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ÖZET

Amaç: Bu çalışmada klinik örneklemde mevcut ergenlerin psikiyatrik tanı dağılımı ile internet kullanımı
arasındaki ilişkinin araştırılması ve internet kullanım
örüntülerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem:
Çalışma örneklemini çocuk ve ergen psikiyatri
polikliniğine çeşitli duygusal ve davranışsal sorunlar ile ilk
kez başvuran, 13-17 yaş aralığında, ergenler
oluşturmuştur. Ergenlerde psikopatoloji, klinik görüşme
yapılarak değerlendirilmiştir ve ergenlerden sosyodemografik bilgi formu ve internet bağımlılığı ölçeğini
doldurmaları
istenmiştir.
Verilerin
istatistiksel
değerlendirmesinde ikili karşılaştırmalarda p <.05, üçlü
karşılaştırmalarda p <.017, dörtlü karşılaştırmalarda p
<.012 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Bulgular:
Örneklem %64’ü (n=103) kız, 161 ergenden
oluşmaktadır. İnternet kullanım özellikleri ile internet
bağımlılık ölçeğine göre belirlenen gruplar arasındaki
ilişki değerlendirildiğinde, internette geçirilen süre ve yaş
ortanca dağılımları açısından gruplar arasında internet
bağımlılığı lehine anlamlı düzeyde fark olduğu
saptanmıştır. Psikiyatrik bozukluklar açısından gruplar
arası dağılım oranları incelendiğinde ergenlerin,
%73,9’unda en az bir psikiyatrik bozukluk varlığı
saptanmış ve bu tanılar arasında major depresif bozukluk
tanısının bağımlı ve riskli grupta istatiksel olarak anlamlı
düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç:
Çalışmamızın sonuçlarına göre ergenlerde internet
bağımlılığı ile psikiyatrik bozukluklar ve özellikle major
depresif bozukluk arasında yakın bir ilişki olduğu
saptanmıştır. Çalışma bulgularının, ergenlik dönemi
psikiyatrik tanı alan hasta populasyonunda internet
bağımlılığını değerlendirme açısından ilgili yazına önemli
bir katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.

SUMMARY

Objective: This study aimed to evaluate the relation
between psychiatric diagnoses and internet usage in a
clinical sample of adolescents and determine the pattern
of internet use. Method: Adolescents aged 13-17 years
who admitted to a child-adolescent psychiatry outpatient clinic for some emotional or behavioral problems
were included. Psychopathologies were evaluated via
clinicial interview and sociodemographic form and internet addiction scale were applied to be fulfilled. p <.05
was accepted to be significant for dual comparisons,
p<.017 for triple and p<.012 for quadriple comparisons.. Results: TThere were 161 adolescents with 64%
(n = 103) of all were girls. Internet usage and internet
addiction scale variables pointed out that there was a
relation between age, internet usage duration and internet addiction. Psychiatric diagnoses distribution was significantly higher among adolescents as 73.9% of all had
at least one psychiatric disorder. Major depressive disorder was found to be significantly higher in addictive and
risky groups. Discussion: Findings point out that there is
a relation between internet addiction and psychiatric disorders especially major depressive disorder. These
results could support the studies in this field as adolescents who have any psychiatric disorders ought to be
evaluated for internet addiction.
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GİRİŞ
İnternet modern yaşamın ayrılmaz bir unsurudur.
İnternetin akademik kullanımı öncelikli olarak
öğrenme ve araştırma amaçlı iken günümüzde
çocuk ve ergenler için internet kullanımı neredeyse
hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.
İnternetin sayısız faydasının yanı sıra olumsuz etkilerinin olduğu da kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu
olumsuz etkilerden biri de bağımlılık yaratması
olarak düşünülmektedir. İnternet bağımlığı (İB),
internetle aşırı uğraş, interneti kullanmaya ihtiyacı
olduğu hissi, interneti kullanmayı durdurmaya
yönelik tekrarlayan çabalar, internetten uzakta
geçirilen zamanın önemini kaybetmesi, internette
planlanandan daha fazla zaman geçirme, internetten uzak kalındığında aşırı huzursuzluk ve bu durumun sosyal problemlere yol açması gibi belirtilerle
seyredebilecek bir sorun olarak tanımlanmıştır (1).
