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THE PROFILE OF INTERNET DEPENDENCY IN TURKEY AND DEVELOPMENT
OF INTERNET ADDICTION SCALE: STUDY OF VALIDITY & RELIABILITY

Selim GÜNÜC *', Murat KAYRÍ "*

ÖZET: Bu çaliçmanin öncelikli amaci, Turkçe intemet bagimlilik ölcegi geliçtirmek ve ömeklem bulgularindan
yola çikarak Türkiye'deki intemet bagimlilik profilini betimlemektir. Çaliçmanin örneklemini, ortaögretim kademesindeki
754 ögrenci oluçturmaktadir. Ölcek beçli likert tipinde olup, 35 maddeden oluçmaktadir. Ölcegin puanlanmasmda; bireylerin
bagimlilik dummlan hakkinda daha detayli sonuçlar elde cdcbiimck için siniflandirma tckniklcrindcn "iki Açamali
Kümeleme Analizi" teknigi uygulanmiçtir. Ölcegin Cronbach alfa (a) iç tutarlik katsayisi .944 olarak bulunmuçtur. Bu
çaliçmada, yapi geçerligi için açimlayici (exploratory) faktör analizi, elde edilen faktör yapisinin dogmlugunu test etmek için
de dogmlayici (confirmatory) faktör analizi yöntem otarak belirienmiçtir. Olçek dort ait faktörden oluçmaktadir. Bu dort
faktör; "Yoksunluk", "KonU-ol Güclügü", "Îçlevsellikte Bozulma" ve "Sosyal Îzolasyon" olarak adlandinlmiçtir. Olçcge
iliçkin toplam açiklanan varyans %47,463 olarak bulunmuçtur. Bu çaliçmada, 754 bircyden 76'si (%10,l) internet bagimlisi
olarak tespit edilmiçtir.

Anahtar sözcükler: intemet Bagimliligi, tntemet Bagimlilik Ôlçegi, Problemli Intemet Kullanimi, Türkiye
Intemet Bagimlilik Profili. i .

ABSTRACT: The purpose of this study is to build a Turkish intemet addiction scale. Also, describing intemet
dependency profile of Turkey is aimed. The sample of the study included 754 students at secondary education level. The
scale was five-point likert-type and consisted of 35 items. In grading of scale, "TwoStep Cluster Analysis Method" in
classification methods was applied to the sample due to obtain detail results about addiction situations of individuals.
Cronbach alfa (a) intemal consistency coefficient of the scale was found to be .944. In this study, exploratory factor analysis
for stmctural validity, and confirmatory factor analysis to test the correctness of factor stmcture were determined as method.
The scale is consisted of four sub-factors which were defined as "Withdrawal", "Controlling difficulty", "Disorder in
Functionality" and "Social Isolation". Total stated variance regarding the scale is 47,463%. In this study; 76 (10,1%) of 754
individuals were found to be addictive of intemet.

Keywords: Intemet Addiction, Intemet Addiction Scale, Problematic Intemet Use, Profile of Intemet Addiction

l.GiRi§

Bagimlilik, bir madde ya da davraniçi kullanmayi birakamama veya kontrol edememe çeklinde
tanimlanabilmektedir (Egger & Rauterberg, 1996). Bagimlilik kavrami, uluslararasi alanyazinda daha
çok "addiction" ve "dependence" çeklinde kullanilmaktadir.

Bireyler sigara, alkol, uyuçtumcu gibi birçok maddeye bagimli olabilirier. Ancak bagimlilik
denince akla sadece sigara, alkol, uyuçtumcu vb. madde bagimlihklan gelmemeli, bunun yaninda
fiziksel bir maddeye dayanmayan, davraniç tabanli yeme bagimliligi, oyun bagimliligi, seks
bagimliligi, bilgisayar bagimliligi, televizyon bagimliligi, aliçveriç bagimliligi, intemet bagimliligi vb.
bagimhhklardan da söz edilebilir (Greenfield, 1999; Kim & Kim, 2002). Hem alkol, sigara gibi madde
bagimliliginda hem de yeme, seks, intemet gibi davraniç bagimliliklannda; davraniç ya da eyiemi
kontrol edememe ve olumsuz sonuçlanna ragmen davraniç ya da eyiemin süreklilik arz etmesi
bagimlilik kavrami için ortak özellikler olarak gösterilebilir (Henderson, 2001).

* Bu çaliçma Sclim Günüc'ün (2009) Yüksek Lisans Tez çaliçmasindan oluçtumlmuçtur.
" Arc. Gör. Anadolu Üniversitesi, selimgunuc@hotmail.com
*" Yard. Doç. Dr. Yüzüncü Yil Üniversitesi, mkayri@yyu.edu.tr
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Davraniç tabanli bagimliliklar; yeme, kumar, seks vb. bagimliliklann yanmda insan-makine

edcileçiminin kuruldugu teknolojik bagimliliklan da kapsamaktadir (Griffiths, 1999). Davraniç tabanli
bagimliliklar kapsaminda incelenen teknoloji bagimliliklannda birey, pasif (ömegin televizyon) ya da
aktif (ömegin bilgisayar oyunlan) durumda olabilmektedir. Teknoloji araçlannin sahip oldugu ve
etkileçim olanagi saglayan ses, göriintü vb. etkiler bagimlilik egilimini arttirabilmektedir (Griffiths,
1999). Teknoloji bagimliliklan kapsaminda medya bagimliligi, televizyon bagimliligi, cep telefontî
baêimliligi, bilgisayar ve intemet bagimliligi gibi bagimliliklar ele alinabilmektedir. Özellikle
intemetin yaçamdaki yerinin ve öneminin giderek artmasi nedeniyle, oluçturdugu etkiler diger bilgi ve
iletiçim teknolojilerine oranla daha çok önem taçimaktadir.

întemet, önemli bir iletiçim ve bilgi paylaçim araci olup, ev ve iç ortaminda günlük
yaçamimizi degiçtiren birçok etkinligi içermektedir (Yellowlees & Marks, 2007). înternetin
faydalannin yaninda, herkesin kullanimma açik olmasindan ortaya çikan problemler de söz konusu
olabilmektedir. Bunlardan bazilari; intemet ortaminda bilgi ayinmi, açin bilgi yüklemesi ve güvensiz
bilgiye olanak vermesi vb. olarak siralanabilir (Kim & Kim, 2002). Aynca yine internet üzerinden
içlenen biliçim suçlan ve internet bagimliligi da internetin neden oldugu ciddi problemlerdendir.

