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ABSTRACT
Introduction: Problematic internet use has become a public health as use of the internet has
rapidly spread across all over the World. Researchs have been suggested that problematic
internet use have negative effects on health and academic performance. Problematic internet
use can also disrupt the sleep-wake schedule. The aim of this study was to determine the
affect of internet addiction on the sleep quality on medical students.
Method: The study has included 477 medical students attending the 1,2, and 3. class at
Dokuz Eylul University, School of Medicine. Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI), Online
Cognition Scale (OCS) and a questionnaire asking sociodemographic features of students
were applied by the researchers. P <0,05 were accepted as statistically significant.
Results: Of the participants, 44,9% were female and 55,1 were male and the mean age was
19,9 ±1,4 years. After assessing the Pittsburg sleep quality index, 62,5% of the students had
sleep disorders. The mean score of the online cognition scale (84,6±38,4) of the students
with sleep disorders was higher than the score (74,4±31,5 of the students with no sleep
disorders (p=0,002).
Conclusion: Internet addiction affects the sleep quality and causes sleep disorders among
students. As the internet addiction is a rapidly growing problem for young people, it has
been needed more studies about affects of internet addiction on health.
Key words: Medical students, internet, sleep disorder, addiction.

ÖZET
Giriş: Dünya genelinde internet kullanımının hızla artması, sorunlu internet kullanımını
da beraberinde getirmektedir. Çalışmalarla, sorunlu internet kullanımının sağlığa ve
akademik performansa olumsuz etkileri gösterilmiştir. Sorunlu internet kullanımının yol
açtığı en önemli sıkıntılardan birisi de uyku-uyanıklık dengesinin bozulmasıdır. Bu
çalışma ile amacımız, internet kullanımının yaygın olduğu tıp fakültesi öğrencilerinde
internet bağımlılığının uyku kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıflarında eğitim
alan 477 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen öğrencilere,
araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik verileri içeren anket, Pittsburg Uyku
Kalitesi İndeksi ve İnternette Bilişsel Durum Ölçeği uygulanmıştır. İstatistiksel analizler
sonucunda p değeri <0,05 olanlar anlamlı kabul edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılanların %44,9’u kız, %55,1’i erkek öğrenci olup yaş
ortalamaları 19,9±1,4 yıldır. Katılımcıların %62,5’inde uyku bozukluğu saptanmıştır.
Uyku bozukluğu olanlarda İnternette Bilişsel Durum Ölçeği toplam puan ortalaması
(84,6±38,4), uyku bozukluğu olmayanların toplam puan ortalamasına (74,4±31,5) göre
daha yüksek saptanmıştır (p=0,002).
Sonuç: İnternet bağımlılığı üniversite öğrencilerinde uyku kalitesini bozmakta ve uyku
bozukluğuna neden olmaktadır. Gençler için gittikçe artan bir sağlık sorunu olması
nedeniyle internet bağımlılığının sağlık üzerine olan etkileri konusunda daha çok sayıda
araştırmaların yapılması gereklidir.
Anahtar kelimeler: Tıp öğrencileri, internet, uyku bozukluğu, bağımlılık.
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derslere girmedikleri ve sınavlarda başarısız oldukları
gözlemlenmiştir.18,19