İB tarif edilmeye başlandığı dönemden bugüne
farklı adlarla literatüre geçmiştir. İnternet
bağımlılığı teriminin yanı sıra “patolojik internet
kullanımı” (2), “aşırı internet kullanımı” (3), problemli internet kullanımı” (4) gibi tanımlamalarla bu
sorun tarif edilmeye çalışılmıştır. Bu yazıda patolojiyi tanımlamak için internet bağımlılığı terimi
kullanılacaktır. Davranışsal bağımlılıklar başlığı
altında incelenen İB henüz tanımlanmış bir tanı
olarak DSM-5' te yer almamış olup, yalnızca “internet oyun oynama bozukluğu, daha fazla çalışmaya
gereksinim olan konular” arasında gösterilmiştir
(5).
İnternet kullanımı hızla yaygınlaşırken, fiziksel ve
psikolojik gelişimlerini henüz tamamlamamış olan
çocuk ve ergenlerde İB ciddi bir sorun haline
gelmektedir (6). Ülkemizde internet kullanımı tüm
yaş gruplarında yaygın olmakla birlikte, interneti en
fazla 16-24 yaş arası bireylerin kullandığı, TÜİK
tarafından bildirilmiştir (7). Ergenlerdeki İB sıklığı
Avrupa’da %1-9, Ortadoğu’da %1-12 gibi benzer
oranlarda iken; Asya’da %2-18 arasında değişen
daha yüksek oranlarda bildirilmektedir (8).
Türkiye’de yapılan çalışmalarda gençlerde İB
sıklığının
%1.2-%24.2
arasında
değiştiği
bildirilmiştir (9-14).
İB ile ilgili yazın değerlendirildiğinde, ergen İB
olgularının yarıdan fazlasına en az bir psikiyatrik
Klinik Psikiyatri 2019;22:329-337

bozukluğun eşlik ettiği bildirilmiştir (15,16,17). İB
özellikle ergenlerde depresyon, sosyal anksiyete
bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
(DEHB), patolojik kumar bağımlılığı ve madde
kullanım bozuklukları gibi diğer psikiyatrik bozukluklar ile sıklıkla birlikte görülmektedir (18,19,20).
Ergenlerde İB ile psikiyatrik bozukluklar
arasındaki eş tanı ilişkili yapılan mevcut
çalışmaların birçoğunda klinik olmayan örneklem
kullanılmıştır. Mevcut örneklemlerde psikiyatrik
eş tanıların, öz-bildirim ölçekleri, ebeveyn ve
öğretmen formları ile değerlendirilmiş olması
dikkat çekmektedir (18,19,20,21,22). Psikiyatrik
bozukluklar ile İB arasındaki ilişkinin önemi göz
önünde bulundurulduğunda, klinik görüşmeye
dayalı değerlendirmeler yapılması verilerin
geçerliliği açısından daha uygun olacaktır.
Çalışmamızda kliniğimize çeşitli duygusal ve
davranışsal sorunlarla başvuran ergen yaş grubundaki olguların internet kullanımı ile ilgili özelliklerin belirlenmesi ve psikiyatrik tanı dağılımı ile
internet kullanımı arasındaki ilişkinin araştırılması
amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Örneklem
Bu çalışmanın örneklemini Ankara Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
polikliniğine Ocak 2018-Mart 2018 tarihleri
arasında çeşitli duygusal ve davranışsal sorunlarla
ebeveynleri eşliğinde ilk kez başvuran 13-17 yaş
aralığında 161 ergen oluşturmuştur. Araştırmacılar
tarafından ayrı ayrı tüm ergen ve ebeveynleri ile
Amerikan Psikiyatri Birliği Ruhsal Bozuklukları
Tanısal ve Sayımsal Elkitabı-5 (DSM-5) tanı ölçütlerine dayalı klinik görüşme yapılarak ergenlerdeki
psikopatoloji değerlendirilmiştir. Ergenlerden
sosyo-demografik bilgi formu ve internet
bağımlılığı ölçeğini doldurmaları istenmiştir. İşlem
sonrası
ölçekler
kontrol
edilip,
eksik
doldurulmaları durumunda, ergenlere eksiklerini
tamamlamaları için ek süre verilmiş, tamamlanan
ölçeklerin geçerliliği klinik görüşme esnasında
görüşmeci tarafından da teyit edilmiştir. Çalışmaya
dahil edilme kriterleri normal zekâ düzeyinde
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olma, ek tıbbi patolojinin olmaması ve çalışmaya
katılmaya gönüllü olma olarak belirlenmiş, zekâ
geriliği, psikotik bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluk ya da herhangi bir nörolojik veya metabolik
bozukluk tanısı olan hastalar çalışmaya dahil
edilmemiştir. Çalışmaya katılmadan önce tüm
ergen ve ebeveynleri bilgilendirilerek kendilerinden çalışma ile ilgili onam alınmıştır. Çalışma,
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim
Araştırma Hastanesi Etik Kurulu tarafından
onaylanmıştır (Karar no: 2017/11/08).