Turkçe'de çogunlukla "intemet bagimliligi" olarak kullamian bu kavram, uluslararasi
alanyazina ilk kez, Dr. Ivan Goldberg'in 1996 yilinda gondermiç oldugu çaka amaçli bir maille
girmiçtir (Goldberg, 1996). Uluslararasi alanyazina ilk kez "intemet addiction" kavrami ile giren bu
kavram daha sonralan farkli araçtirmaci ve klinisyenler tarafindan farkli kavramlarla adlandmlmiçtir.
Bu kavramlar "intemet dependency (internet bagimliligi)" (Tvedt, 2007), "pathological internet use
(patolojik intemet kullammi)" (Davis, 2001; Young, 2004), "problematic intemet use (problemli
internet kuIlanimi)" (Caplan, 2002; Kaltiala & digerieri, 2004), "excessive internet use (açin intemet
kullanimi)" (Yang & digerieri, 2005), "intemet abuse (internet istisman)" (Young & Case, 2004),
"intemet addiction disorder (düzensiz intemet kulanimi)" (Gonzalez, 2002; Kiralla, 2005) vb.'
çekillerde ifade edilmektedir. Young ve Goldberg, öncelikle intemet addiction kavramini kullanmiç
ancak daha sonraki çaliçmalannda klinik bir kavram olmamasindan dolayi "intemet addiction"
kavrami yerine klinik bir kavram olan "pathological intemet use" kavramini kullanmiçlardir. Öyle ki,
diger araçtirmacilar tarafindan da "addiction" kavrami yerine "problematic" ve "pathological"
kavramlanna yönelimin oldugu söylenebilir. Temelde tüm bu kavramlar benzer olarak kullanilmakta
olup, çikiç noktasi olarak açin ve problemli intemet kullanimi kapsaminda ele alinabilmektedir (Beard
& Wolf, 2001 ; Ceyhan ve digerieri, 2007).

Araçtmnacilar intemet bagimliligini tanimlamak için DSM (American Psychiatrie
Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) kriterierini kullanarak, DSM
kapsaminda bulunan seks bagimliligi, patolojik kumar vb. diger davraniç bagimliliklanndan da
faydalanmiçlardir (Thuriow & digerieri, 2004).

Internet bagimliligi genel olarak, internet baçinda uzun zaman geçirme ve interneti kullanmayi
kontrol edememe çeklinde ifade edilmektedir (Leung, 2004; Simkova & Cincera, 2004; Yellowlees &
Marks, 2007). Baçka bir ifade ile intemet kullaniminin bagimlilik olarak ifade edilmesinde ve
tanimlanmasinda en büyük belirti ve etken, bireyin intemet baçinda açin zaman harcamasmdan
meydana geldigi söylenebilir.

Her madde kullanimmda bagimlilik oluçmadigi gibi her davraniça karçi da bagimlilik
geliçtirilmeyebilir. înternet kullaniminin olumsuz etkisi ya da bir bagimlilik türii olarak karçimiza
çikmasindaki temel nedenlerden biri de "kullanim miktan" ya da çevirim-içi olarak harcanan zamanin
miktandir (Chou & digerieri, 2005). întemet baçinda uzun zaman geçimiek, intemet bagimliliginin
bem nedeni (Irwansyah, 2005) hem belirtisi hem de bir sonucu olarak dücünülebilir. înternet
bagimhhginda, intemet baçinda geçirilen zamanin önemli bir belirti olmasindaki en büyük etken ise,
araçtirmalarda bagimli kullanicilarin haftalik ya da günlük internet kullanim sürelerinin bagimli'
olmayan kullanicilardan dikkate deger bir oranda fazla olmasidir (Cao & Su, 2007; Everhard, 2000"
Gonzalez, 2002; Hardie & Tee, 2007; Kim & Kim, 2002; Kubey & digerieri, 2001; Lin & Tsai', 2002;
Nalwa & Anand, 2003; Simkova & Cincera, 2004; Young, 1996; Weitzman, 2000).

înternet bagimlilannin tespitinde sadece internet baçinda geçirilen zamanin miktan yeterii
olmamakta, bu zamanin hangi kullanim amaci için harcandigi da büyük önem taçimaktadir. întemet
kullanimmda oluçabilecek olumlu ve olumsuz sonuçlar, interneti kullanim neden ve amaçlanyla
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iliçkilidir (Bayraktutan, 2005). intemet bagimlisi olan kullanicilar, film-müzik siteleri, oyun siteleri,
sohbet odalari, pornografik siteler, topluluk siteleri (Kim & Kim, 2002; Murali & George, 2007;
Tvedt, 2007) vb. sitelerde daha çok zaman harcarken, intemet bagimlisi olmayan kullanicilar haber,
ahç-veriç ve egitim sitelerinde zaman harcamaktadiriar (Kim & Kim, 2002). Irwansyah (2005)
çaliçmasinda, intemeti kullanim miktannin, interneti oyun, sohbet, egitim, bilgi vb. kullanim amaçlan
ile degiçebildigini saptamiçtir. intemet bagimlisi olmayan kullanicilar, bagimli kullanicilara göre
intemeti daha fazla bilgi araçtirmasi amaçli kullanmaktadir (Chen & digerieri, 2001; Leung, 2004;
Tekdal, 2005). Gençler üzerinde yapilan bir çahçmada sohbet, oyun gibi bagimlilik yapan etkenlerin
filtrelenmesi yani eriçiminin engellenmesi durumunda internet kullanicilannm, interneti bilgi ve haber
amaçli kullanmaya yöneldikleri ve intemeti daha az sûre kullandiklan gozlemlenmiçtir (Günüc ve
Kayri, 2008).

