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ÖZET VE ANAHTAR KELİMELER  

Bu araştırmada ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ve uyku kalitesi arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlandı. Araştırma, İstanbul da bir Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 152 

öğrenci ile gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Pittsburg Uyku Kalite 

Ölçeği” ve “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği” ile toplandı. Araştırmada elde edilen verilerin 

analiz sürecinde SPSS 22.0 programında Independent T test, One Way ANOVA ve Pearson 

Korelasyon analizi kullanıldı. Araştırma sonunda ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının 

yüksek düzeyde olduğu, uyku kalitelerinin ise düşük olduğu tespit edildi. Akıllı telefon 

bağımlılık düzeyinin akademik başarı durumu ve anne eğitim düzeyi değişkenlerine göre 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği (p<0.05), buna karşılık akıllı telefon 

bağımlılığının cinsiyet ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği 

belirlendi (p>0.05). Uyku kalitesi ile ilişkili demografik değişkenler incelendiğinde ergenlerde 

uyku kalitesinin akademik başarı düzeyi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi 

değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği (p<0.05), buna karşılık uyku kalitesinin cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edildi (p>0.05). Bunun yanında 

ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile uyku kalitesi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu bulundu (p<0.05). Sonuç olarak, ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini 

azaltan bir unsur olduğu söylenebilir.  

Anahtar kelimeler: Ergenlik dönemi, akıllı telefon bağımlılığı, uyku kalitesi  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SMARTPHONE ADDICTION AND SLEEP 

QUALITY IN ADOLESCENTS  

İNGİLİZCE ÖZET VE ANAHTAR KELİMELER    

ABSTRACT   

In this study conducted, it is aimed to examine the relationship between smartphone addiction 

and sleep quality in adolescents. 260 students who study at Anatolian High School participated 

in the study. In the data collection process of the research, ‘Personal Information  

Form’, ‘Pittsburg Sleep Quality Scale’ and ‘Smartphone Addiction Scale’ were used. 

Independent T test, One Way ANOVA and Pearson Correlation analysis in the SPSS 22.0 

program were used in the analysis process of the data obtained in the study. At the end of the 

study, it was found that level of smartphone addiction is high, and sleep quality is low in 

adolescents. It was determined that the level of smartphone addiction showed a significant 

difference actuarially according to the variables of academic achievement and maternal 

education level (p<0.05), on the contrary, smartphone addiction did not show a significant 

difference according to the variables of gender and father education level (p>0.05). When the 

demographic variables which are related to sleep quality were examined, it was found that the 

sleep quality in adolescents showed a significant difference according to the variables of 

academic achievement level, mother's education level and father's education level (p<0.05), on 

the contrary, sleep quality did not show a significant difference according to the gender variable 

(p>0.05). In addition, a significant negative relation was found between smartphone addiction 

and sleep quality in adolescents (p<0.05). As a result, it can be said that smartphone addiction 

in adolescents is a factor that reduces sleep quality.   

Keywords: Adolescence period, smartphone addiction, sleep quality  
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1.GİRİŞ VE AMAÇ  

Ergenlik dönemi kavram boyutuyla ele alındığında “fiziksel ve duygusal gelişimlerin neden 

olduğu psiko-sosyal ve cinsel olgunlaşma ile başlayan, kişinin sosyal açıdan bağımsızlığını, 

kimlik duygusunu ve üretkenliğini kazandığı süreç” şeklinde ifade edilmektedir (Derman, 

2008). Ergenlik dönemi fiziki açıdan cinsel gelişim, psiko-sosyal olarak olgunlaşma ve 

büyümenin görüldüğü, çocukluk döneminden yetişkin yaşama geçiş evresidir. Hızlı psikolojik 

ve toplumsal değişikliklerle ifade edilen bu süreç, kişinin gelişim evreleri kapsamında en fazla 

ilgi çeken süreçlerden biri şeklinde nitelendirilmektedir. Ergenliğin başlangıç döneminin ve ne 

kadar süreceğini tahmin etmek oldukça zordur. Bunun yanı sıra, bu süreçteki normal ve 

anormal durumları belirlemenin de zor olduğu bilinmektedir (Akçan Parlaz ve ark., 2012).  