Örneklemin “güç” analizi: Kliniğimize bir yılda
çeşitli nedenlerle başvuran 13-17 yaş arası ergen
sayısı 5000 civarındadır. Örneklem grubunun
evreni temsil gücünü hesaplamada güven aralığı
%1; hata payı ise %5 olarak kabul edilmiştir. Çeşitli
çalışmalardan
İB
sıklığı
%10
olarak
değerlendirildiğinde bu çalışmanın 5000 birimlik
olan evrenini temsil edecek olan asgari örneklem
sayısı 139 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu
sonuca göre 161 ergenden oluşan bu örneklemin,
çalışma evrenini temsil gücünün yeterli olduğu
düşünülmüştür.
Veri Toplama Araçları
Sosyodemografik Bilgi Formu: Çalışmacılar
tarafından hazırlanan form ergenlerin yaşı, cinsiyeti, sınıfı, anne babanın yaşı, eğitimi, çalışma
durumu, kardeş sayısı, evinde internet erişimi olup
olmadığı, odasında bilgisayar olup olmadığı, internet başında geçirilen süre, interneti hangi amaçla
kullandıklarını belirleyen soruları içermektedir.
İnternet Bağımlılık Ölçeği: Günüç (23) tarafından
2009 yılında, Türkçe olarak geliştirilen ölçek, 35
maddeden oluşmaktadır. Ölçek geliştirilirken,
bağımlılık ve bağımlılığa yol açabilecek unsurların
belirlenmesi için bir madde havuzu oluşturulmuş,
bu havuzdan uzman görüşleri alınarak denemelik
bir ölçek geliştirilmiştir. Oluşturulan ölçek pilot
uygulama ile denenip geçerliği sınandıktan sonra,
ölçek geliştirme çalışmasında yer alan yedi ilde, 754
orta öğretim öğrencisi ile geçerlik, güvenirlik
çalışması yapılmıştır. Ölçekte tutum düzeyleri beşli
Likert dereceleme ile ölçeklendirilmiştir. Likert
tipindeki derecelemeler; “Tamamen Katılıyorum”,
“Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”,
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“Kesinlikle Katılmıyorum” şeklindedir. Ölçek maddeleri 5’ten 1’e doğru puanlandırılmıştır.
“Tamamen Katılıyorum” derecesine 5 puan karşılık
gelirken “Kesinlikle Katılmıyorum” derecesine 1
puan karşılık gelmektedir. Ölçek puanları 35-175
arasında
değişmektedir.
Yapılan
değerlendirmelerde ölçeğin geçerlik ve güvenirliği
yüksek olarak saptanmıştır (Cronbach alfa iç
tutarlık katsayısı=0.94).
İstatistiksel Analiz: Çalışmamızda elde edilen veriler SPSS 17.0 (Chicago Inc., 2008) paket programı
kullanılarak
değerlendirilmiştir.
Sürekli
değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu
Kolmogorov-Simirnov testi ile test edilmiş ve normal dağılım göstermedikleri saptanmıştır. Bu
nedenle tablolarda sürekli değişkenleri ifade etmek
için ortanca (medyan) ve minimum-maksimum
değerleri, kategorik değişkenleri ifade etmek için
gözlem sayısı (n) ve yüzde (%) kullanılmıştır.