Bireyin intemet bagimlisi olmasinda bir takim dogrudan ve dolayli nedenlerden söz etmek
mümkündür. intemeti kullanim amaci ve intemeti kullanim miktari gibi etkenler, intemet
bagimliliginda önemli rol oynamaktadir. Alanyazin incelendiginde; internetin kumar, sohbet, oyun,
pomografik vb. kullanim amaçlannin internet bagimliliginin oluçmasinda ya da bagimliligin
geliçmesinde dogmdan bir etken olabilecegi belirtilmektedir (Chang & Man Law, 2008; Chen &
digerieri, 2001; Everhard, 2000; Henderson, 2001; Huang, 2004; Irvansyah, 2005; Jang & digerleri,
2008; Thatcher & Goolam, 2005; Yang & digerleri, 2005; Young, 1996).

intemet bagimlihgi ile iliçkili oldugu dücünülen önemli kavramlardan birinin bireyin
sosyalleçme ihtiyaci oldugu söylenebilir (Bayraktutan, 2005; Esen, 2007; Grohol, 1999). Bu ihtiyaç,
gerçek yaçamda elde edilemeyen ya da kazanilamayan sosyalleçmenin, sanal ortamda giderilmek
istenmesi çeklinde dücünülebilir. Birey elektronik postalar, sobbet odalari, tartiçma fommlan ve
çevirim-içi oyunlar aracihgiyla sosyalleçmeye çaliçmaktadir (Grohol, 1999). internet aracihgiyla
sosyal etkileçim kurmak isteyen bir birey, yüz yüze etkileçime sicak bakmamaktadir (Caplan, 2002).
Bireyin intérnete sosyalleçme ya da sosyal destek bulma amaçli yönelmesi intemet bagimliligi riskini
tetiklemekte ve birey toplumdan uzakiaçabilmektedir (Tbatcher & Goolam, 2005).

Depresyonun, patolojik intemet kullaniminin geliçiminde önemli bir etken oldugu
dücünülmektedir (Bayraktar, 2001; Young & Rodgers, 1998). Bununla biriikte intemet bagimlisi
bireylerde depresyon hali saptanmiç ve depresyon ile intemet bagimliligi arasinda güclü bir iliçkinin
oldugu belirtilmiçtir (Jang & digerleri, 2008; Kim & digerleri, 2006; Lee & digerleri, 2008;
McGIinchey, 2003; Song, 2003; Spada & digerleri, 2008; Thatcher & Goolam, 2005; Yang &
digerleri, 2005; Yen & digerieri, 2007). Depresyon kavrami intemet bagimliliginda hem bir neden
hem bir sonuç olarak dücünülebilir. Baçka sosyolojik ya da psikolojik etkenler nedeniyle depresyon
hali gözlenen birey bu nedenle internete yönelip bagimli olabilecegi gibi, internet bagimlisi olduktan
sonra da bagimliligindan dolayi depresyon hali gözlemlenebilmektedir. internet bagimlisi olan
ergenler, intemeti depresyon hallerini hafiflettigi bir ortam olarak gördüklerini açiklamiçlardir (Tsai &
Lin, 2003). Ayni zamanda bagimli bireylerin intemeti kullanamadigi zamanlarda depresyon halinin
gözlemlenmesi de mümkündür. Depresyon gibi "yalnizlik" kavraminin da internet bagimliligi ile
güclü bir iliçkisi oldugu dücünülmektedir (Caplan, 2003; Camso, 1998; Chak & Leung, 2004; Huang,
2004; Irwansyah, 2005; Kubey v& digerleri, 2001; Morahan & digerieri, 2000; Thatcher & Goolam,
2005). Bu iliçki; bireyi açiri intemet kullanmaya yönelten nedenin, toplum içinde yalniz kalmasi ile
açiklanabildigi gibi, bireyin açin internet kullanimindan ötürü zamanla toplumdan uzaklaçarak yalniz
kaldigi çeklinde de dücünülebilir.

internet bagimliliginin oluçmasinda; yetersiz kontrol mekanizmasi, intemete eriçim kolayligi,
ucuz eriçim, intemetin yüksek hizi gibi etkenler intemet bagimliligini tetikleyen ve bagimliliga
yakalanma riskini artiran dolayli nedenler arasinda sayilabilmektedir (Greenfield, 1999).

1.1. Araçtinnanin Amaci .

internet bagimliliginm tanisinda testler, ölcekler, kriterier, kontrol listeleri gibi ölcme araç ve
teknikieri kullanilabilmektedir (Cbou & digerieri, 2005). Türkiye'de geliçtirilmiç bir internet
bagimlihk ölcegine rastlanmamasi, bu ihtiyacin karçilanma amacini oluçturmaktadir.
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2. YÖNTEM

2.1. Örneklem

Çaiiçmamn ömeklemi ulusal düzeyde olup, veriler her bölgeden kozmopolit özeiiik arz eden
birer il ve her ilden de ikiçer okul seçilerek toplanmiçtir. Orneklem ortaögretim kademesindeki
ögrencilerden oiuçtugu için, ömeklemde en kücük yaç 14 iken en büyük yaç 20'dir. Ömeklemi en
fazla 15 yaçindaki bireyler oluçtururken örneklemin yaç ortalamasi 15,82'dir. Seçilen illerin nüfus
oranlan göz önünde buiundumlarak Istanbul ilinden 179 (%23,7), Ankara ilinden 106 (%14,I), izmir
ilinden 112 (%Í4,9), Diyarbakir ilinden 95 (%12,6), Samsun ilinden 95 (%12,6), Mersin ilinden 88
(%11,7) ve Van ilinden 79 (%10,5) olmak üzere toplam 754 birey ömekleme alinmiçtir. Çaliçmaya
301 (%39,9) kiz ögrenci ve 443 (%58,8) erkek ögrenci katilmiç olup 10 birey de cinsiyetini
belirtmemiçtir.

2.2. Veri Toplama Araci

Bu çaliçma, intemet bagimlilik ölceginin geliçtirilmesi amacini taçimaktadir. Ölcegin
Türkiye'yi daba iyi bir çekilde yansitmasi açismdan, bagimlihk ve bagimliliga yol açabilecek
unsurlann belirienmesi için ögrenci tutum, duygu ve dücüncelerinin bir komposizyon araciligi ile
incelenmesi dücünülmüctür. Gerek maddelerin hazirianmasi sürecinde gerekse denemeiik ölcegin
uygulanmasinda, dönütlerin az ya da çok ancak kesinlikle internet kullanan bireylerden ahnmasina
dikkate edilmiçtir. Bu baglamda, ortaögretim kademesinden 2 okul ve ortaögretim ögrencilerinin yer
aldigi 2 dershaneye ulaçilmak üzere toplam 243 ögrenciye intemete yönelik 15 adet açik uçlu som
içeren komposizyon formlan verilmiç olup, ögrencilerin dönütieri detayli bir çekilde inceleme altina
alinmiçtir. Ögrencilere verilen komposizyon formiannda; internetin günlük yaçaminizdaki etkileri
nelerdir?, intemeti kulianma nedeniniz neierdir?, intemetin sizin için önemi nedir?, ailenizin intemet
kullanmaniz hakkindaki dücünceleri nelerdir?, intemeti kullanirken ki duygulanniz nelerdir? vb.
somiann yamnda intemeti haftada kaç saat kullaniyorsunuz?, intemeti kullanim amaciniz?, intemete
nereden eriçiyorsunuz? gibi somlar da bulunmaktadir. Formlar ögrencilerden toplandiktan sonra
veriler degeriendirilip gmplandinlarak maddeler haline getirilmiçtir. Bu yönüyle çaliçma nitel olarak
incelenmiçtir. Ögrencilerden ahnan dönütierin haricinde, DSM-IV, ilgili ölcekler ve alanyazindan da
esinlenerek ilk acamada 96 maddeiik madde havuzu oiuçtumimuçtur. Daha sonra uzman görücieri
alinarak denemeiik ölcek öncesi madde sayisi 48'e indirgenmiçtir.