GİRİŞ
Bir iletişim aracı olarak ortaya çıkan internetin
kullanımı tüm dünyada hızla yayılmaktadır. Dünya
genelinde 2000 yılında internet kullanan kişi sayısı 394
milyon civarındayken 2014 yılında bu rakam 3 milyara
yaklaşmıştır.1 Türkiye, 2014 yılında internet kullanan 35
milyona yakın kişi olması dolayısıyla Dünya
sıralamasında 18. sırada yer almaktadır.2 İnternetin ev,
okul, kafeteryalar ve iş yaşamına girmesiyle beraber
“sorunlu internet kullanımı” olarak tanımlanan aşırı,
uygunsuz veya bağımlılık derecesinde internet
kullanımına bağlı ortaya çıkan sosyal ve sağlık
sorunlarına olan farkındalık da hızla artmaktadır.3,4 İlk
kez 1996’da tanımlanan “internet bağımlılığı”5 Amerikan
Psikiyatri Akademisi tarafından 2013 yılında yayınlanan
DSM-5’te de ‘internet kullanım bozukluğu’ olarak yer
almaktadır.6 Bu tanı daha sıklıkla internet oyunlarının
günlük hayatı etkileyecek boyutta kişinin hayatını
etkilemesi, önceki hobi ve eğlencelerine vakit
ayırmaması, disforik duygu durumundan kaçınmak için
oyuna yönelmek gibi durumları içermektedir.6 İnternette
fazla zaman harcamak ya da “Sorunlu İnternet
Kullanımı” zaman yönetimini etkilemekte ayrıca internet
kullanıcılarının çevresindeki insanlarla çatışmasına neden
olmaktadır.7
Yapılan çalışmalarla kompulsif internet kullanımının
anksiyete, depresyon, sigara ve alkol kullanımı gibi
olumsuz durumlara yol açabileceği gösterilmiştir.8–10
Sorunlu internet kullanımı, online aktivitelerde artan
sürelerde vakit harcanması nedeniyle sosyal içe kapanma,
yetersiz beslenme ve aile problemleri gibi sorunlarla
karşılaşılmasına yol açabilir.11–13 Kompulsif internet
kullanımının yol açtığı en önemli sorunlardan biri de
uyku-uyanıklık dengesinin bozulmasıdır. Oysaki uyku;
öğrenme, hafıza, duygusal denge ve konsantrasyon için
çok önemli bir durumdur.14–16 Ergenlerde yapılan bir
araştırmada, internet bağımlılığının sempatik aktiviteyi
artırdığı, parasempatik aktiviteyi azalttığı ve bu otonom
düzensizliğin
insomnia
ile
sonuçlanabildiği
gösterilmiştir.17
Yine, üniversite öğrencilerinin dahil edildiği bir
çalışmada, öğrencilerin internette çok fazla zaman
geçirmelerinden dolayı çalışma sürelerini azalttıkları,