Ergenlik dönemi birçok zararlı alışkanlığın ilk kazanıldığı dönemlerin başında gelmekte olup, 

son yıllarda ergenler arasında yaygın olarak görülen zararlı davranışların başında akıllı telefon 

bağımlılığı gelmektedir. Bilindiği üzere gündelik hayatta insanların haberleşme kaynaklarından 

biri olan telefonlar özellikle kendi kapsamında geliştirdiği teknolojik gelişmelerle beraber artık 

oldukça küçük ebatlarda, portatif bir kitle iletişim aracı haline gelmiştir. Portatif özellikteki bu 

teknolojik cihaz teknoloji çağının en fazla tüketilenleri arasındadır. Bu tüketim, toplum 

bünyesinde ve kullanıcı kitlesinde bazı etkilerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu etkiler 

kişinin içinde yer aldığı toplumsal yapı, ekonomik durum, eğitim, cinsiyet, yaş gibi unsurların 

durumuna göre çeşitlenmektedir (Köseliören, 2017). Akıllı telefon bağımlılığı olan kişilerde 

telefonu yanlarından ayırmama, sık sık cep telefonunu kontrol etme, telefonu yanında 

bulunmadığında kendini kötü hissetme ve sohbet sırasında dahi sürekli telefonuyla oynama gibi 

tutumlara rastlanmaktadır (Yeşilay, 2017). Bugün akıllı cep telefonu kullanıcılarının büyük bir 

bölümü, bu cihazın çok fazla kullanımı dolayısıyla olumsuz etkilerinin kontrolünü 

sağlayamadığı bir “dönüm noktasına” ulaşmıştır (Bal ve Balcı, 2020). Günümüzde davranışsal 

bağımlılıklar içinde yer alan akıllı telefon bağımlılığı başta mental sağlık sorunları olmak üzere 

birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Lee ve ark., 2020; Lee ve ark., 

2016; Tateno ve ark., 2019; Tangmunkongvorakul ve ark., 2020).  

Akıllı telefon bağımlılığı konusunda risk grubunda yer alan bireylerin başında ergenler 

gelmekte olup, ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının beraberinde getirdiği sağlık 

sorunlarından biri de uyku kalitesinin düşmesidir. Literatürde bu konuda yapılan araştırma 
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sonuçları da (Karki ve ark., 2021; Haripriya ve ark., 2019; Wang ve ark., 2019; Park ve Jo, 

2019) ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini azaltan bir unsur olduğunu 

göstermektedir. Buna karşılık Türkiye’de ergenler üzerinde bu konuda yapılan çalışma 

bulgularının sınırlı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda yapılan bu çalışmada ergenlerde akıllı 

telefon bağımlılığı ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.  
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2.GENEL BİLGİLER  

Çalışmanın bu bölümünde konuya ilişkin literatür bilgisine ve bu alanda yapılan araştırma 

özetlerine yer verilmiştir.  

2.1. Ergenlik Dönemi  

Ergenlik dönemine adım atılmasıyla biyopsikolojik açıdan çocukluk döneminden sıyrılarak, 

sosyal yaşamda sorumluluk alma evresi olarak ifade edilen, erişkinlik döneminin başlangıcı 

arasında sayılan bir gelişim dönemi olarak belirtilen dönem ergenlik dönemidir. UNESCO’nun 

yapmış olduğu tanım kapsamında ise; kişinin, öğrenim gördüğü ve hayatını kazanmak için 

çabaladığı ekonomi açıdan henüz özgür bir birey olamadığı ve medeni olarak hala bekar olduğu 

bir gelişim dönemidir. Ergenlik dönemi hem UNESCO’nun hem de Birleşmiş Milletler’in 

yapmış olduğu tanımlarda 15-25 yaş grubu aralığını ifade etmektedir (Koç, 2004). Söz konusu 

yaş grubu incelendiği zaman çocukluk ve yetişkinlik dönemi arasında bulunan bir yaş aralığı 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Gözcü Yavaş, 2017).  