Denemeiik ölcek, ilk olarak pilot uygulama ile 82 bireye uygulanmiç, içerik ve basim
yanliçlan düzeltilip maddelerin ortaiama ne kadar sürede cevaplandmldiklan tespit edilmiçtir. Pilot
uygulamadaki güveniriigin (.955) iyi düzeyde oidugu dikkate alinarak, denemeiik ölcek formu
çogaltihp, ömekleme dahil edilen illere gönderilmictir. Denemeiik ölcek formunda 48 adet madde
bulunmakta ve tüm maddeler olumlu olarak ifade edilmiçtir. Tutum düzeyleri beçli likert dereceleme
ile olçeklendirilmiçtir. Likert tipindeki derecelemeler; "Tamamen Katiliyomm", "Katiliyomm",
"Kararsizim", "Katilmiyorum", "Kesinlikle Katilmiyorum" çeklindedir. Ölcek maddeieri 5'ten l 'e
dogm puanlandinlmiç olup, "Tamamen Katiliyomm" derecesine 5 puan karçilik gelirken "Kesinlikle
Katilmiyomm" derecesine 1 puan karçilik gelmektedir. Yani madde puanian l'den 5'e dogm arttikça
bagimlihk düzeyi de artmaktadir.

2.2.1. Ölcegin Puanianmasi

Bu çaliçmada; dagilimin normal olmamasi üzerine, dagilim ölcüierinden ortanca ve çeyrek
sapma degerieri kullanilmiçtir. Burada ortanca deger eçik deger olarak kabul edilmiçtir. Tutum
düzeylerinin de dücük-orta-yüksek çeklinde siniflandinlmasi için de; dücük (ortanca - çeyrek sapma),
orta (ortanca), yüksek (ortanca + çeyrek sapma) modeli kullanilmiçtir. Bu eçik deger ve tutumlann
dücük-orta-yüksek çeklinde siniflandinlmasi ancak üzerinde çaliçilan ömeklem için yüksek derede
geçerii sayilacaktir. Bilinmelidir ki, hem eçik degerierin hesaplanmasi hem de norm çaliçmalan,
üzerinde çaliçilan her örneklem için yeniden belirlenmelidir.

Bu çaliçmada, bireylerin bagimlilik dummlan hakkinda daha detayli sonuçlar elde edebilmek
için ömekleme, siniflandirma tekniklerinden "iki Açamali Kümeleme Analizi" teknigi uygulanmiçtir.
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Bu yöntem, ömeklem içerisinde örtük bulunan bazi uç bireylerin de açiga çikmasina olanak
saglamiçtir. Böylece bagimlihk düzeyleri çok yüksek bireyler aritmetik ortalama ve standart sapma (ya
da ortanca çeyrek sapma) çatisi altinda gözlenememic, yan-parametrik yöntcmlerden olan "iki
Açamali Kümeleme Analizi" ile uç bireylerin tümü ayn bir sinif çeklinde ortaya çikabilmiçtir. Bu
kümeleme yöntemi ile bireylerin bagimlihk düzeyleri daha saglikli ve saglam bir çekilde
siniflanabilmiçtir.

2.3. Verilerin Analizi

Gecerlik-güvenirlik çaliçmasindan önce denemelik ölcek formundaki maddelerin, "madde-
istatistiklerine" bakilmiçtir. Madde istatistiklerinde "madde-ayirtedicilik" düzeyi, "madde-madde" ve
"madde-toplam" korelasyonlan incelenmiçtir. Ayirtedicilik düzeyleri istatistiksel acidan önemli
bulunmayan maddeler ölcek formundan çikanlmiçtir.

Madde istatistiklerinin hesaplanmasindan sonra, geçeriik güvenirlik analizleri yapilmiçtir.
Güvenirlik için, iç-tutarlilik katsayisi olan Cronbach alfa (a) degeri dikkate alinmiçtir. Geçeriik analizi
için de; kapsam geçerligi, görünüc geçerligi ve yapi geçeriigi incelenmiçtir. Kapsam geçerligi,
ölcekteki maddelerin bagimliligi ölcmedeki yeteriik düzeyi ile ilgili olup, bu yönüyle maddeler
agiriikli olarak DSM-FV, alanyazin, ögrenci komposizyon formlan ve uzman görücleri dogrultusunda
yapilandinlmiçtir. Bu dogmltuda, ölcme aracinin kapsam geçeriigi güclendirilmek istenmiçtir.
Görünüc geçerligi için ölcek formu uygun bir baçlik ile isimlendirilmiç ve yöncrge destegi ile de
ölcme aracinin neyi ölctügü açikça belirtilmiçtir. Yapi geçerligi için ise, Temel Biliçenler Analizi
(TBA) yöntemi kullanilmiçtir. Ideal faktör yapisinin tespiti için gerekli döndürme (rotation) içlemleri
yapilmiç ve döndürme içleminde "varimax (dik döndürme)" yöntemi tercih edilmiçtir. TBA analizi ile
elde edilen faktör yapisinin uygunlugu Yapisal Eçitiik Modelleri ile test edilmiçtir. Bu anlamda
Dogmlayici Faktör Analizi (Confirmatory Factor Analysis) yöntemi ile Açimlayici Faktör Analizi'nde
elde edilen modelin uygunlugu incelenmiçtir. Dogmlayici Faktör Analizi'nde RMSEA (Root Mean
Square Error of Approximation), CFI (Comparative Fit Index), GFI (Goodness of Fit Index) ve X^
kriterleri ölcüt olarak kullanilmiçtir.

Bu çaliçmada; veri giriçi, madde istatistikleri ve test istatistikleri SPSS 16.0 paket programiyla
incelenmiçtir. Ölcege iliçkin Açimlayici Faktör Analizi de SPSS 16.0 paket programi ile test edilirken,
Dogmlayici Faktör Analizi için Lisrel 8.51 paket programindan istifade edilmiçtir.