Sürekli
değişkenlerin
gruplar
arasındaki
karşılaştırmalarında Kruskal Wallis ve Mann
Whitney U testi, kategorik değişkenlerin analizinde
Ki-kare ve Fisher’s exact testleri kullanılmıştır.
Anlamlılık düzeyi dörtlü karşılaştırmalarda
p<.012, üçlü karşılaştırmalarda p<.017, ikili
karşılaştırmalarda p<.05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen toplam 161 ergenin yaş
ortanca düzeyi 15 yaş (minimum-maksimum: 13-17
yaş) olup %64’ünün (n = 103) kız, %36’sının (n=
58) erkek ergenlerden oluştuğu saptanmıştır. Anne
ve babaların yaş ortancaları sırasıyla 40 (30-60 yaş)
ve 45 (32-65 yaş); anne eğitim süresi ortancası 5 yıl
(0-15 yıl); baba eğitim süresi ortancası 8 yıl (5-16
yıl) olarak bulunmuştur (Tablo 1).
Örneklemin %82,6’sının (n = 133) evinde bir bilgisayar olduğu, %47,8’inin (n = 77) odasında kendisine ait bir bilgisayarın bulunduğu, %84,5’inin (n
=136) evinden internet erişimine sahip olduğu,
günlük internet kullanım süresi ortanca değerinin 4
saat/gün (0-20 saat/gün) olduğu saptanmıştır.
Ergenlerin interneti kullanım amaçlarına
bakıldığında, tüm ergenler interneti birden fazla
amaç için kullandıkları; %68,9’unun (n=111)
sosyal medya, %39,8’inin (n = 64) eğlence (müzik,
Klinik Psikiyatri 2019;22:329-337
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bilgisayar oyunları), %35,4’ünün (n=57) iletişim
kurmak ve %29,8’inin (n=48) bilgiye ulaşmak
amacı ile interneti kullandığı saptanmıştır (Tablo
1).
Örneklem, internet bağımlılık ölçeği puanları
açısından
dört
gruba
ayrılarak
değerlendirildiğinde, bağımlılık puanı 81’in
üzerinde olanlar bağımlı grupta, 67-81 puan
arasında olanlar bağımlılık riski taşıyan grupta, 5366 puan arasında olanlar eşik grubunda ve 53
puanın altında olanlar bağımlı olmayan grupta yer
almıştır. Buna göre örneklemin %40,4’ünün
bağımlı grupta (n=65), %18’inin riskli grupta
(n=29), %18,6’sının eşik grubunda (n=30),
%23’ünün ise bağımlı olmayan grupta (n=37) yer
aldığı gözlenmiştir. Örneklemin internet bağımlılık
ölçeği (İBÖ) ortanca değeri 74 puan, minimum
değeri 0 puan, maksimum değeri 174 puan olarak
saptanmıştır (Tablo 2).
Ergenlerin sosyodemografik ve internet kullanım
özellikleri ile İBÖ puanlarına göre belirlenen gruplar arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, yaş ortanca dağılımlarının dört grup arasında farklı dağıldığı
(x2=9.150, p=.027), bu farklılığın bağımlı grup ile
riskli grup arasındaki farktan kaynaklandığı (z = 2.788, p=.005) saptanmıştır. Buna göre riskli
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grubun yaş ortanca değerinin bağımlı grubun yaş
ortanca değerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu
(15 vs. 16 yaş, z=-2.788, p=.005) görülmüştür
(Tablo 3). Benzer bir farklılığın, ergenlerin internette geçirdikleri süre değişkeni açısından
bulunduğu (x2=31.382, p< .001), bağımlı gruptaki
ergenlerin diğer diğer üç gruptaki ergenlerden
anlamlı düzeyde daha yüksek sürelerde internette
zaman geçirdikleri görülmüştür (Bağımlı vs. riskli
grup için z = -2.788, p=.005; Bağımlı vs. eşik grup
için z=-3.732, p<.001; Bağımlı vs. bağımlı olmayan
grup için z=-4.082, p<.001). Gruplar arasında
diğer sosyodemografik ve internet kullanım özellikleri açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır (tüm
değişkenler için p > .012) (Tablo 3).
