol sigara kullanıcısı olma, 
internette çok zaman geçirme internet bağımlılığı açısından riskli durum olarak belirlendi. Daha önce yapı-
lan çalışmalar hakkında yeterince bilgi sahibi olamama durumu, doğal olarak, araştırma sırasında harcanan 
emeğin ekonomik biçimde kullanımını engellemekte, tekrarlara neden olmaktadır. Bu bağlamda çalışmamın 
alanyazına katkısının önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma sonuçları doğrultusunda üniversite öğrenci-
lerinin değerlendirilmesi, risk gruplarındaki gençlerin üniversitelerin ilgili birimlerince izlenmesi ve gerekli 
girişimlerin yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Young, Bağımlılık, Üniversite, Öğrenci
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MARC CHAGALL’IN ESERLERİYLE BENZERLİK TAŞIYAN MODERN RESİMLERDEN 
ÖRNEKLER 

Pelin AVŞAR KARABAŞ, Esra BÜTÜN

Türkiye

 

Öz: Bu araştırma modern sanat dünyası içerisinde oldukça önemli bir yer bulan Marc Chagall’ın, eserlerine 
ilham kaynağı olduğu düşünülen başlıca sanatçıları ve bu sanatçıların eserleri üzerinden Chagall’ın sanatsal 
üslubuyla benzerlik gösteren yönlerin incelenmesini amaçlayan tarama modelinde bir çalışmadır. Rusya’nın 
Vitebsk kentindeki bir Yahudi mahallesinde geçirdiği çocukluğuna ait anılar ile Rus ve Yahudi folklorlarına 
yönelik geleneklerin izlerini taşıyan resimleriyle Marc Chagall, döneminin en özgün sanatçılarından birisidir. 
Önceleri Kübizm’den, sonrasında ise Kübizm’in bir kolu olan renge ve renk uyumuna önem veren sanat anla-
yışı Orfizm’den etkilenmiştir. 1920’lerin ortalarından başlayarak Kübizm’in gergin ve köşeli yapısından daha 
yumuşak biçimsel dışavurum ve uzam ilişkisine yönelen Chagall, 1930’ların sonlarına doğru tüm dünyayı 
etkileyen savaş ve zulüm ortamı içinde dinsel ve toplumsal temaları işleyen resimler üretmiştir. Düşlerini ve 
özlemlerini betimlediği resimlerinde yer yer Gerçeküstücü ifadeler de fark edilen sanatçı, yarattığı gerçek dışı 
olduğu kadar mutlu dünyası ve bağımsız kişiliğiyle, bu akımında dışında kalmıştır. Modernleşerek gelişmekte 
olan resim sanatı, 20. yüzyılın başlarında her biri farklı bir ekol haline gelen sanat akımları olmalarının yanı 
sıra Chagall’ın sanattaki modernleşme hareketine katkı sağlayan eserleri ve kurgularıyla duyguları izleyiciye 
geçirebilme safhasında, eserlerinde kullandığı temalar, imgeler, çizgiler, renkler ve teknikler gelecek kuşağın 
modernleşmekte olan çağdaş sanatçılarına esin kaynağı olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Marc Chagall, Joan Miro, Diego Rivera, Ossip Zadkine, El Lissitzky
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ YORDAYICISI OLARAK 
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

İbrahim TAŞ

Türkiye

 