Ergenlik evresi, kişinin yetişkin dünyasına adım atmaya başladığı çocukluk ile erişkinlik 

arasındaki en uzun dönemdir. Ergen bu dönemde yeni heyecan ve deneyimlere açıktır. Ergen 

için arkadaşlık bulunduğu grup içerisinde kabul görmek önemli bir konudur. Ergen genel olarak 

aile fertleri ile çatışma halindedir, bağımsızlık duygusu ağır basmaktadır. Ergenin 

sosyalleşmesi doğduğu günden itibaren toplumun bir ferdi olarak belli dönemlerden geçerek 

kendisinden beklenen sorumluluk ve ilkelerle ilgili bilgi sahibi olmasıdır. Ergenlik döneminde 

aile, okul, sosyal gruplar ve kitle iletişim araçları, ergenin toplumsal kimlik kazanımı ve prestij 

kazanımında son derece etkilidir (Şahin ve Çövener-Özçelik, 2016). Ergenlik dönemi üç 

aşamada gerçekleşmektedir. Literatürde ergenliğe geçiş sürecine göre ergenlik dönemleri 

aşağıdaki gibi açıklanmaktadır.  

Erken ergenlik: 12-14 yaş dönemindeki bu dönemde hızlı gelişen fiziksel ve davranışsal açıdan 

değişimler ortaya çıkar. Hızlı büyüme ve cinsel gelişim erkeklere oranla, kızlarda daha erken 

dönemde yaşanır.   
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Orta ergenlik: 15-18 yaş aralığındaki dönem olarak nitelendirilir. Bu dönem anne-babalardan 

ayrılma, tek başına farklı bir birey olduğu anlama ve bunu anne-babaya kabul ettirme 

çabalarının yoğun şekilde yaşandığı dönemdir.   

Geç ergenlik: 18 yaş itibari ile başlayarak kimlik duygusunun bütünleşmesi ile tamamlanır. 

Akademik ve sanatsal arayışların, toplumsal ilişkilerin ergenlerin kendilerini daha iyi 

anlatabilmesine ve kendisini bir topluluğa ait hissetmesine sebep olduğu bir dönemdir 

(Derman, 2008).  

Yukarıda mevcut verilerden de çıkarılabileceği üzere ergenler, karşılaştıkları bu ani biyolojik, 

psikolojik ve sosyal değişimlere uyum sağlamakta güçlükle karşılaşabilmekte ve bu değişimler 

bazı adaptasyon sorunlarına neden olabilmektedir (Arslan ve Balkıs, 2014). Bu nedenle 

özellikle ebeveynlerin ve ergenler ile sağlık profesyonelleri arasında yer alan hemşirelerin 

ergenlik döneminin gelişim özelliklerini iyi bilmeleri gerekmektedir.  

2.1.1. Ergenlik Döneminde Gelişim Özellikleri  

Ergenlik dönemi bireyin cinsel ve hormonal açıdan gelişiminin hızlı olduğu bir dönem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemin başında genital gelişim hızlı olsa da üreme fonksiyonu 

henüz gelişmiş bir yapıya sahip değildir. Bu dönemde bulunan bireyler cinsel ve hormonal 

yapıda meydana gelen değişimlere paralel olarak kimlik arayışı içine girmektedir. Ergenlik 

döneminde kimlik gelişimini sağlıklı bir biçimde tamamlamayan bireylerde kimlik karmaşası 

ortaya çıkmaktadır (Topses ve Serin, 2012).  

Kimlik karmaşasının yaşandığı bu dönemde bireyin farklı psikolojik kargaşa ve bunalımlar 

yaşaması da söz konusudur. Bu durum, zaman içerisinde ergenlerde zararlı madde 

alışkanlıklarının başlamasına, depresyona girme olasılığının artmasına, hatta intihar eğilimi 

gözlenmesine zemin hazırlayabilmektedir. Ergenlik döneminde ebeveynlerin çocuklar 