Örneklem psikiyatrik bozukluk dağılımı açısından
değerlendirildiğinde, örneklemin %73,9’unda
DSM-5 tanı ölçütlerini karşılayan en az bir psikiyatrik bozukluk varlığı saptanmıştır. Psikiyatrik
bozukluk varlığı ile İBÖ puanlarına göre ayrılmış
gruplar arasındaki ilişki incelendiğinde gruplar
arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde fark
olduğu bulunmuştur (x2=0.409, p=.024). Bu
farklılığın bağımlı olmayan grup ile riskli grup
arasındaki karşılaştırmadan (%56,8 vs. %86,2; x2=
6.676, p=.010) kaynaklandığı, ayrıca bağımlı
olmayan grup ile bağımlı grup karşılaştırıldığında
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sınır düzeyde anlamlılığın olduğu saptanmıştır
(%56,8 vs. %80, x2= 6.260, p=.012) (Tablo 4).
DSM 5’e göre psikiyatrik tanı alan grubun
%36,6’sının (n=59) major depresif bozukluk,
%26,7’sinin (n=43) anksiyete bozuklukları,
%16,8’sinin (n=27) dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu (DEHB) tanı kriterlerini karşıladığı
saptanmıştır. Üç ergende (%1,9) obsesif kompulsif
bozukluk (OKB), bir ergende (%0,6) travma
sonrası stres bozukluğu (TSSB) saptanmıştır, bu
tanılar Tablo 4’de diğer tanılar başlığı altında yer
almıştır. Psikiyatrik tanı dağılımı ile İBÖ
puanlarına göre ayrılmış gruplar arasındaki olası
ilişki açısından yapılan değerlendirmede major
depresif bozukluk (MDB) tanı dağılımının dört
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
gösterdiği bulunmuştur (x2=10.160, p=.017). Bu
farklılığın bağımlı grup ile bağımlı olmayan grup
(%46,2 vs. %16,2; x2=9.253, p=.002) ve riskli grup
ile bağımlı olmayan grup (%44,8 vs. %16,2; x2
=6.492,
p=.011)
arasındaki
ikili
karşılaştırmalardan kaynaklandığı saptanmıştır
(bakınız: Tablo 4). Bu sonuçlara göre ergenler
açısından bağımlı grupta ve özellikle riskli grupta
olmak psikiyatrik tanı varlığı açısından anlamlı
derecede yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA
Kesitsel nitelikte olan çalışmamızda, kliniğimize
333

başvuran 13-17 yaş grubundaki ergenlerin psikiyatrik tanı dağılımı ile internet bağımlılığı ölçek puanı
ve internet kullanım özellikleri arasındaki ilişki
değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada ölçek puanlarına göre katılımcıların
%40,4’ünün İB grubunda, %18’inin ise riskli grupta
yer aldığı saptanmıştır. Çalışmamızda saptanan
yüksek İB oranı, çeşitli duygusal ve davranışsal
problemler nedeni ile çocuk ve ergen psikiyatrisi
polikliniğine ilk kez başvuran ve herhangi bir
psikiyatrik tedavi almayan ergenlerin dahil edildiği
bir klinik örneklem grubu olması ile açıklanabilir.