3. BULGULAR

3.1. Güvenirlik ve geçerlilik analizlerine ait bulgular

Madde istatistikleri sonucunda; ayirtedicilik düzeyleri kabul sinirlari içerisinde olmayan,
madde-madde ve madde-toplam korelasyonlan dücük olan ve de faktör analizi sürecinde faktör yük
degerieri ideal sinirlarda olamayan 13 madde olçek formundan atilmiç ve nibai olçek formunda 35
madde elde edilmiçtir.

Nihai olçek formunda kalan 35 maddeye iliçkin madde-madde ve madde-toplam madde
puanlan arasindaki korelasyon degerlerinin birbirleriyle olan iliçkilerinin ps.OOO (p<.01) düzeyinde
manidar oldugu görülmüctür. Bu sonuçla, olçckteki maddelerin birbiriyle iliçkisinin yüksek düzeyde
oldugu ve bagimlihk boyutunu iyi tamamlayabildikleri savunulabilir.

Nihai ölcege iliçkin madde ayirtedicilik düzeylerinin .420 ile .681 degerieri arasinda degiçtigi
gözlenmektedir ki bu da kabul görülen .4 degerinin üstündedir. Nihai olçek formunda bulunan 35
maddeye iliçkin Cronbach alfa (a) iç tutarlik katsayisi .94 olarak bulunmuçtur.

3.2. Açimlayici Faktör Analizi

Faktör analizinden daha iyi sonuçlar elde etmek için olçek maddeleri, döndürme (rotasyon)
içlemine tabi tutulmuç ve dik döndürme teknigi uygulanmiçtir. Çeçitii denemelerden sonra sonuç
olarak ôlçegin dort faktör altinda toplanmasinin uygun oldug;u görülmüctür.

Yapilan faktör analizinin dort ait faktörde oluçturulmasi üzere, KMO degeri .963 olarak
bulunmuç ve ömeklem büyüklügünün uygunlugu KMO ve Barlett istatistigi ile onaylanmiçtir (KMO =
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.963; x^ = 10474,835, p = 0.000). KMO degeri kabul görülen .6O'nin üzerinde olup yüksek bir
degerdedir. KMO ve Barlett testi degerierinin yüksek olmasi faktör analizinin uygulanabiliriigini ve
maddeler arasindaki korelasyonlann büyük oldugunu göstermektedir (§eker ve Gençdogan, 2006).

Dik döndürme içlemine tabi tutulan ölcegin dort faktörüne iliçkin toplam açiklanan varyansi %
47,463 olup; birinci faktör ölcegin % 15,084'ünü, ikinci faktör ölcegin % 11,911'ini, ücüncü faktör
ölcegin % 10,553'ünü ve dördüncü faktör ise ölcegin % 9,915'ini açikladigi görülmektedir.

Ölcegin dort alt faktörüne iliçkin yük degerleri incelenmiçtir. Buna göre; birinci faktöre iliçkin
yük degerierinin .415 ile .644 arasinda, ikinci faktöre iliçkin yük degerierinin .389 ile .630 arasinda,
ücüncü faktöre iliçkin yük degerierinin .470 ile .663 arasinda ve dördüncü faktöre iliçkin yük
degerierinin .395 ile .702 arasinda degiçtigi görülmektedir.

Ölcegin alt faktörlerine iliçkin maddeler incelendiginde, birinci faktör "Yoksunluk" adi
altinda toplanmakta ve .s33, s8, s2l, s27, sl9, s3I, sll, s40, sl3, s22, s3 maddelerini içermektedir.
ikinci faktör "Kontrol Güclügü" adi altinda toplanmakta ve 55, s6, s9, s25, sl4, s7, s24, s47, s20, s]5
maddelerini içermektedir. Ücüncü faktör "Îçlevsellikte Bozulma" adi altinda toplanmakta ve .i30, s32,
s34, s35, s28, s39, s29 maddelerini içermektedir. Dördüncü faktör "Sosyal izolasyon" adi altinda
toplanmakta ve s43, s42, s44, s41, s37, s45, s48 maddelerini içermektedir. Alt boyutlara iliçkin
seslendirmede DSM-IV kriterieri esas alinmiçtir.

Dort alt faktöre iliçkin Cronbach alfa (a) güveniriik katsayilan hesaplanmiç olup, 11
maddeden oluçan birinci alt faktörün güvenirligi .877, 10 maddeden oluçan ikinci alt faktörün
güvenirligi .855, 7 maddeden oluçan ücüncü alt faktörün güveniriigi .827 ve 7 maddeden oluçan
dördüncü alt faktörün güvenirligi ise .791 olarak bulunmuçtur. Alt boyutlara iliçkin madde
ayirtedicilik düzeyleri de; birinci faktör için .477 ile .681 degerleri arasinda, ikinci faktör için .471 ile
.606 dcgerieri arasinda, ücüncü faktör için .520 ile .618 degerieri arasinda ve dördüncü faktör için ise
.463 ile .615 degerieri arasinda bulunmuçtur.

3 3 . Dogrulayici Faktör Analizi

Açimlayici faktör analizi ile ölcegin dort alt boyuttan oluçtugu vc her alt boyutta hangi
maddelerin oldugu belirlenmiçti. Açimlayici faktör analizine iliçkin modelin uygunlugu da dogmlayici
faktör analizi ile test edilmiçtir. Eide edilen modelin uygunlugu (fit of model); Ortalama Hatalann
Karekökü (Root Mean Square Error of Approximation; RMSEA), Karçilaçtirmali Uygunluk Indeksi
(Comparative Fit Index; CFI) ve Uygunluk índex (Goodness of Fit Index; GFl) kriterieri ile
sinanmiçtir. Yapilan analiz sonucu, modelin uygunluguna iliçkin RMSEA degeri .039 ve RMSEA'nin
%90 düzeyindeki güven araligi .036-.042 arasinda bulunmuçtur. RMSEA degerinin sifira yaklaçmasi
ideal modelin habercisi olarak kabul edilmektedir (Browne & Cudeck, 1993; Tabachnick, 2001).
Modelin uygunlugu için kriter olarak kullanilan CFI degeri .87 ve benzer çekilde GFI degeri de .83
olarak tespit edilmiçtir. CFI ve GFI degerierinin .9O'a yaklaçmasi ideal bir modelin habercisi oldugu
ilkesinden yola çikarak, çaliçmadaki bu degerlerin iyi bir seviyede oldugu kabul edilebilir. Tüm
göstergeler internet Bagimlilik Ôlçegi'nin dort alt boyut altinda iyi düzeyde açiklanabilecegini ve
maddeler arasindaki korelasyonun iyi düzeyde oldugunu göstermektedir. Dogmlayici faktör analizinde
yordanmaya çaliçilan örtük degiçken dort faktöriü bir yapida bagimli degiçken ve örtük degiçkeni
açiklamaya çaliçan ölcek maddeleri de bagimsiz degiçken olarak kabul edildiginde, modele iliçkin
diyagram (path diagram) Ek l 'de gösterilmektedir.