Öz: Sosyal medya bağımlılığının net bir tanımı bulunmamaktadır ancak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 
internet oyun bağımlılığını bir ruhsal problem olarak değerlendirmesi, sosyal medya bağımlılığı ve diğer tek-
nolojik bağımlılıklarla ilgili bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Kişilik bireyin davranışlarını belirleyen 
özellikler bütünü olarak tanımlandığından sosyal medya bağımlılığı davranışının ortaya çıkmasında araştırıl-
ması gereken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinde sosyal 
medya bağımlılığı ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Örneklemini uygun örneklem yöntemi 
ile İstanbul ili Ümraniye ilçesinde bulunan ortaokullardan seçilen 253 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. 
Öğrencilerin 139’u (%54.9) erkek, 114’ü (%45.1) kızdır. Yaş aralıkları 12-15 arasında değişmekte olup, yaş 
ortalamaları 13 şeklindedir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı 
Ölçeği ve Ergenler İçin Beş Faktör Kişilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada sosyal medya bağımlılığı ile de-
neyime açıklık, yumuşak başlılık, dışadönüklük ve özdenetim kişilik özelliği arasında düşük düzeyde negatif 
ilişki tespit edilmiştir. Sosyal medya bağımlılığı ile nörotik kişilik özelliği arasında ise pozitif ilişki tespit edil-
miştir. Çoklu regresyon analizi sonucunda kişilik özelliklerinin sosyal medya bağımlılığını anlamlı bir şekilde 
yordadığı tespit edilmiştir. Buna göre ortaokul öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığını kişilik özellikleri 
% 11 oranında açıklamaktadır. Ortaokul öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığını açıklayan değişkenlerin 
sırasıyla özdenetim, nörotik, dışadönüklük, yumuşakbaşlılık ve deneyime açıklık kişilik özellikleri olduğu 
görülmektedir. Sonuç: Araştırmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile kişilik 
özellikleri arasında ilişki olduğu ve kişilik özelliklerinin sosyal medya bağımlılığının anlamlı birer açıklayıcı-
ları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Bağımlılığı, Kişilik, Ortaokul, Korelasyon, Regresyon
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ÇOCUK PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE BAŞVURMUŞ, AKILLI 
TELEFON BAĞIMLILIĞI OLAN ERGENLERİN ALDIĞI PSİKİYATRİK TANILAR

İsmail AKALTUN

Türkiye

 

Öz: Amaç: Akıllı telefon bağımlılığı, çoğunlukla telefondan uzak kalamama, sık sık telefonu kontrol etme, 
aşırı akıllı telefon kullanımı nedeniyle uykusuzluk ve uyku kalitesinin bozulması gibi belirtilerle ortaya çık-
maktadır. Çalışmalarda ergenlerdeki saldırganlık davranışı üzerinde akıllı telefon bağımlılığının önemli etkisi 
olduğu görülmüştür. Psikiyatrik hastalıkları olan hastalarda daha fazla bağımlılık olduğu görülmüştür. Bu yüz-
den bu çalışmamızda polikliniğimize çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin 
aldığı psikiyatrik hastalıkları değerlendirdik. Yöntem: Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle baş-
vurmuş olan ergenlere cep telefonu bağımlılığı ölçeği kısa formu doldurtuldu. Cep telefonu bağımlılık ölçeği 
kesme puanlarını aşan 80 katılımcının, DSM 5 tanı kriterlerine göre aldığı psikiyatrik hastalıklar değerlendi-
rildi. Bulgular: Çalışmamıza katılan hastaların 47 si erkek, 33’ü kız idi. Erkeklerin yaş ortalaması 14,03±1,5, 
kızların yaş ortalaması 13,9±1,5 ti. Kızların akıllı telefonla geçirdiği zaman günlük ortalama saat 5,09±1,15, 
cep telefonu bağımlılığı ölçeği puanı 40,06±4,4, erkeklerin telefonla geçirdiği zaman günlük ortalama saat 
5,21±1,2, cep telefonu bağımlılığı ölçeği puanı ortalaması 41,7±4,9 idi. 80 katılımcının 51’i DEHB, 35’i ank-
siyete bozuklukları, 25’i depresyon, 9’u davranım bozukluğu,3’ü dışa atım bozuklukları, 2’si tik bozukluğu 
tanılarını aldılar. Sonuç: Akıllı telefon bağımlılığı fiziksel ve ruhsal sağlık, genel işlevsellik üzerine etki ederek 
birçok olumsuz sonuca neden olabilmesinin yanında, akıllı telefon bağımlılığı, psikiyatrik hastalıkları olan 
ergenlerde daha fazla görülmektedir. Bizim çalışmamızda da depresyon anksiyete ve özellikle de DEHB tanısı 
alan ergenlerde bağımlılılık oranı fazla çıktı. Bu yüzden akıllı telefon bağımlılığı olan çocuk ve ergenlerin, 
psikiyatrik hastalıklar açısından değerlendirilip gerekli tedavi ve desteğinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca 
akıllı telefonların önerilen sürelerde ve gerekli durumlarda kullanılmasının sağlanması, çocuk ve ergenlerin 
hem sosyal gelişimi, hem de ruh sağlığı açısından olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon Bağımlılığı, Ergenlik, Psikiyatrik Hastalıklar
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İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SPORTİV AKTİVİTE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEĞİ

Gülten HERGÜNER, Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Murat KORKMAZ

Türkiye

Öz: Araştırma ve uygulama içerikli çalışmamızda internet bağımlısı olan çocuklar üzerinde inceleme gerçek-
leştirilmiştir. Araştırmanın amacı internet bağımlısı olan çocuklara farklı sportif aktiviteler yaptırılarak internet 
bağımlılığının ortadan kaldırılması, sosyal aktivitenin ön plana çıkarılması şeklindedir. Yapılan araştırma bir 
ön inceleme şeklindedir. Bu ön incelemeden elde edilen veriler doğrultusunda asıl araştırmaya geçilecektir. 
Çalışmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Kullanılan anket uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 
Anket 5’li likert ölçekten oluşturulmuş ve anket verileri başta çocuklar ve çocukların ebeveynleri üzerinde 
uygulanmıştır. Yapılan uygulama sonrasında anketlerden elde edilen verilen SPSS istatistik programı ile analiz 
edilerek sonuca gidilmiştir. Yapılan analiz sonrasında internet bağımlılığının başta çocuklar ve aileleri üzerin-
de önemli bir sorun oluşturduğu, bu durumun psikolojik anlamda tıbbı müdahale gerektirdiği, uzman desteği 
alınarak bu bağımlılıktan kurtulabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan bağımlı çocukların bü-
yük çoğunluğu sportif aktivite ile internet kullanımı arasındaki tercihlerini internet yönünde kullanmış, sportif 
aktivitelere çok sıcak bakmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sportif Aktivite, İnternet, Bağımlılık, Çocuk, Psikoloji
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İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE EBEVEYN TUMUMUNUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR 
ÖRNEK UYGULAMA

Mustafa TALAS, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Murat KORKMAZ

Türkiye

Öz: Son yıllarda gelişen teknoloji ve bu teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan bilgisayar oyunları çocukların 
internet bağımlılığını artırmaktadır. Her geçen gün bu durum daha ciddi risklerin oluşmasına ve toplumsal 
hatta uluslararası problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bunların başında gelen en önemli risklerden 
birisi intihar olayıdır. Son birkaç yıl içerisinde mavi balina olarak adlandırılan bilgisayar yazılımı oyun ulusal 
ve uluslararası tehdit haline gelmiş ve birden fazla çocuğun intihar etmesine ve yaşamına son vermesine neden 
olmuştur. Bunların dışında psikolojik ve toplumsal sorunlarında ortaya çıkmasında önemli bir rolü bulunan 
internet, kültürel yozlaşmaya, bağımlılık, şiddet, aile içi olumsuzluklar, okul ve derslerde başarısızlık ve daha 
birçok neden gösterilebilir. Çalışmamız uygulamalı bir araştırma çalışması olup bu çalışmada internet bağım-
lılığının çocuklar üzerindeki etkileri ve nedenleri araştırılmak istenmiştir. Çalışmanın ikinci ana başlığı ise 
internet bağımlılığı olan çocukların iyileştirilmesi ve internet kullanımın doğru öğretilmesi ya da çocukların bu 
yönde yönlendirilmesi konusunda ebeveynlerin tutum ve davranışları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmamız 
bir ön araştırma niteliğinde olup, asıl araştırmaya bu çalışmadan elde ettiğimiz verilerin ve sonuçların doğrul-
tusunda geçileceğini söyleyebiliriz. Yaptığımız bu ön araştırmada, özellikle akıllı cep telefonları, taşınabilir 
bilgisayar ya da tabletler nedeniyle çocuklarda internet kullanımının oldukça yüksek oranlarda olduğu, bu du-
rumun çok küçük yaşlara kadar indiği görülmektedir. Anne ve baba eğitiminin bu konuda önemi ortaya çıkmış 
ve internet kullanımı konusunda başta anne ve babaların eğitilmesi, internet kullanımı konusunda çocukların 
izlenmesinin önemi görülmüştür. İnternet kullanan çocuk sayısının fazla olması, bu durumun toplumsal bir 
sorun olarak da değerlendirilmesi gerçeğini ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Teknoloji, Çocuk, Anne, Baba, Çevre, Bilgisayar, Telefon
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EFFECT OF TEACHERS DATA-BASED DECISION MARKING INITIATIVES ON 
MATHEMATICS ACHIEVEMENT OF STUDENTS