üzerindeki etkileri azalmaktadır. Bu nedenle ergenlik döneminde bulunan bireyler ebeveynleri 

ile vakit geçirmekten ziyade, arkadaş çevresi ile vakit geçirme eğilimindedir. Bu durum bazı 

ergenlerin arkadaşları tarafından yönlendirilerek hareket etmesine zemin hazırlasa da ergenler 

hala ebeveynlerin kontrolü altındadır (Gül ve Güneş, 2009). Yine bu dönemde ergenlerin 

insanlar arası ilişkiler, insanlar arasında yaşanan sorunlar, dini, politik ya da etnik köken ile 

ilgili sorunlara karşı ilgili olma düzeyleri artmaktadır. Bu durum, ergenlerin karşılaştıkları yeni 

konu, durum ve olayları sorgulamalarına zemin hazırlamaktadır. Ancak bu dönemde bireyin 

ben merkezci bir kişilik yapısına sahip olması düşüncelerinin sınırlı olmasına neden olmaktadır 
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(Ahioğlu Lindberg, 2011). Ergenlik döneminin sonunda bireyin evliliğe ve kariyer planlarına 

ilişkin görüşleri şekillenmeye başlamaktadır (Topses ve Serin, 2012).  

  

  

  

2.2. Bağımlılık Kavramı  

Kavramsal açıdan ele alındığında bağımlılık “bireyin yararlandığı bir nesne ya da ortaya 

koyduğu bir davranış üzerinde kontrolünü yitirmesi ve onsuz bir hayat sürdüremez hale 

gelmeye başlaması” şeklinde nitelendirilmektedir (Yeşilay, 2017).  

2.2.1. Bağımlılık Türleri  

Literatürde yer alan çalışmalarda günümüz toplumlarında yaygın olarak görülen bağımlılık 

türleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.  

Madde bağımlılığı: Bağımlılığa neden olan maddelerin bireyin hayatında son derece önemli bir 

yere sahip olması madde bağımlılığının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Toplumsal yaşamda 

kendisine yer bulan ve bağımlı bir neslin ortaya çıkmasına neden olan madde bağımlılığının 

tespit edilmesi son derece önemlidir. Çünkü bireyin bağımlılık durumu bireysel yaşamından 

toplumsal yaşamına kadar birçok yaşamsal pratiğe etki etmektedir. Bu belirleme toplumsal 

mekanizmalar tarafından değil; bilimsel araştırmalar tarafından yapılmaktadır. Böylelikle 

madde bağımlılığını tespit edebilmek adına madde bağımlılığı ölçüt ve tanılarından 

faydalanılmaktadır (Köseliören, 2017).   

İnternet bağımlılığı: İnternet; akıllı telefon bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal ağ 

bağımlılığının aktif öğesi olmasından dolayı internet bağımlılığının söz konusu bağımlılık 

türleriyle yüksek ölçüde ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Savcı ve Aysan, 2017). İçinde 

bulunduğumuz çağda bazı kişilerin internete bağlı olarak yaşamlarını devam ettirmeleri 

üzerinde kontrollerini kaybettikleri ve söz konusu durumun günlük yaşamlarında sosyal 

hayatlarında ve aile içinde güçlüklere sebep verdiği, sonuçta da, gelişimsel, davranışsal, 

bilişsel, toplumsal ve akademik nedenlere sebebiyet verdiği öne çıkmaktadır. Bu durum öteki 

kimyasal madde bağımlılıklarının aynı özelliklerini taşıdığı ve "sorunlu internet kullanımı" ya 

da "internet bağımlılığı" şeklinde ifade edilmektedir (Döner, 2018). İnternet bağımlılığı, 

internet ile alakalı farklı bağımlılık çeşitlerinin temel içeriğini ortaya koymaktadır.   
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Teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok ürünü 

insanlığa sunmaktadır. Bu ürünlerin hayatı kolaylaştırma konusunda sunduğu faydaların 

yanında, teknolojinin çok yoğun ve uygunsuz kullanımı dolayısıyla bazı problemlere neden 

olduğu da bilinmektedir. Bu bağlamda özellikle okul dönemindeki genç bireylerde son derece 

fazla rastlanan problem çok fazla internet ve bilgisayar kullanımıdır. Bu tür bir bağımlılığın 

genç bireylerin sosyal ilişkilerini olumsuz açıdan etkilediği ve okul başarı düzeylerini 

düşürdüğü bilinmektedir (Arbabisarjou ve ark., 2016; Stavropoulos ve ark., 2013; Cengizhan, 