Ek l'de her bir maddenin örtük bagimli degiçken üzerindeki etki miktarian ve korelasyon
katsayilan görülmektedir. Maddelere iliçkin korelasyon katsayilannin .59 ile .80 arasinda degiçim
gösterdigi gözlenmictir.

Örneklemdeki bireylerin nihai ölcek formundan almiç olduklan puanlar toplanmiçtir. Bu
puanlar, bireylerin bagimlilik üzerindeki tutum düzeylerini göstermeleri açisindan kriter olarak
degerlendirilmiç ve bu puanlar üzerinden test istatistikieri yapilmiçtir. Toplam puana iliçkin normallik
dagilimi Kolmogorov-Smirnov ile test edilmiçtir. Kolmogorov-Smimov testine göre toplam puan
dcgiçkeninin normal dagilim göstermedigi gözlenmictir (p<.01).

Toplam puan degiçkeninin normale yaklaçtinlmasi için logaritmik dönücüm (transformasyon)
kullamlmiçtir. Bu dönücüm sürecinde de normalligin elde edilemedigi Kolmogorov-Smimov testi ile
tespit edilmiçtir (p<.05). Bu gerekçelerden dolayi toplam puan degiçkenine iliçkin betimleyici



226 5. GÜNÜC-M.KAYRi I H. Ü. Eèitim FaküUesi Dergisi (H. U. Joumal of Education), 39 (2010), 220-232

istatistikler ortanca ve çeyrek sapma olarak behrlenmiçtir. Test istatistikleri için de parametrik
olmayan yöntemler tercih edilmiçtir.

Toplam puan degiçkenine ait ortanca deger 68,500 olarak bulunmuçtur. Bu deger ayni
zamanda bu çahçmadaki ömeklemin normal dagilim göstermemesi üzerine eçik deger olarak kabul
edilmiçtir. Ortanca deger ile biriikte dagihmin normal olmamasi nedeniyle çeyrek sapmaya da
bakilmiç ve 18,125 degeri bulunmuçtur. Ömeklemde en dücük madde toplam puani 35 iken en yüksek
madde toplam puaninm da 166 olarak tespit edilmiçtir.

Bireylerin bagimlilik dummlannm belirlenmesi konusunda daha detayli bir sonuç elde etmek
için kümeleme analizi uygulanmiç ve ömeklemin aslinda dort ait simftan oluçtugu gözlenmictir. Buna
göre Tablo l'de de görüldügü üzere; birinci kümede "bagimli gmp", ikinci kümede "bagimlilik riski
taçiyan gmp", ücüncü kümede "eçik grubu" (bagimli olma ya da olmama dummunda bir egilimi
bulunmayan), dördüncü kümede ise "bagimli olmayan gmp" yer almaktadir.

Tablo 1: iki Açamali Kümeleme Analizi (Twostep Cluster Analysis)

Kümeleme (Cluster)

1 (Bagimli grup)

2 (Risk grubu)

3 (Eçik gmbu)

4 (Bagimli olmayan gmp)

Birleçik

TOPLAM

Kümeleme (Cluster)

1 (Bagimli grup)

2 (Risk grubu)

3 (Eçik gmbu)

4 (Bagimli olmayan gmp)

n

76

199

222

257

754

754

118,237

89,307

67,000

44,786

Birleçik (%) Toplam (%)

10,1%

26,4%

29,4%

34,1%

100,0%

10,1%

26,4%

29,4%

34,1%

100,0%

100,0%

S

10,792

7,690

5,981

6,830

Tablo 1 incelendiginde, ücüncü kümede yer alan bireylerin madde toplam puan
ortalamalannin 67,000 + (S=5,981) oldugu görülmektedir. Bu deger, eçik degeri olarak bulunmuç olan
68,500 degerine çok yakin oldugu için bu kümede yer alan bireyler eçik gmbu olarak kabul edilmiçtir.
Eçik grubunda 222 (% 29,4) birey bulunmaktadir. Madde toplam puani eçik degerinin üstünde olan
bireyler için bagimli ya da olasi (risk taçiyan) bagimli olduklan, madde toplam puani eçik degerinin
altmda olan bireyler için ise bagimli olmadiklan soylenebilmiçtir. Buna göre, Tablo l'de görüldügü
üzere ikinci kümede madde toplam puan ortalamalan 89,307 ± (S=7,690) degerinde olan bagimlilik
riski taçiyan yani olasi bagimli gmbu yer almaktadir. Bu gmpta 199 (% 26,4) birey bulunmaktadir.
Birinci kümede madde toplam puan ortalamalan 118,237 + (S=10,792) degerinde olan bagimli grup
yer almaktadir. Bu grupta 76 (% 10,1) birey bulunmakta ve bu gmptaki bireylerin bagimlilik
düzeylerinin yüksek oldugu söylenebilir. Eçik gmbun altinda yer alan dördüncü kümede ise madde
toplam puan ortalamalan 44,786 ± (S=6,830) degerinde olan bagimli olmayan gmp yer almaktadir. Bu
grupta 257 (% 34,1) birey bulunmakta ve ömeklemde en fazla birey sayisi bagimli olmayan gmpta yer
aldigi görülmektedir.

Ömeklemdeki bireylerin cinsiyetlerine, illere, yaçlanna, kullanim amaçlanna, kulanim
miktarlanna göre dagilimlan incelenmiçtir. Örneklemdeki bireylerin interneti en sik kullanim amaci
olarak; 356'sinin (%47,2) "araçtmna", 116'sinin (%15,4) "sohbet", 7O'inin (%9,3) "müzik-film", 54
(%7,2) "oyun", 39'unun (%5,2) "webde sörf', 25'inin (%3,3) "haber" ve 13'ünün de (%1,7)
"pomografi" seçenegini içaretledikieri görülmüctür.
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Bireylerin intemeti günlük kullanim miktarlannin agiriikli olarak 1-3 saatleri (556 birey,
%73,7) arasinda degiçtigi gözlenmektedir. Intemeti günlük 4-6 saat arasinda kullanan 106 birey
(%14,1), 7-9 saat kullanan 20 birey (%2,7) ve son olarak da 10 saat ve üstü kullanan 23 bireyin (%3,1)
oldugu tespit edilmiçtir.