Havel KOZAR, Hedvika ZAVADİLOVA

Czech Republic

Abstract: Data-based decision-making is an important element of education policy in many countries as it is 
assumed that student achievement can be raised based on data from teachers. However, different studies have 
falsified this situation. In this study, whether intensive data-based decision making initiatives are effective on 
high school students’ mathematics achievement will be tested with randomized and controlled trials. Although 
multidimensional analysis shows that there is no direct effect on students’ mathematics achievement, it has 
been observed that students receiving comprehensive information can benefit from these initiatives. Based on 
the results, suggestions are proposed concerning new data-based decision making initiatives and evaluations.

Key Words: Data-Based Decision Making, Professional Development, Mathematics 
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COURSE PREPARATION OF ENGLISH TEACHERS AND PRACTICE-BASED DEVELOPMENT 
THEORY 

Marlen NURZHANEV, Ademi BEKBOLATOVA

Kazakhstan 

Abstract: English teachers’ preparing for class continues to push them. This study discusses the place of Eng-
lish teaching in professional learning theories and demonstrates the integration of these theories to teachers’ 
educational practices in a flexible and innovative way. In the study, authors present adaptive expertise frame-
works that will shape teachers’ educational practices. At the same time, practical examples will be provided 
from the classroom environment, which will allow prospective teachers to find solutions to problems in a 
common way. By using the data obtained through qualitative studies, a framework of basic elements will be 
provided in teacher education. The basis of this study is to provide a framework of preparation processes based 
on adaptive expertise theories and to make a pedagogical and contextual proposal in teacher education.

Key Words: English Teaching, Education of Prospective Teachers, Educational Study 
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SCHOOL MOTIVATION: A COMPARISON OF UZBEK AND ITALIAN SCHOOLS

Bekmirza ZOKİJANOV,  Umida AMİNJONOVA 

Uzbekistan 

Abstract: In this study, the authors make a comparison on school motivations of Uzbek and Italian students in 
terms of the socioeconomic conditions, structural systems of schools and the access to education. Free basic 
primary education is the basic rights of Uzbek students. In interviews, 450 Uzbek and 480 Italian students in 
the age group of 9-14 and studying in 4th-8th grades were asked to respond to the questions about their learn-
ing motivation. Factor analysis has established that school motivation can be analyzed under five dimensions 
namely intrinsic motivation, extrinsic motivation, academic self-concept, causative qualities and amotivation. 
Differences between the two countries are presented in lower grades (4-5) and higher grades (6-8). While in-
trinsic motivation, extrinsic motivation and academic self-concept were found to be higher in Uzbek students, 
amotivation was found to be lower. In addition, it was found that lower internal motivation and higher amotiva-
tion was lower in higher grades (6-8) only in Italian students.

Key Words: Academic Self-Concept, Cultural Context, Intrinsic/Extrinsic Motivation, School Motivation 
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THE EFFECT OF READING STRATEGIES IN READING COMPREHENSION TRAINING: AN 
APPLICATION ON FOURTH GRADE STUDENTS

Jaarallah AL-YOUSİF, Kaarim EL-ZİA

Sudan

Abstract: Previous studies have shown that reading strategies are an effective method in that they increase 
reading comprehension. However, many attempts in these studies focus on the results of small groups of 
research assistants and are relatively expensive and time-consuming. In this study, the authors put forward a 
strategic initiative which can be applied in the classroom and composed of the trainings given by the teachers. 
The number of participants is approximately five hundred people and usually consist of fourth grade students. 
The results show that interventions in reading strategies are effective in post-test and follow-up studies. How-
ever, it appears that interventions do not have an impact on reading comprehension performance. With previ-
ous studies, the present study discusses whether strategic initiatives are the most effective method for reading 
comprehension skills of fourth grade students. 