2005). Ayrıca internet bağımlılığı konusu bilhassa çocuk ve ergenlerin ruh sağlığına ilişkin 

yansımalarını tespit etmek ve bu durumda gereken tedbirleri almak kaçınılmaz bir 

zorunluluktur. Literatür incelendiğinde bu konuda yapılan araştırmaların hızlandığı dikkati 

çekmektedir. Ebeveynler, çocukların eğitim amacıyla internet ve bilgisayar kullanımı için 

desteklemektedir. Ancak, ailelerin büyük bir kısmının internet ve bilgisayar kullanımına ilişkin 

yeterli bilinç düzeyine ulaşamadıkları görülmektedir (Cömert ve Kayıran, 2010). Bunun 

yanında yapılan bir araştırmada internet bağımlılık düzeyinin küresel anlamda yaygın bir 

problem olduğu ifade edilmiştir (Byun ve ark., 2009).  

Sosyal medya bağımlılığı: İnternet, sağladığı birçok imkân dolayısıyla kişinin hayatına 

kolaylıklar sunmakta, pek çok seçenekle gelişimine yardımcı olmaktadır. Sağladığı bu 

fırsatların en önemlilerinden birisi de kolay ve hızlı iletişim sunmasıdır. Günümüzün tek tip 

iletişim araçları yerini sosyal medya aygıtlarına bırakmış ve bu vasıta ile bireyler kendi 

aralarında rahatlıkla etkileşimde bulunarak iletişim ağları üzerinde farklı paylaşımlar 

yapabilmektedir. Bu kapsamda internet ortamda yer alan iletişim araçları arasında en ilgi çekeni 

sosyal medyadır (Demir, 2016). Kavram olarak değerlendirildiğinde sosyal medya; kullanıcı 

kitlesinin kendi fikirleri, bakış açıları, fotoğrafları, videolarını birçok ortamda paylaşabildiği ve 

bu paylaşımların diğer kullanıcı kesim tarafından erişime açık olduğu, diğer bireylerle etkileşim 

ve iletişim sağlanabilen sanal bir ortam olarak nitelendirilebilir (Söner ve Yılmaz, 2018). Bu 

bağlamda sosyal medya, bireylerin toplum içinde varlıklarını özgür bir şekilde ispat 

edebildikleri, kendilerini aktarabildikleri ve bu sosyal gereksinimi karşılayabildikleri bir ortam 

şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu ortam da bireyler için bir eğlence kaynağı olmasının yanı 

sıra aynı zamanda bir sosyalleşme ortamının en kapsamlı sağlayıcısı ve kimlik üretiminde bir 

temsil vasıtasıdır (Işık ve ark., 2018). Sosyal medyanın bilinçsiz ve yoğun olarak kullanılması, 

sosyal medya bağımlılığına yol açabilmektedir (Balcı ve Baloğlu, 2018). Sosyal medya 

bağımlılığı da başta yalnızlık ve depresyon olmak üzere birçok psikolojik sorunu beraberinde 
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getiren bir bağımlılık türü olarak değerlendirilmektedir (Haand ve Shuwang, 2020; Keleş ve 

ark., 2020; Baltacı, 2019). Bugün teknolojik açıdan gelişen pek çok sorundan bahsedilebilir  

(Döner, 2018). Bu sorunların başında da teknoloji bağımlılığı gelmekte olup, yapılan çalışmalar 

teknoloji bağımlılığının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir (Bavelier ve ark., 2010). 

Teknolojik bağımlılıklar kişinin yalnızlaşmasına, toplumdan soyutlanmasına ve bireylerarası 

ilişkilerinin bozulmasına sebep olmaktadır (Savcı ve Aysan, 2017). Teknoloji bağımlılığının 

asıl sebepleri aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Yeşilay, 2017):  

• Kontrolsüz ve ölçüsüz kullanımın ne olduğu konusunda bilgi eksikliği.  

• Meydana gelen bağımlılığın neden olacağı neticeler hakkında bilgi sahibi olmamak 

veya önemsememek.  

• Merak hissini kontrol edememek.  

• Bağımlı olan bireylerden meydana gelen bir çevreye sahip olmak.  