Çok hızlı yaygınlaşan internet bağımlılığının,
uyku kalitesi ile ilişkisini gösteren çalışmalara literatürde
rastlanmamıştır. Özellikle meslek yaşamına giriş yapılan
ve
yoğun
akademik
performans
gerektiren
yükseköğrenim döneminde öğrencilerin ders çalışma ve
öğrenmelerinde uyku kalitesi önemli bir rol oynar. Bu
nedenle, çalışmamızda, tıp fakültesi öğrencilerinin
sorunlu internet kullanımının uyku kalitesine etkisinin
araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM
Araştırma modeli ve izinler
Araştırmamız, kesitsel tanımlayıcı bir çalışmadır.
Çalışmanın yürütülmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi
Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan
03.05.2012 tarihli, 575-GOA protokol ve 2012/16-21
karar numaralı onay alındı. Ayrıca, çalışmanın tıp
fakültesi öğrencilerinde uygulanabilmesi için de Dokuz
Eylül
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
(DEÜTF)
Dekanlığı’ndan 27.09.2012 tarihli 18902 sayı numaralı
izni alındı.
Araştırma evreni ve örneklemi
Çalışmanın evrenini, 2012-2013 eğitim yılında,
DEÜTF 1., 2. ve 3. sınıflarında öğrenim gören 905
öğrenci oluşturdu. Çalışma örnekleminin belirlenmesinde
uygunluk örneklem yöntemi kullanılmış olup, örneklem
sayısı; %95 güven düzeyi, 0,05 hata payı ile 270 olarak
hesaplandı. Araştırmaya belli bir günde okulda olan,
çalışmaya katılmayı kabul eden 477 öğrenci dahil edildi.
Veri toplama yöntemi ve araçları
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
hazırlanan anket, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ)
ve İnternette Bilişsel Durum Ölçeği (İBDÖ) kullanıldı.
Anket ve ölçekler, araştırmacılar tarafından yüz yüze
görüşme yöntemiyle uygulandı.
Anket
Araştırmacılar
tarafından
hazırlanan
ankette
katılımcıların cinsiyeti, yaşı, okudukları okul ve sınıfı,
ikamet ettikleri il, ekonomik durumları, eğitim bilgileri,
kronik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar, sigara-alkol
kullanımı, internet kullanımı ile ilgili sorular yer aldı.
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BULGULAR
Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi
Bu indeks uyku kalitesinin geçerli ve güvenilir
olarak değerlendirilebilmesi, ‘iyi’ ve ‘kötü’ uyuyanların
ayrımının yapılabilmesi için Buysse ve ark. tarafından
1988 yılında geliştirilmiştir. Ölçek; son bir aydaki uyku
kalitesini değerlendiren, 19’unu kişinin kendisinin
cevapladığı, beşini ise oda arkadaşının cevapladığı 24
sorudan oluşmaktadır. Kişinin kendisinin cevapladığı 19
soru; uyku kalitesi, uyku süresi ve uykuya dalma süresi,
uyku ile ilişkili sorunları yedi alt başlıkta
değerlendirmektedir. Her bir madde 0-3 puan arası değer
almaktadır. Yedi alt başlıktan elde edilen 0-21 arası puan,
toplam PİKU skorunu oluşturmaktadır. Beş ve altında
elde edilen puan, uyku kalitesinin ‘iyi’ olduğunu
belirtmektedir.20 Ölçeğin Türkçe geçerlik-güvenirlik
çalışması Ağargün ve ark. tarafından yapılmış ve
Cronbach alfa değeri 0,80 olarak hesaplanmıştır.21
İnternette Bilişsel Durum Ölçeği
Sorunlu internet kullanımını dört alt başlıkta
değerlendirmek üzere Davis ve ark. tarafından geliştirilen
yedili likert tipinde bir ölçektir. Ölçek, internet ile ilgili
düşünceleri değerlendiren 36 maddeden oluşmaktadır.
Her bir maddenin puanları ‘kesinlikle katılmıyorum’dan
‘kesinlikle katılıyorum’a doğru 1’den 7’ye doğru
sıralanmakta, alt ölçek puanları ve toplam puan elde
edilmektedir. On ikinci madde ters çevrilerek puanı
hesaplanmaktadır. Ölçeğin alt boyutları; yalnızlıkdepresyon, dürtü kontrolü, sosyal destek ve dikkat
alanlarını değerlendirir. Türkçe geçerlik-güvenirlik
çalışması, Özcan ve ark. tarafından 2005 yılında
gerçekleştirilmiş olup test-tekrar test güvenirliği
sınamasında, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon
Katsayısı toplam ölçek puanları için 0,90, sosyal destek
alt grup puanları için 0,87, yalnızlık / depresyon alt grup
puanları için 0,76, azalmış dürtü kontrolü alt grup
puanları için 0,89 ve dikkat dağıtma alt grup puanları için
0,85 olarak hesaplanmıştır. İç tutarlık katsayısı 0,91
bulunmuştur.22
Veri analizi
Veri analizinde SPSS 17.00 paket programı
kullanıldı. İstatistik analizlerde tanımlayıcı analizler, t
testi, ki kare ve korelasyon analizi yapıldı. P değeri <0,05
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Tıp fakültesi 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinde
yürütülen çalışma, 477 öğrenci ile tamamlandı.
Öğrencilerin %44,9’u kız, %55,1’i erkek öğrenci olup
yaş ortalamaları 19,9 ±1,4 yıldı. Öğrencilerin
%81,2’sinin ailesi İzmir dışında ikamet etmekteydi.
Öğrencilerin %64,2’si; ekonomik durumlarını, orta ve
altı; %35,8’i ise iyi ve üzeri olarak değerlendirdi.
Öğrencilerin belirtmiş olduğu sınıf başarı not ortalaması
76,7±7,5 idi.
Katılımcıların bazı özelliklerine göre uyku
bozukluğu görülme durumları Tablo 1’de yer almaktadır.
PUKİ kullanılarak, katılımcıların %62,5’inde uyku
bozukluğu olduğu saptandı.
Katılımcıların okudukları sınıf ve üniversitede
geçirdikleri süre arttıkça uyku bozukluğu oranlarının
azaldığı görüldü. Birinci sınıf öğrencilerinde uyku
bozukluğu görülme oranı %73,3 iken 3. sınıf
öğrencilerinde bu oran %54,9 idi (p=0,003). Bir yıldır
üniversitede olan öğrencilerde uyku bozukluğu oranı
%72,2 iken 3. sınıf öğrencilerinde bu oran %57,7
bulundu (Tablo 1). Katılımcılarda görülen uyku
bozukluğu ile cinsiyet, yaş ortalaması, ikamet edilen yer,
ekonomik durum, internet erişim yeri, kronik hastalık
durumu, sigara ve alkol kullanma durumu arasında
anlamlı bir fark saptanmadı (Tablo1-2).
Uyku bozukluğu olanlarda uykuya dalma süresi
(19,9±15,7 dk), uyku bozukluğu olmayanların uykuya
dalma süresinden (12,6±10,1 dk) daha fazlaydı
(p<0,001). Uyku bozukluğu olanlarda gece ortalama
uyku süresi (6,3±1,3 saat), uyku bozukluğu olmayanların
gece ortalama uyku süresinden (7,32±0,97 saat) daha
düşüktü (p<0,001).
Katılımcıların ortalama internet kullanma süresi
haftada 16,3±21,9 saatti. Ortalama internet kullanım yılı
ise 8,1±2,7 yıldı. Uyku bozukluğu olan ve olmayan
öğrenciler arasında haftalık internet kullanım saati ve
internet kullanım süresi açısından istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanmadı (Tablo 2).
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Tablo 1. Çalışmaya katılan öğrencilerin sosyodemografik özelliklere göre uyku bozukluğu
durumlarının dağılımı