Key Word: Reading Comprehension, Reading Strategies, Strategy Initiatives 
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THE EFFECT OF RACE, GENDER AND STRESS FACTORS ON THE PRODUCTIVITY OF 
FACULTY MEMBERS

Ksenia KERESELIDZE,  Anna JJPARIDZE

Georgia

Abstract: This study uses data analysis technique and multidimensional modeling technique in order to mea-
sure the productivity of faculty members of four-year universities in the field of service, education and research 
and to demonstrate their connections with race, gender and stress sources. As a result of the study, it has been 
revealed that the stress caused by discrimination has a negative effect on faculty members. The stress caused 
by family responsibilities has a positive and significant effect on faculty members.

Key Words: Efficiency, Multidimensional Modeling, Discrimination, Family Responsibilities 
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EMPATHY, TEACHER TENDENCY AND SENSITIVE CULTURAL PEDAGOGY 

Taqi EL-KABER, Maajid EL-ENSARİ

Iran

Abstract: Sensitive cultural pedagogy provides an experimental and theoretical framework for the role of 
active teachers in the education of young people. Empathy has been determined to increase the capacities of 
teachers in the education of young people as evidence of sensitive cultural pedagogy. There are very few stud-
ies related to teachers’ training. Empathy allows teacher candidates to make professional decisions. This study 
also discusses how prospective teachers will be taught in a perspective (to obtain a social perspective about 
other people) and to provide them with information about the sociocultural background of students. Sugges-
tions, modeling and practical examples about this purpose will be revealed. 

Key Words: Variety, Multicultural Education, Teacher, Information,Empathy, Tendency 
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YAPAY ZEKA GELECEĞİN DİKTATÖRÜ OLABİLİR Mİ?: İLETİŞİMSEL BİR BAKIŞ 

Ebru ÖZGEN, Ayşe Müge YAZGAN

Türkiye

  
Öz: Dördüncü Endüstriyel Devrimini yaşadığımız dijital dünya, iletişim disiplinlerinin önemini daha çok gözler 
önüne sermeye başladı. 4. Endüstriyel devrim ile birlikte yapay zeka, robot teknolojisi, nesnelerin interneti, 
dijitalleşme gibi başlıklar konuşulmaya başlandı. Sanayi 4.0 ifadesi en çok duyduğumuz kelimeler arasında 
ve bu kavram ile ifade edilmek istenen nedir dendiğinde en basit haliyle; insanları fabrikalardan çıkarıp yerine 
karar verici olarak, makinaların ne zaman arıza yapacağını çok önceden tahmin edip bu arızaları giderecek olan 
robot teknolojisini koymak olarak tarif edebiliriz. Dolayısıyla bu teknoloji aynı zamanda Tarım 4.0, Ulaşım 
4.0, Endüstri 4.0 v.b. gibi alanlarda yayılım gösterecektir. Tüm bu yayılımı 4. Endüstriyel Devrimi olarak ifade 
ediyoruz. Dolayısıyla tüm bu değişim ve dönüşüm dijital dönüşümü zorunlu kılmaktadır ve gerek profesyonel 
yöneticilerin gerekse çalışanların bu dönüşüme hazırlıklı olması gerekmektedir. Esas ifade etmek istediğimiz 
ise, dijitalleşme ve 4. Endüstriyel Devrimi gereklerine en çok iletişim disiplinlerinin kendisini uyumlaması 
gerekliliğidir. İletişimin dijitalizasyon süreci çoktan başlamıştır. Tüm bunlar yaşanırken yeryüzünde var olan 
tüm belleklerden daha akıllı bir bellek olarak tarif edilen yapay zeka, insanı manipüle edebilecek bir hale 
dönüşemez mi? Bu durumda gelecek nasıl şekillenebilir? Yapay zekanın kendi yapay zekasını oluşturduğu 
düşünüldüğünde geleceğin diktatör tavrına dönüşmesi söz konusu olamaz mı? Bu çalışma, iletişim disiplinleri 
bakış açısından yapay zeka konusuna eleştirel perspektiften bakarak geleceği farklı yönden değerlendirme 
amacını taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, İletişim, Manipülasyon
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MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİNİ DÖNÜŞTÜREN TÜKETİM PRATİKLERİ

E. Çağla KAYA İLHAN, Gülsün BOZKURT

Türkiye

  