• Yapacak bir aktivite bulamayıp, can sıkıntısı yaşamak.  

• Arkadaşları tarafından dışlanmamak için onların hemen her isteğini yerine getirmek.  

• Problemleri hangi yollarla çözebileceğini bilmemek ve sorunlarını giderebilmek adına 

teknolojiyle ilgilenmek.  

• Sosyal ilişki kurmakta zorlanmak ya da sosyal ilişki kurma hususunda zorlanmak.  

• Gerçekte gerçekleştirilemeyen eylemleri internet ortamında gerçekleştirmek.  

• Güdülerini kontrol edememek.  

• İçe kapanık bir kişilikte olmak.  

• Çevresi tarafından beğeni kazanmayı istemek.  

• Karamsarlı olmak.  

• Hayatında gerçek bir hedefi olmamak.  

• Kendisine güven duymamak.  

• Hayatı sevmemek, hayat enerjisine sahip olmamak.  

• Sosyal ilişki kurmada zorluk yaşamak.  

• Kendisini yeterince tanımamak.  

• Gerçek hayatta neler yapabileceğini bilmemek.  

Teknoloji bağımlılığı özellikle ergenlerde ve genç bireylerde oldukça yaygın bir problem olarak 

karşımıza çıkmakla beraber, teknoloji bağımlılığı birçok fiziksel ve psiko-sosyal sağlık 

probleminin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Literatürde yer alan çalışmalarda 

teknoloji bağımlılığının ortaya çıkardığı fiziksel ve psiko-sosyal problemler aşağıdaki gibi 
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sıralanmaktadır (Kutluoğlu-Karayel, 2019; Ndubuaku ve ark., 2020; Fradelos ve ark., 2016; 

Mustafaoğlu ve ark., 2018):  

• Yeme problemleri yaşama, obezite ile karşı karşıya kalma.  

• Fiziksel görünümde (beden duruşunda) bozuklukların ortaya çıkması.  

• Gözlerde yanma hissi.  

• Ellerde uyuşma hissi, baş ağrısı ve boyun kaslarında ağrı.  

• Günlük hayatta kendisini sürekli halsiz hissetme.  

• Yeme düzeninde bozulma görülmesi.  

• İşitme ve görme duyusunda kayıpların ortaya çıkması.  

• Dikkat kaybı.  

• İçe kapanık bir kişilik yapısının ortaya çıkması.  

• Akademik başarı düzeyinin düşmesi.  

• Sorumluluklarını yerine getirmeme ya da sorumluluklarını aksatma eğiliminin 

görülmesi.  

• Sosyal ilişkilerde zayıflama ve gerçek anlamda sosyal yaşamdan uzaklaşmanın ortaya 

çıkması.  

• Kişisel ve ailevi konularda sorunlar yaşama.  

• Sosyal ilişkilerden uzaklaşmaya paralel olarak sosyal ve bilişsel becerilerde körelme.  

• Stres ve bazı mental sağlık sorunlarının ortaya çıkması.  

• Beğenilme kaygısı ve beraberinde getirdiği farklı kaygı bozuklukları.  

• Yalan söyleme eğiliminin artması, kontrol kaybı ve suçluluk duygusunun artması.  

• Gizlilik ile ilgili yasal kuralların çiğnenmesi.  

• Kolay kırılıp öfkelenme ve şiddet eğiliminin artması.  

• Yoksunluk yaşama eğiliminin artması.  

Televizyon bağımlılığı: bu bağımlılık türünün sebepleri diğer davranışsal bağımlılık türlerinden 

daha farklı olarak görülmektedir. Söz konusu bağımlılık türüne dikkat çeken öğe kişinin 

kullanım sağlaması ve televizyonun içerikleri neticesinde tatmin duygusu hissedebilme 

eylemidir. Böylece öteki bağımlılık türlerinde ortaya çıkan dışsal etkenlerle bu bağımlılık 

türünde çok fazla karşılaşılmamaktadır. Televizyon bağımlılığı bazı etkileri de birlikte 

getirmektedir. Bilhassa bağımlıların bazen televizyon yayınlarına bağlı olmasa da sunulan 

içerikler o kişilerin bilinçaltını etkilemektedir. Söz konusu durum bu bireylerin toplumsal ve 