Bireylerin intemetle kaç yildir taniçtiklan miktarian kategorilere aynlmiç ve yeni baçlayanlar
için O (ayhk) kategorisi oluçtumlmuçtur. Buna göre; henüz intemetle taniçanlann sayisi 86 (%M,4), 1-
3 yil arasi taniçanlar 299 (%39,7), 4-6 yil arasi 165 birey (%21,9) ve 7 yil üstü süredir intemet
kullananlann sayisi 40 kiçi (%5,3) olarak tespit edilmiçtir. Ömeklemdeki 164 birey de (%21,8) kayip
gözlem olarak kaydedilmiçtir.

4. TARTIÇMA ve SONUÇ

Alanyazinda yeni bir bagimlihk olarak sayilabilecek intemet bagimliligi, hem psikologlar hem
de klinisyenlerin de üzerinde durdugu bir problem olarak ele alinmaktadir. Özellikle ergen bireyler
üzerinde etkisi olan intemet bagimliligi, birey üzerinde psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik
olumsuzluklan beraberinde getirebilmektedir (Chirita & digerieri, 2007; Karaca, 2007; Kwiatkowska
& digerleri, 2007; Lin & Tsai, 2002; Murali & George, 2007; Tripodaki & digerleri, 2008). Bireylerin
intemet bagimlisi olup olmadiklan tanisi gelicigüzel olamayacagi gibi, salt gözlem yoluyla da bu tani
koyma içlemi yapilamamaktadir. Kimyasal bir bagimlihk gibi internet bagimliligi da kriterierini
DSM'den almaktadir. intemet bagimliliginin davraniç tabanli bir bagimlihk olmasi nedeniyle, internet
bagimliliginin tanisinda testler, ölcekler, kriterier, kontrol listeleri gibi ölcme araç ve teknikieri
kullanilmaktadir. internet bagimliliginm tanisinda ölcme araçlannm yaninda bireyin aile ve
çevresinden gözlem ve görücme yoluyla toplanacak veriler ile de daha güvenilir tanilar elde
edilebilecektir.

Bu çaliçmanin sonucunda, 35 maddeden oluçan intemet bagimlihk ölcegi geliçtirilmiçtir. Bu
çaliçma 754 ögrenci üzerinden yürütülmüctür; Türkiye'nin yedi cografi bölgesindeki kozmopolit
illerden belirii oranlarda bireylere ulaçilmiçtir. Bu illerin belirienmesi TUiK'te (2008) belirtilen illerin
ekonomi, egitim düzeyi gibi ölcütler dikkate alinmiçtir. Bu yönüyle uygun ömekleme metodu
uygulanmiçtir. illerdeki okullara eriçim ise seçkisiz ömekleme ile yapilmiçtir. Bu anlamda, çaliçma
bulgulan evrene genellenebilecek bir özellik sunmaktadir.

Bu çahçmada, ölcegin Cronbach alfa (a) iç tutariik katsayisi .94 olarak bulunmuçtur. Ölcege
açimlayici faktör analizi uygulanmiç ve ömeklem büyüklügünün uygunlugu KMÖ ve Barlett istatistigi
ile onaylanmiçtir (KMO = .963; ;^ = 10474,835, p = 0.000). Açimlayici faktör analizi sonucunda,
ölcek ile ilgili dort alt faktöre ulaçilmiçtir. Bu dort alt faktör; "Yoksunluk", "Kontrol Güclügü",
"içlevsellikte Bozulma" ve "Sosyal izolasyon" olarak adlandinlmiçtir. Ölcege iliçkin toplam açiklanan
varyans %A1,A67, olarak elde edilmiçtir. Benzer çaliçmalarda; Caplan (2002) yedi faktöre ulaçmiç ve
açiklanan varyansi %68, Nichols & Nicki (2004) tek faktörlü ölcegin güvenirligini .95 ve açiklanan
varyansi %46,50, Thatcher & Goolam (2005) üc faktörlü ölcegin güveniriigini .90 ve açiklanan
varyansi %50, Demetrovics, Szeredi & Rózsa (2008) üc faktörlü ölcegin güvenirligini .87 ve toplam
açiklanan varyansi %41,96 olarak bulmuçtur.

Açimlayici faktör analizine iliçkin modelin uygunlugu da dogmlayici faktör analizi ile test
edilmiçtir. Dogrulayici faktör analizinde kullamlan RMSEA, CFI, GFI ve y^ ölcütleri, açimlayici
faktör anailizinde elde edilmiç olan faktör yapisinm iyi düzeyde oldugunu onaylamiçtir.

Bireylerin madde toplam puanlan üzerinden iki açamah kümeleme analizi yapilmiç olup,
bagimlihk dummu dort gmba aynlmiçtir. Buna göre; birinci grup "bagimli gmp", ikinci gmp
"bagimlihk riski taçiyan gmp", ücüncü gmp "eçik grubu" (bagimli olma ya da olmama dummunda bir
egilimi bulunmayan), dördüncü grup ise "bagimli olmayan gmp" olarak tanimlanmiçtir. Ömeklemdeki
ortanca deger 68,500 olarak bulunmuç ve bu deger eçik degeri olarak kabul edilmiçtir. Eçik grubunda
222 (%29,4) birey bulunurken, risk gmbunda (olasi bagimli) 199 (%26,4) birey, bagimli grubunda 76
(%10,l) birey ve bagimli olmayan gmpta i.se 257 (%34,1) birey bulunmaktadir. Bu çahçmada
katilimcilann %10,rinde intemet bagimliliginin tespit edilmesi, bagimlihk düzeyinin artiçindaki hiza
dikkat çekmektedir. Daha önce Türkiye'de tespit edilen bagimlihk oranlanni Bölükbac (2003) %6 ve
Bayraktar (2001) %I,1 düzeyinde tespit etmiçtir. Uluslararasi alanyazinda bu oran; , %2,4 (Cao & Su,
2007), %8 (Hardie & Tee, 2007), %4,3 (Jang & digerieri, 2008), %2 (Johansson & Götestam, 2004),
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%3,i (Kaitiaia & digerieri, 2004), %20,7 (Yen & digerleri, 2007), %4 (Wang, 200i) olarak
buiunmuçtur.