Öz: Maslow tarafından oluşturulan “Kişilerin İhtiyaçları” kuramına göre insan doğası gereği herhangi bir 
ihtiyacını giderdikten sonra başka bir ihtiyacını giderme gereksinimi duymaktadır. Henüz giderilmemiş ihtiyaçlar 
kişi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğu için elde etmediği ya da gideremediği bir gereksinim birey için 
büyük bir ilgi odağı haline gelebilmektedir. Bu doğrultuda insan ihtiyaçları yaşamın akışı içerisinde belli bir 
önem sıralamasına göre en temelden en üst noktaya doğru birbirini tamamlayan bir yapı içerisindedir. (Maslow, 
1943). Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” kuramına göre; insan ancak alt düzeydeki ihtiyacını giderdikten 
sonra sırasıyla üst düzeylerdeki ihtiyaçlarının da farkına varabilecektir (Maslow, 1943). Yani; insanın açlık 
hissederken o ihtiyacını gidermediği sürece güvenlik ihtiyacı gereksinimini algılayamaması gibi durumlar bu 
kuramı daha açık bir şekilde betimlemektedir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini küreselleşmenin etkisiyle 
dönüşen günümüz koşullarına göre ele aldığımızda “Fizyolojik ihtiyaçlar” dan “Kendini Gerçekleştirme” ye 
kadar sıralanan bu hiyerarşik pramitte kişinin ihtiyaçlarını giderme gereksinimi tüketim olgusunun bir parçası 
haline dönüşmektedir. Artık Fizyolojik Gereksiniminin bir parçası olan açlık ihtiyacının nasıl giderildiği sürecini 
oluşturan pratikler açlık hissinin kendisi kadar önemlidir. Örneğin, küreselleşmenin dayattığı evrensel kültür 
çerçevesinde hayatımıza giren markalar ve semboller kişinin barınma ve açlık gereksiniminin giderilmesinde 
büyük rol oynamaktadır. Bu çalışma da tekenolojik gelişmeler, küreselleşme ve dijitalleşme gibi toplumsal 
yaşamı değiştiren süreçlerlerle birlikte ele alındığında Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramının günümüz 
koşullarında nasıl dönüştüğünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada konuyla ilgili, kitap, dergi ve 
makalelerden yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Tüketim, Tüketimle Dönüşen Gereksinimler
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE GELİŞİMİ

Ayşe DOST, Esra YOGRUN

Türkiye

  

Öz: Gençliğin yaşamında üniversite dönemi, aileden ilk ayrılış, yeni eğitim ortamı ve yaşama geçiş gibi 
önemli değişimlerin yaşandığı yıllardır. Bu süreçteki uyum zorlukları bireysel yaşam, mesleki eğitim ve 
sağlık davranışlarında da değişimlere neden olmaktadır. Gencin sağlık ile ilgili tutum ve davranışları özelde 
bireysel olarak kendisini, genelde ailesini ve toplumu etkilemektedir. Toplumun büyük bir kesimini oluşturan 
ve sağlık davranışlarını kolaylıkla benimseyebilen önemli bir grup olan genç kesime ulaşmak bu nedenlerle 
daha çok önem kazanmaktadır. Üniversite dönemi olumsuz sağlık davranışları kazanmada en riskli dönemler 
arasındadır. Sağlıksız yeme davranışları, diyet yapma ve hareketsiz yaşam, suç işleme, sigara içme, alkol 
veya madde kullanımı, enerji içeceği kullanımı, kendine zarar verme davranışı, intihar girişimi, riskli (alkollü, 
kemersiz, hızlı, ehliyetsiz) araç kullanma, erken yaşta cinsellik yaşama, korunmasız cinsel ilişkiye girme, 
evden veya okuldan kaçma, okulu bırakma, derslere ilgisizlik, riskli davranışlar arasında sayılır. Gençlerin 
fiziksel etkinliklerinin azalması, gelişmekte olan ülkelerde giderek önem kazanmaktadır. Obezite, özellikle 
gençler arasında yaygınlaşmakta, beslenme sorunları ve obeziteye bağlı diğer hastalıklar açısından olumsuz 
sonuçlara neden olmaktadır. Öğrencilerin genellikle öğünlere dikkat etmedikleri, tek öğün yemek yedikleri, 
ekonomik zorlukların, yetersiz ve dengesiz beslenme probleminde etkili olduğu, yurtlarda kalan öğrencilerin 
beslenmelerinin iyi olmadığı, sadece karınlarını doyurdukları saptanmıştır. Mevcut çalışmalar genç yetişkinlerde 
yüksek miktarda fast food tüketimi, düşük meyve ve sebze alımı ve kahvaltıların atlanması gibi zayıf beslenme 
alışkanlıklarının yaygın olduğunu göstermektedir. Özdoğan ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada 
üniversite öğrencilerinin %50,1’inin gün içerisinde üç öğün yemek yemediği, %84,5’inin ana öğünleri 
atladığı, en çok atlanan öğünün ise sabah kahvaltısı olduğu belirtilmiştir. Hemşirelik bölümü öğrencilerinde 
yapılan bir çalışmada öğrencilerin %62,0’ının günde 2 öğün yemek yediği, %55,0’ının ise kahvaltı öğününü 
atladığı bildirilmiştir. Üniversite öğrencilerinde gelişim döneminin yavaş olmasından dolayı öğrenciler ilk 2-3 
sene bu durumu fark edemediği için kalıcı obezite olarak gerçekleşebilmektedir. Sağlıklı bir üniversite, okul 
toplumunun sağlığı, refahı ve sürdürülebilirliği için obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin arttırılmasına 
yönelik planlamalar yapar ve uygular. Sağlıklı üniversite yaklaşımını hem yüksek öğrenim kurumları, hem 
de halk sağlığı çalışanları dikkate almak zorundadır. Üniversite ortamıyla ilgili alkol kullanımı, ruhsal sağlık, 
obezite, fiziksel aktivite, cinsel sağlık vb. halk sağlığı sorunlarını tanımlamak ve bunlara yönelik girişimler 
önemlidir. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBALIK/ SİBER MAĞDURİYET DAVRANIŞLARI 
VE İNTERNET SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ 