bireysel hayatlarına da yansımaktadır (Köseliören, 2017).  
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Dijital oyun bağımlılığı: Ergenlik çağında olan ve genç yetişkinlerin geçmişte sokak aralarında 

ve parklarda oynadıkları oyunlar, içinde bulunduğumuz çağda internet kafeler ya da evlerde, 

bilgisayar aracılığı ile oynanan sanal oyunlar şeklini almıştır. Değişim gösteren bu kültürel yapı 

bilhassa gençler arasında gün geçtikçe daha çok kullanılan dijital oyunları ve bu oyunların aşırı 

derecede kullanılması ile kontrol altına alınamaması "dijital oyun bağımlılığı" kavramını ortaya 

çıkarmıştır (Yalçın Irmak ve Erdoğan, 2016). Dijital oyunların bağımlılığa neden olmasına 

zemin hazırlayan unsurlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Sallayıcı ve Yöndem, 2020; Karaca 

ve ark., 2016):  

• Bedenen ve zihnen meşgul olacak uğraş bulma isteği.  

• İnternetten ve dijital oyunlardan uzak kaldığında sinirli olma.  

• İnternette geçirilen zaman diliminin sürekli olarak artması.  

• Sosyal kaygı düzeyi yüksek birey olma.  

• İnternet dışındaki hobilere vakit ayırma konusunda isteksiz olma.   

2.3. Akıllı Telefon Kavramı ve Tarihsel Gelişimi  

Motorola bünyesinde çalışan mühendis Martin Cooper, 1973 senesinde ilk defa bir cep telefonu 

icat ederek iletişim dünyasında büyük bir teknolojik yeniliğe imza atmıştır. Cep telefonlarının 

gelişmesine paralel olarak insanların iletişim biçimlerinde de ciddi değişimler meydana 

gelmiştir. Bu durum, insanların iletişim kültürlerinin farklılaşmasına zemin hazırlamıştır. 

Böylece insanın yalnızca avucuna kocaman dünyayı sığdıran cep telefonlarının yaşamımıza 

girmesiyle iletişim kapsamında büyük bir devrim yaşanmıştır (Bal ve Balcı, 2020).  

Günümüzde dünyada hızlı bir şekilde artış gösteren ve yaygınlaşan cep telefonu kullanımı, hem 

mobil olmasından dolayı hem de iletişim kurmak için oldukça basit özellikleri geride bırakarak, 

yaşamımızda iletişim ve bilgi teknolojisinin kolaylıkla taşınabilen bir aleti olarak yer 

edinmiştir. Teknoloji açısından yer alan gelişmeler ile birlikte cep telefonlarına yüklenmiş olan 

misyonun değişimi, aynı zamanda iletişim sağlama gereksinimin giderilmesi ötesinde 

fonksiyonlara sahip olması sebebiyle akıllı telefon şeklinde ifade edilerek varlıklarını devam 

ettirmektedirler. Gündelik sportif aktiviteler, yön bulma, görüntülü sohbet, internet erişimi, 

video ve fotoğraf çekimi için bile kullanılan söz konusu cihazlar, egzersiz sırasında 

gerçekleştirilen bütün eylemleri kontrol etme, adım sayma ve kalp atış hızını sayabilme gibi 

birtakım özellikleriyle gündelik yaşamın ve rutinlerin bir parçası olmuştur. Bütün bu 

özelliklerin yalnızca bir cihazda toplanması, bireylerin söz konusu cihaza sahip olma  
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konusunda arzularını ve isteklerini artırmanın yanı sıra bir ihtiyaç hissi de yaratmaktadır (Işık 

ve Kaptangil, 2018).  

