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Özet- Günümüzde bilişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler ve içinde bulunduğumuz yaşam koşullarına bağlı olarak 

internet kullanımı yaygınlaşmaktadır. Genç nüfusun özellikle de üniversite öğrencilerinin hayatlarının önemli bir parçası haline 

gelmiştir Genellikle herkesin kolaylıkla erişebildiği internet; bilgiye hızlı ulaşma, iletişim kolaylığı, alışveriş, eğlence ve oyun 

gibi amaçlarla kullanılmaktadır.   

 

Bağımlılık terimi genellikle uyuşturucu madde olarak algılansa da internet gibi teknolojik araçlara karşı da bağımlılık 

gelişmektedir. İnternet bağımlılığı ise genellikle gençlerde internetin kontrol dışı ve zararlı kullanımında bedensel, ruhsal 

sağlığını ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte yaşamımızın önemli bir yerinde olan internetin 

aşırı kullanımı sağlık sorunlarını da beraberinde getirmiştir.  

  

Bu çalışmanın amacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin internet bağımlılığının farklı değişkenlere göre 

incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılının güz yarıyılında Gümüşhane Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 416’sı kız ve 137’si erkek olmak üzere toplam 553 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile “Young İnternet Bağımlılığı 

Testi- Kısa Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 21.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde 

parametrik analiz tekniklerinden Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile Bağımsız Gruplar t-Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin 

internet bağımlılığı çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. Sonuçlar bu bağlamda analiz edilip tartışılmıştır.  
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Analysis of Internet Dependency of Health Services Vocational High 

School Students in Terms of Different Variables  
 
Abstract- Nowadays, rapid developments in the field of information technology and the use of the internet are becoming 

widespread depending on the living conditions we are in. The young population has become an important part of the lives of 

university students in particular. The Internet, which is generally easily accessible to everyone; information is used for fast 

reaching, communication convenience, shopping, entertainment and games.   

 

 While addiction is often perceived as a drug, addiction to technological tools such as the internet is developing. Internet addiction 

generally affects the physical, mental health and social relations of the Internet in the non-controlled and harmful use of the 

Internet. However, overuse of the internet, which is an important part of our lives, has brought health problems.  

 

 The purpose of this study is to examine the internet addiction of Health Service Vocational High School students according to 

different variables. In the fall semester of the 2017-2018 academic year, the study group of the study consisted of 553 students, 

416 girls and 137 boys, who were studying at Gümüşhane University Health Services Vocational High School. "Personal 

Information Form" and "Young Internet Addiction Test-Short Form" prepared by the researchers were used as the data collection 

tool in the research. Analysis of the data was carried out with the SPSS 21.0 package program. One-way analysis of variance 

(ANOVA) and Independent Groups t-test were used in the analysis of the data.  Students' internet addiction was compared 

according to various variables. The results have been analyzed and discussed in this context.  
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