Afide AKYÜZ, Meltem KÜRTÜNCÜ

Türkiye

Öz: Giriş: Teknolojinin gelişmesiyle bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi hızlanmış, bu durum 
teknolojinin herkes tarafından kullanımına olanak vererek hem iletişimi arttırmış hem de bilgiye ulaşmayı 
kolaylaştırmıştır. Bu yenilikler siber zorbalık ve siber mağduriyet gibi riskleri de beraberinde getirmiştir. Siber 
zorbalık bir kişi ya da grup tarafından elektronik araçlarla isteyerek, kasıtlı, tekrarlayıcı şekilde başkalarına 
zarar verecek, rahatsız edecek düşmanca veya saldırgan mesajlar gönderme şeklinde tanımlanmaktadır Amaç: 
Bu derlemede siber zorbalık ve mağduriyetin bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: 
Yapılan bu derlemenin içeriğini siber zorbalık ve mağduriyet konusunda yapılmış randomize çalışmalar, meta-
analiz ve sistematik derlemeler ile güncel literatür bilgileri oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Bu derleme; YÖK 
Ulusal Tez Merkezi, Google Akademi, PubMed, dergiler ve konuyla ilgili makaleler taranarak oluşturulmuştur. 
Yöntem: Veri tabanlarından yapılan literatür taraması sonucu oluşturulmuştur. Bulgular: Ülkemizde siber 
zorbalık ve mağduriyet oranları artarken cinsiyete göre farklılıklar göstermektedir. Ortaöğretim öğrencileri 
üzerinde yapılan bir araştırmada öğrencilerin yaklaşık %16’sının siber zorba davranışlar gösterdiğini, %17’sinin 
de siber zorbalık yaşadığını saptamıştır. Yurt dışında yapılan bir çalışmada ise 18 yaşından küçük bireylerin 
%11’i çevrimiçi iken diğer bireylere zorbalık yaptıklarını, %29’u çevrimiçi iken zorbalığa maruz kaldığını 
ve %47’si çevrimiçi zorbalığa şahit olduklarını ifade etmişlerdir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha 
fazla siber zorbalık yaptığı sonucuna varan çalışmalar fazla olmakla beraber kız öğrencilerin daha fazla sanal 
zorbalık yaptığını veya siber zorbalığa karışma açısından kızlar ve erkekler arasında herhangi bir farklılık 
bulunmadığını ortaya koyan araştırmalar da mevcuttur. Sonuç: Bu sorunun önlenmesinde birçok disiplinin iş 
birliği içinde olduğu önleme çalışmaları hem aileler hem de öğrenciler için yürütülmelidir. 
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