saptandı (p<0,05) (Tablo 3). İnternette bilişsel durum
ölçeği puanı arttıkça, Pittsburg uyku kalitesi indeksi
puanlarının da arttığı görüldü (r=0,15; p=0,01).

Uyku Bozukluğu
Sosyodemografik
ve bazı özellikler

Toplam
Olan
n (%)

Olmayan
n (%)

Erkek

168 (63,9)

95 (36,1)

263 (100)

Kadın

130 (60,7)

84 (39,3)

214 (100)

Dönem 1
Dönem 2

110 (73,3)
110 (59,5)

40 (26,7)
75 (40,5)

150 (100)
185 (100)

Dönem 3

78 (54,9)

64 (45,1)

142 (100)

55 (62,5)

33 (37,5)
141
(37,1)

88 (100)

p

Tablo 2. İnternet kullanım süresi özellikleri ile uyku
bozukluğu görülme durumunun değerlendirilmesi

Cinsiyet

Sınıfı

Ailenin
ettiği il

0,003

İnternet
kullanım
özellikleri

Olan

ikamet
İzmir
İzmir dışı

Ekonomik
durum
İyi ve üzeri
Orta ve altı

239 (62,9)

103 (60,2)
195 (63,7)

380 (100)

68 (39,8)
111
(36,3)

171 (100)
306 (100)

n

mean±ss

298

16,7±22,4

179

15,6±21,0

0,580

0,490

Haftalık
internet
kullanımı
(saat)
İnternet
kullanım
süresi
(yıl)

298

7,9±2,9

179

8,4±3,3

0,056

1,000

83 (72,2)
88 (62,0)
127 (57,7)

32 (27,8)
54 (38,0)
93 (42,3)

115 (100)
142 (100)
220 (100)

0,034

Yurt
Üniversite
Diğer
Kronik hastalık
Var
Yok

108 (65,9)
75 (64,7)
115 (58,4)

56 (34,1)
41 (35,3)
82 (41,6)

164 (100)
116 (100)
197 (100)

0,294

26 (66,7)

13 (33,3)
166
(37,9)

39 (100)
438 (100)

Tablo 3. İnternet bağımlılığı toplam ve alt ölçek
puanlarına göre ile uyku bozukluğu durumu görülme
durumunun değerlendirilmesi

0,610
Uyku bozukluğu

Sigara
Var
Yok

37 (74,0)
261 (61,1)

13 (26,0)
166
(38,9)

50 (100)
427 (100)

0,089

İnternet Bağımlılığı
alt ölçekleri

84 (62,2)
214 (62,6)

51 (37,8)
128
(37,4)

Olmayan
(n=179)

mean±ss

mean±ss

Sosyal

28,2±14,2

26,1±12,3

0,093

Yalnızlık

13,6±7,5

11,4±5,8

0,001

İmpuls

23,0±11,1

20,1±9,0

0,002

Dikkat

19,7±9,8

16,6±7,9

<0,001

Toplam

84,6±38,4

74,4±31,5

0,002

135 (100)
342 (100)