İlgili yazın incelendiğinde ergenlerde klinik örneklemde İB ve psikiyatrik bozukluklar arasında
ilişkiyi değerlendiren çalışmalar son derece
sınırlıdır. Ülkemizde Bozkurt ve arkadaşları (2013)
tarafından internet bağımlılığı olan ergenlerde
yapılan bir klinik çalışmada, psikiyatrik eş tanı
oranlarının yüksek olduğu saptanmıştır (24). Bu
çalışmada öz-bildirim ölçeklerine göre İB tanısı
konan
60
ergenin
kapsamlı
psikiyatrik
değerlendirmesi sonucunda örneklemin tümünde
en az bir psikiyatrik eş tanı, %83’ünde ise en az iki
psikiyatrik eş tanı varlığı bildirilmiştir. Yine ergenlerde İB ile psikiyatrik bozukluklar arasındaki
ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlayan başka bir klinik
çalışma Yunanistan’da Floros ve arkadaşları (2014)
tarafından yapılmıştır (25). Bu çalışmada psikiyatri
servisine problemli internet kullanım sorunları ile
başvuran ve İB tanısı konan 50 üniversite
öğrencisinin psikiyatrik değerlendirmesinde,
Klinik Psikiyatri 2019;22:329-337

Ergenlerde internet bağımlılığı ve psikopatoloji ile ilişkisi: Kesitsel bir çalışma

örneklemin %50’sinde psikiyatrik eş tanı oranı
saptanmıştır Aynı amaçla erişkin klinik örneklemde
Almanya’da Müller ve arkadaşları (2014)
tarafından yapılan bir diğer çalışmada İB tanısı
konan erişkin örneklemin yarıdan fazlasının en az
bir psikiyatrik bozukluk sergilediği bildirilmiştir
(26). Libertore ve arkadaşları (16) tarafından farklı
olarak psikiyatrik tedavi gören ergenlerin
oluşturduğu bir klinik örneklemde yapılan
çalışmada ise ergenler arasında İB yaygınlık oranı
diğer çalışmalar ile kıyaslandığında düşük oranlarda bulunmuştur (%11,3). Bu düşük yaygınlık oranı,
farklı sorunlarla kliniğe başvuran ergenlerin çeşitli
tanılar için aldıkları psikiyatrik tedavilerin İB
açısından koruyucu olabileceği ile açıklanmıştır.
Benzer şekilde psikiyatrik tedavi alan çocuk ve
ergenlerin katıldığı Almanya’da yapılan bir diğer
klinik çalışmada İB yaygınlık oranı %11,6 olarak
bulunmuştur (27). Çalışmamızda İBÖ puanlarına
göre bağımlı ve riskli gruba dahil olan ergenler ile
psikiyatrik eş tanı varlığı arasında yüksek oranda
saptanan anlamlı ilişki mevcut yazın bilgisi ile
uyumlu bulunmuştur. Çalışmalar yüksek düzeyde
psikiyatrik belirtilere sahip ergenlerin interneti,
duygusal sorunları ile baş etmek için kullanabileceklerini belirtmektedir (28). Ancak İB’nin birincil
bir bağımlılık sorunu mu yoksa ikincil bir sorun
olarak mı değerlendirilmesi gerektiği halen belirsizdir.
İB’ye eşlik eden psikiyatrik bozukluklar açısından
ilgili yazın incelendiğinde, ergen İB’de duygu
durum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, dikkat
eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve
madde kötüye kullanım bozukluklarının en sık
Klinik Psikiyatri 2019;22:329-337

görülen psikiyatrik eş tanılar olduğu bildirilmektedir (29,30). Carli ve arkadaşlarının (2011) patolojik
internet kullanımı (PİK) ve psikiyatrik bozukluklar
arasında mevcut ilişkiyi değerlendirdikleri sistematik bir tarama çalışmasında PİK olan bireylerin
%75'inin depresyondan, %57’sinin anksiyeteden ve
%100'ünün
DEHB'den
muzdarip
olduğu
bildirilmiştir (29). İlgili alanda 1641 İB olan hasta
ve 11210 kişiden oluşan kontrol grubunun
karşılaştırıldığı bir metanaliz çalışmasında İB olan
bireylerde alkol kötüye kullanımı, DEHB, depresyon ve anksiyeteden oluşan psikiyatrik eştanı
varlığının %13,3 ile %26,3 arasında değişen oranlarda olduğu gösterilmiştir (30). Kaess ve
arkadaşlarının (2014) Avrupada yaşayan ergenlerde PİK ve psikopatoloji arasındaki ilişkiyi
değerlendirdikleri bir çalışmada, depresyon,
anksiyete,
davranım
problemleri,
dikkat
eksikliği/hiperaktivite belirtileri ve suisidal
girişimlerin PİK için önemli ve bağımsız
öngörücüler olduğunu bildirmişlerdir (31). Bizim
çalışmamızda da bağımlı ve riskli gruba yüksek
oranlarda eşlik eden depresyon, DEHB ve
anksiyete belirtileri mevcut yazın bilgisini destekler
niteliktedir. Çalışmalarda İB ve psikiyatrik eş tanı
birlikteliğinin, çeşitli etiyolojik faktörler arasındaki
kompleks etkileşimin bir sonucu olarak ortaya
çıkabileceği ifade edilmektedir. Ergenlerde İB ve
psikiyatrik bozukluklar arasında gözlenen güçlü
ilişki, ergenlerin var olan ruhsal sıkıntılarından kaçmak veya kaçınmak için interneti bir baş etme
mekanizması olarak kullanıyor olmaları ile
açıklanabilir. Diğer taraftan ergenlerde işlevsel
olmayan internet kullanımının bir sonucu olarak
ergenlerde artan psikopatoloji oranları da diğer
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olası nedenlerden biri olabilir. Bu alanda yapılacak
olan boylamsal çalışmalara ihtiyaç vardır.