5. ÖNERiLER

Bu çaiiçmamn sonucunda yüksek güveniriik ve geçeriikte intemet bagimlilik ôlçegi
geiiçtirilmiçtir. Ancak bireylerdeki tutum ve davraniçlann sureç içerisinde degiçebiiecegi gerçeginden
yola çikarak, geliçtirilen tüm olçeklerin uzun vadede geçerii ve güvenilir bir yapi sergileyemeyecegi
daima göz önünde bulundumlmalidir. Bu çaliçmadaki örneklem ergenlerden oluçturulmuç ve
geliçtirilmiç olan intemet bagimlilik ôlçegi bu yaç gmplanni ôlçme amaçli geliçtirilmiçtir. Diger yaç
gmplanna yönelik ömeklemler oluçtumlarak intemet Bagimlilik Ölcegi'nin yeniden yapi geçeriigi ve
güvenirlik çaliçmalannin yapilmasi önerilmektedir.
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Extended Abstract

Intemet addiction generally means spending time on intemet (Simkova & Cincera, 2004;
Leung, 2004; Yellowlees & Marks, 2007). In diagnosing intemet addiction; tests, scales, criterias,
control list and likewise instmments and technics can be used (Chou et al., 2005). The aim of this
study is responding of necessity of lack of intemet addiction scale in Turkey.

Data was gathered from seven regions of Turkey and seven provinces which are thought as the
characteristic symbol for each region. 754 individuals were chosen as sample totally; 79 (10,5%)
individuals from Van province, 88 (11,7%) from Mersin province, 95 (12,6%) from Samsun pronvice,
95 (12,6%) from Diyarbakir province, 112 (14,9%) from Izmir province, 106 (14,1%) from Ankara
province and 179 (23,7%) from istanbul province by regarding population rate of chosen provinces.
The sample of the study was included 754 students at secondary education level. The age range of
individuals in sample was varied between 14-20 and the average of age was seen as 15,82.

Intemet addiction scale for item list was constituted by DSM-IV data, opinions of students and
concemed literature. In this study, median and quartiles values in dispersion measitres were used due
to dispersion is not normal. At this point, median value accepted as threshold value. Low (median -
quartiles), medium (median), high (median -i- quartiles) model was used for classification of attitude
levels as low-medium-high forms. But, "Two Step Cluster Analysis Method" in classification methods
was applied to the sample in order to obtain detail results about addiction situations of individuals.

Firstly normality test was examined with Kolmogorov-Smimov test and Levene's test was
used for homogeneous. According to statistical findings, the normality of distribution can not be
provided (p<.05) and therefore nonparametric statisticscal methods were applied to data set.

Needed item statistics were scmtunized and according to the distinctive level of items, item-
item and item-total item correlation scores, some items which couldn't provide acceptable limits were
eliminated from scale form. Finally, 35 items were obtained in scale form that these items had
acceptable measures for some criteria such as correlation and other item statistics. After that Cronbach
alfa (a) coefficient was examined and it was concluded as .94.

Scale items were applied in rotation process to obtain better conclusions and varimax technic
was applied. After several attempts, consequently it was observed that it was appropriate for sounding
in four sub-dimensions. In this case, explained total variance was calculated as 47.5%.

Examining the items about sub-dimensions, the first sub-dimension was sounded under the
name of "Withdrawal", the second sub-dimension was sounded under the name of "Controlling
difficulty", the third sub-dimension was sounded under the name of "Disorder in Functionality" and
the fotirth sub-dimension was sounded under the name of "Social Isolation". Realibility coefficient
Cronbach alfa (a) that was obtained with 4 sub-scales were determined. The first sub-dimension was
consisted of 11 items, the second sub-dimension was consisted of 10 items, the third sub-dimension
was consisted of 7 items and the fourth sub-dimension was consisted of 7 items.
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Fit of model was tested with confirmatory factor analysis. Fit of obtained model was examined
with Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), Comparative Fit Index (CFI) and
Goodness of Fit Index (GFI) criterias. After applied analysis, RMSEA value was calculated as .039
and confidence interval level of RMSEA was found between .036-.042 in 90% confidence intervals. It
is informed that value of RMSEA ought to become close to zero (Tabachnick, 2001; Brown &
Cudeck, 1993). According to dais criterion, RMSEA value of this study confirms the EFA findings.
CFI value that was used as criteria for fit of model was determined .87 and likewise GFI value was
determine as .83.

Descriptive statistics were processed and some measurements were obtained. Median value
was found as 68.500. This value was also accepted as threshold value due to diis sample was not
normal. Beside, the quartile deviation of median was calculated as 18.125.

Two step cluster analysis was applied to obtain more detailed conclusion about the stituations
of individuals' addiction. It was observed that the sample was actually consisted of four sub-classes.
The first group was defined as "addicted group", the second as "addiction risk group", the third as
"threshold group" and the fourth as "non-addicted group". It was determined that there were 76
(10,1%) individuals in addicted group and 199 (26,4%) individuals in potential addicted group (under
risk).

In this study, Cronbach alfa (a) intemal consistency coefficient of the scale was determined as
.94 and total explained variance of 4 factors was determined as 47,463%. hi similar studies; Caplan
(2002) reached as 7 factors and found total explained variance as 68%, Nichols and Nicki (2004)
found reliability of single factor scale as .95 and found explained variance as 46,50%, Thatcher and
Goolam (2005) found reliability of three factors seale as .90 and found total explained variance as
50%, Demetrovics, Szeredi and Rózsa (2008) found reliability of three factors scale as .87 and found
total explained variance as 41,96%.

In this study, determinig of internet addiction in 10,1% of sample attract attention towards
rising of addiction level. In prior studies, addiction rate in Turkey were determined as 1,1%
(Bayraktar, 2001) and 6% (Bölükbac, 2003). hi intemational literature, this rate was found 2,4% (Cao
ve Su, 2007), 8% (Hardie ve Tee, 2007), 4,3% (Jang ve digerieri, 2008), 2% (Johansson & Götestam,
2004), 3,1% (Kaltiala-Heino et al., 2004), 20,7% (Yen et al., 2007), 4% (Wang, 2001).

At the final of this study, an intemet addiction scale was developed in a high realibility and in
a high validity. But it must be always considered that attitudes and behaviours of individuals can
change in time and all developed scales can not expose a valid and reliable stmcture in a long period.
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EKLER

Ek L Dogrulayici Faktör Analizi Sonuçlan

Chi-3quare=1187.43, df=554, P-value=O.00000, RM3EA=0.039
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