1,000

Katılımcıların İBDÖ puan ortalaması 80,8±36,3
olarak hesaplandı. Sosyal alt ölçek puan ortalaması
27,4±13,5, yalnızlık alt ölçek puan ortalaması 12,7±7,0,
impuls alt ölçek puan ortalaması 21,9±10,4 ve dikkat alt
ölçek puan ortalaması 18,6±9,2 olduğu görüldü.
Uyku bozukluğu olanlarda İBDÖ toplam puan
ortalaması (84,6±38,4), uyku bozukluğu olmayanların
toplam puan ortalamasına (74,4±31,5) göre daha yüksek
saptandı (p=0,002). Yalnızlık, impuls ve dikkat alt
ölçekleri puan ortalamaları da uyku bozukluğu olanlarda
uyku bozukluğu olmayanlara göre daha yüksek olarak

p

Olan
(n=298)

Alkol
Var
Yok

p

mean±ss

1
2
3
erişim

272 (62,1)

Olmayan

n

Üniversitedeki
süre (yıl)

İnternet
yeri

Uyku bozukluğu

0,506

TARTIŞMA
Bu çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinde problemli
internet kullanımının uyku kalitesi üzerine etkisi incelendi.
Çalışmamız sonucunda, tıp fakültesi 1., 2. ve 3. sınıfta
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eğitim alan 447 öğrencinin %62,5’inde uyku bozukluğu
saptanmış olup İBDÖ puanı daha yüksek olanlarda uyku
bozukluğunun da yüksek oranda olduğu görüldü.
Uyku; kardiyovasküler sistem, kan şekeri regülasyonu
ve hormon salınımının en önemli modülatörüdür. Bu
nedenledir uyku kalitesindeki değişiklikler morbiditeyi
etkilemektedir.23,24 Aynı zamanda uyku bozukluğu,
akademik başarı üzerine olumsuz etkilere de yol
açabilmektedir.25 PUKİ kullanılarak yapılan bir çalışmada,
toplumdaki uyku bozukluğu sıklığı %26-35 olarak
belirtilmiştir.26–28 Üniversite öğrencilerinde de uyku
problemleri
%19-57
sıklıkla
yaygın
olarak
görülmektedir.29,30
Yüksek
akademik
performans
beklentisi nedeniyle daha fazla stres altında olan tıp
fakültesi öğrencilerinde yapılan bir çalışmada dönem 4, 5
ve 6 öğrencilerinde uyku bozukluğu görülme oranı %46,4
bulunmuştur.31 Yüz yirmi yedi tıp öğrencisinin dahil
edildiği başka bir çalışmada ise, PUKİ kullanılarak yapılan
değerlendirme sonucu öğrencilerin % 64,6’sında uyku
bozukluğu olduğu saptanmıştır.32 Aysan ve ark. 2014
yılında hemşirelik, tıp ve eczacılık fakültelerinde eğitim
alan 300 öğrencide gerçekleştirmiş oldukları çalışmada da,
uyku bozukluğu görülme oranını %59 olarak
belirtmişlerdir.33
Faklı
çalışmalarda
üniversite
öğrencilerinde uyku bozukluğu görülme oranı %19-64,7
arasında değişmekte olup, bu araştırmada da tıp fakültesi
öğrencilerinde uyku bozukluğu görülme oranı % 62,5
olarak saptanmıştır.
Çalışmamızda, uyku bozukluğu olanlarda internette
bilişsel durum ölçeği puan ortalaması daha yüksek
bulundu. Ergin ve ark. tıp fakültesi öğrencilerinin internet
kullanımı davranışını araştırdıkları çalışmalarında riskli
kullanıcı oranını %5,2; bağımlı kullanıcı oranını ise %0,8
bulmuşlardır.34 Oğuz ve ark.’nın tıp fakültesi birinci sınıfta
okuyan 183 öğrencide yaptıkları çalışmada ise, internet
kullanımının öğrencilerin sosyal hayatlarını çok fazla
etkilemediği görülmüş olup bu durum, derslerinin ağır
olmasından
dolayı
internete
çok
fazla
vakit
ayıramamalarına bağlanmıştır.35
Çalışmamızda, öğrencilerin üniversitede geçirdikleri
süre arttıkça uyku bozukluğu oranının azaldığı görüldü.
Bu durum, öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıfın uyku
bozukluğu ile ilişkili olmadığını belirten Aysan ve ark.
yaptığı çalışma ile çelişmektedir.33 Fakat Orzech ve ark.
üniversitenin ilk yılında uyku probleminin daha fazla
olabildiğini; bu durumun, bu dönemde stres yönetiminin
etkin olmaması, aileden ayrılma, yeni çevreye uyum gibi
faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir.36
Çalışmamızda, haftalık internet kullanım süresi ile
uyku bozukluğu arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.
Yapılan bir çalışmada, internette fazla süre geçiren
öğrencilerin daha az süre uyuduğu ve kendilerini daha
yorgun hissettikleri tespit edilmiştir.37
Başka bir
çalışmada ise uykusuzluk ile internet bağımlılığı arasında