İB ye eşlik eden psikiyatrik bozukluklar açısından
diğer bağımlılıklarda olduğu gibi İB ile depresif
bozukluk arasında yakın ilişki bildiren birçok
çalışma dikkat çekmektedir (20,22,29-33) Ha ve
arkadaşları (22) tarafından Kore’de ergen yaş
grubu ile yapılan bir çalışmada depresyon ile İB
arasında anlamlı ilişki olduğu bildirilmiştir.
Ergenlerde, toplum bazlı iki yıllık ileriye dönük
olarak yapılan bir izlem çalışmasında (20), depresyonu olan ergenlerin İB tanısı alma olasılığının,
depresyon tanısı olmayan gruba göre daha yüksek
olduğu bulunmuştur. Yine Kore’de Kim ve
arkadaşlarının (32), yaptıkları çalışmada İB tanısı
konan ergenler arasında depresyon ve suisidal
düşüncelerin daha yüksek oranlarda olduğu
kaydedilmiştir. Tsitsika ve arkadaşlarının (33) İB
tanısı alan 83 ergen ile yaptıkları vaka kontrollü bir
çalışmada bağımlı grupta 3,8 kat daha fazla psikiyatrik eş tanı olduğu saptanmış ve internet
bağımlılığının artmış depresyon oranları ile ilişkili
olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda, bağımlı ve
riskli gruba eşlik eden anlamlı derecede yüksek
MDB oranları, ergen örneklemde yapılan bu
çalışmalar ile uyumlu bulunmuştur. Depresyonun
mevcut belirtilerinden düşük benlik saygısı, zayıf
motivasyon, reddedilme korkusu ve onaylanma
ihtiyacı ergenlerin sağlıklı yaşıtlarına oranla interneti daha sık kullanımına itebileceği ve İB’ nin
gelişimine katkıda bulunabileceği belirtilmektedir
(34).
Davranışsal bağımlılıklar başlığı altında incelenen
İB, bir dürtü kontrol bozukluğu olarak
kavramsallaştırılmıştır (5). Son zamanlarda yapılan
bir araştırma, dürtüsellik gibi belirli özelliklerin,
çeşitli ruh sağlığı sorunlarının potansiyel endofenotipleri olabileceğini ileri sürmektedir (35).
Dürtüsellik, İB gelişiminde altta yatan temel
karakteristik özelliklerden biri olabilir ve dürtüsellik ile ilişkili DEHB, anksiyete, madde kulanım
bozukluğu, suisidal davranış gibi bir çok duygusal
ve davranışsal problemler ile İB arasındaki gözlenen güçlü ilişkiyi açıklayabilir. Mevcut yazın
değerlendirildiğinde anksiyete bozuklukları ve
DEHB tanılı olgular ile İB arasında anlamlı ilişki
bildiren çalışmalar mevcuttur. Kratzer ve Hegerl
(36), PİK olan bireylerin yaklaşık %50'sinin başta
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anksiyete bozukluğu olmak üzere başka bir psikiyatrik bozukluğa sahip olduğunu belirtmişlerdir.
Yen ve arkadaşlarının (17) 2114 ergenin katılımıyla
gerçekleştirdikleri bir çalışmada, internet
bağımlılığı ile depresyon ve DEHB belirtilerinin
ilişkili olduğu saptanmıştır. Müller ve arkadaşları
(2014) İB tanılı erişkin grubun depresyon ve
anksiyete bozuklukları başta olmak üzere en az bir
psikiyatrik bozukluk sergilediğini bununla birlikte
İB hastaları ve klinik kontrol grubu arasında sadece
depresif bozukluklar açısından istatiksel anlamlı
fark olduğunu belirtmişlerdir (26). Bernardi ve
Pallanti (21) tarafından klinik örneklemde yapılan
çalışmada İB tanılı hastaların klinik kontrollere
göre depresyon ve depersonalizasyon belirtileri ile
yakın ilişkisi bildirilmiştir ancak gruplar arasında
anksiyete belirtileri ve stres düzeyleri ile ilgili bir
farklılık bulunmadığı belirtilmiştir. Çalışmamızda
da anksiyete bozuklukları ve DEHB açısından
gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark
bulunmamıştır.
Çalışma sonuçlarımızdan olan internette kalma
süresi ile İBÖ puanları arasında ilişki ilgili yazında
diğer çalışmaları destekler niteliktedir (37-42).
İnternet bağımlılığının, internette geçirilen süre ile
ilişkili çıkması beklenen bir durumdur. İnternette
geçirilen süre arttıkça günlük hayatta iş, okul, aile
hayatı gibi diğer alanların ihmal edilmesi gibi
etkenler, bağımlılığa neden olan işlevsellikte bozulma ile sonuçlanması beklenir.
Çalışmamızda, yaş olarak daha küçük yaş grubunda
olmanın bağımlı grup lehine yordayıcı olduğu
görülmüştür. İlgili yazında İB’de yaş değişkeni
açısından farklı sonuçlara ulaşılmıştır. İB ile yaş
arasında anlamlı ilişki olduğunu bildiren
çalışmalara karşın, yaş açısından anlamlı farklılık
saptamayan çalışmalar da mevcuttur (43-47).
Çalışmamızda bağımlı gruptaki ergenlerin yaş
ortalamasının riskli gruptaki ergenlerin yaş
ortalamasından daha küçük olduğu saptanmıştır.
İnternet bağımlılığı ile yaş arasındaki ilişkiyi incelemek için daha geniş yaş aralığını kapsayan
çalışmalara gereksinim vardır.
İnternetin henüz yeni yayılmaya başladığı yıllarda,
internet kullanımı erkek cinsiyet lehine daha fazla
iken (23), son yıllarda internet kullanımının
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giderek yaygınlaşmasıyla cinsiyetler arasındaki
farkın azaldığı bilinmektedir. Çalışmamızda cinsiyet açısından İB grupları arasında anlamlı bir fark
saptanmamasının bir nedeni de bu durum ile
açıklanabilir.
Çalışmamızda
bazı
sınırlıklar
mevcuttur.
Çalışmanın deseni gereği İB İle psikiyatrik tanılar
arasındaki ilişkinin nedensel bir ilişki olup olmadığı
veya
hangisinin
diğerini
etkilediği
belirlenememiştir. Çalışmanın klinik örneklemde
yapılmış olması nedeniyle elde edilen sonuçlar
toplumun tamamına genellenemez. Çalışmamızda
ergenler değerlendirilirken DSM-5’e göre klinik
görüşme yapılmış ancak yapılandırılmış klinik
görüşme
tekniği
uygulanmamış
olması
çalışmamızın diğer bir kısıtlılığıdır.
SONUÇ

bozukluklar ve özellikle depresif bozukluk arasında
yakın bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmanın,
ergenlik dönemi psikiyatrik tanı alan hasta populasyonunda İB’yi değerlendirme açısından ilgili
yazına önemli bir katkı sağlayabileceğini
düşünüyoruz. Çeşitli duygusal ve davranışsal problemlerle çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine
başvuran
ergenlerde
İB’yi
psikiyatrik
değerlendirmenin bir parçası haline getirmek ergen
ruh sağlığı açısından son derece yararlı olacaktır.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçların, ergenlerde
İB ve ruh sağlığı arasında sebep-sonuç ilişkilerinin
kurulabilmesini sağlayacak çok merkezli, boylamsal
yeni çalışmalar ile desteklenmesi ilgili yazına katkı
sağlayacaktır.
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Mevcut yazın ile uyumlu olarak çalışmamızda
ergenlerde internet bağımlılığı ile psikiyatrik
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