ilişki saptanmış olup internet bağımlılığı olanların
%51,7’sinde insomnia olduğu belirtilmiştir.38 İnternette
geçirilen süre arttıkça uyku-uyanıklık dengesi bozulur ve
bu nedenledir ki yoğun internet kullanımı olan kişilerde
daha yüksek oranda insomnia görülmektedir.39 Ayrıca, cep
telefonu ve bilgisayarın yoğun kullanımının gün içerisinde
yorgunluk ve uyku problemleri ile ilişkili olduğu
gösterilmiştir.40 Bir çalışmada, internet bağımlılığının;
internet kullanım süresi, gece uyku süresi, yaş, cinsiyet,
sigara içimi gibi faktörlerden bağımsız olarak uyku
bozukluğuna yol açtığı bulunmuştur.41 İnternet kullanımı
veya televizyon seyretmek ile gece çok fazla ışığa maruz
kalınması sonucunda uyku süresi kısalabilir ve insomniaya
neden olabilir.42,43 Bizim araştırmamızda da internet
bağımlılığının uyku bozukluğuna neden olduğu gösterildi.
Çalışmamızda; cinsiyet, kronik hastalık varlığı,
ekonomik durum, sigara ve alkol kullanımının uyku
bozukluğu ile ilişkili olmadığı görüldü. Benzer olarak;
Aysan ve ark.’nın çalışmasında da yaş, cinsiyet, sigara
kullanım durumu ile uyku bozukluğu arasında anlamlı
farklılık
bulunamamıştır.33
Mayda
ve
ark.’nın
çalışmasında ise kronik hastalık, kendini yorgun hissetme,
dikkatte azalma gibi durumlarla uyku bozukluğunun
ilişkili olduğu saptanmıştır.31 Cheng ve ark.’nın
çalışmasında ise ergenlerdeki uyku bozukluğunun
cinsiyetle ilişkili olduğu bulunmuştur.44
Bu araştırma, problemli internet kullanımının tıp
fakültesi öğrencilerinde uyku bozukluğu ile ilişkisini
ortaya koyan ilk yerel çalışmadır. Birkaç yönden
kısıtlılıkları mevcuttur. Çalışma örneklemi, tek bir
üniversitenin preklinik sınıflarında eğitim alan tıp fakültesi
öğrencilerinden oluşmaktaydı. Dolayısıyla, tüm üniversite
öğrencilerindeki internet bağımlılığı ve uyku bozukluğu
görülme oranı ile ilgili genellenebilir sonuçlar belirtmek
mümkün olmadı. Ayrıca, çalışmada kullanılan internette
bilişsel durum ölçeğinin kestirim değerinin olmaması
nedeniyle internet bağımlılık durumu kategorik olarak
ifade
edilemeyip,
puan
ortalamaları
üzerinden
değerlendirme yapılmak zorunda kalındı. Bu nedenle,
‘internet bağımlılığı’ net ifade edilemedi.
SONUÇ
İnternet kullanımının tüm dünyada yaygınlaşması,
problemli
internet
kullanımını
da
beraberinde
getirmektedir. Pek çok çalışma ile problemli internet
kullanımının hem sağlık hem de akademik performans
üzerine olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir. Problemli
internet kullanımı üniversite öğrencilerinde uyku kalitesini
bozmakta ve uyku bozukluğuna neden olmaktadır.
Gençler için gittikçe artan bir sağlık sorunu olması
nedeniyle internet bağımlılığı ve problemli internet
kullanımının sağlık üzerine olan etkileri konusunda daha
çok sayıda araştırmaların yapılması gereklidir.
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