2.3.1. Akıllı Telefon Bağımlılığı  

Pek çok yaşam alanında geliştirilmiş olan internet erişimi konusundaki alt yapı imkanlarının 

her geçen gün artış göstermesi, akıllı telefonların kullanımının artması ve yaygınlaşmasıyla 

önceleri erişim imkanının bugünkü kadar kolay olmadığı internete ulaşım da hem kolaylaşmış 

hem de artmıştır. Bu kapsamda akıllı telefon ve sosyal ağ kullanımı arasında var olan ilişki de 

gündeme gelmektedir. Söz konusu ikili ilişkiyi açıklamada karşımıza çıkan problemlerden bir 

tanesi de sosyal ağ kullanmanın artışı mı akıllı telefon bağımlılığına yol açtığı, yoksa akıllı 

telefona sahip olmakla birlikte ona olan bağımlılığın mı sosyal ağ kullanımının artış 

göstermesine neden olduğudur. Kavramsal olarak incelendiğinde akıllı telefon bağımlılığı, çok 

fazla ve kontrol dışı kullanılarak, bireylerin sosyal ilişkilerini olumsuz şekilde etkileyen bir 

bağımlılık çeşididir. Hemen bütün yaş gruplarından bireyler akıllı telefon kullanımı sağlasa da 

akıllı telefon kullanımında en fazla uyum gösterenler Y ile Z kuşağındakilerdir. Y kuşağı olarak 

bilinen ve 1977 ile 1994 seneleri arasında dünyaya gelen bu kuşak entelektüel olmakla birlikte 

teknolojiye oldukça yatkın kişileri içerisinde barındırmaktadır. Z kuşağı 1995 senesi ve 

sonrasında dünyaya gelen kişilerden oluşmaktadır (Daysal ve Yılmazel, 2020).  

Akıllı telefon bağımlılığına ilişkin belirtiler aşağıda verilmiştir (Yeşilay, 2017):  

• Uyurken akıllı telefonunu erişilebilecek bir yere bırakmak.  

• Akıllı telefonu daima yanında bulundurmak.  

• Sık sık akıllı telefonu kontrol etmek.  

• Akıllı telefonu kullanım nedeniyle günlük işleri aksatmak.  

• Kişinin kendisini kötü hissettiği anlarda akıllı telefonu kullanması.  

• Başka bireyler ile sohbet sırasında veya yemek yerken bile sıklıkla akıllı telefon 

kullanmak.  

• Akıllı telefon kullanımı gerçekleştirmediği sürece kendisini kötü hissetmek.   

2.3.2. Akıllı Telefon Bağımlılığı Tanı Kriterleri  

DSM-5’te akıllı telefonlara olan bağımlılığın ölçütleri "Akıllı telefonun toplumsal iletişim 

kurmamak adına koruyucu bir özelliğe sahip veya bir herhangi bir nesne gibi kullanımı 

sağlanması ve söz konusu kullanımın dürtüsel bir biçimde olması" olarak tanımlanmıştır. Söz 
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konusu ölçüt için aşağıdaki belirtiler verilmiştir (Bragazzi ve Del Puente, 2014; Bekaroğlu ve 

Yılmaz, 2020):  

(a) Daha fazla cep telefonu olma, her zaman beraberinde şarj cihazı taşıma.  

(b) Akıllı telefonunu kaybetme veya yanına almaması veya telefonun internet erişiminin açık 

olmaması, şarjının bitmesi veya arama hakkının bitmesi düşüncesinin bireye endişe ve 

gerginlik hissettirmesi ve bireyin akıllı telefon kullanımının yasak olduğu yerlerde (tiyatro, 

uçak gibi) olabildiğince uzak durma.  

(c) Çağrı ya da bildirim gelip gelmediğini sürekli bir şekilde kontrol etme.  

(d) Akıllı telefonu hiç kapatmama (24 saat boyunca açık durması), telefonla beraber uyuma.  

(e) Strese ve kaygıya neden olacak yüz yüze insan iletişiminde azalma, teknolojik aletler ile 

iletişim kurma.  

(f) Akıllı telefon için oldukça büyük harcamalar yapma veya borçlanma.  

2.3.3. Akıllı Telefon Bağımlılığının Sonuçları  

Ülkemizde ve dünyada yapılan birçok çalışmada; akıllı telefonları oldukça yoğun kullanmanın 

birtakım problemlere neden olduğuna ve kullanım sağlayan bireylerin söz konusu cihazlara 

bağımlı olma ihtimaliyle karşılaşabileceklerine dikkat çekilmektedir (Bal ve Balcı, 2020; Kiran 

ve ark., 2018). Bu hususta akıllı telefonlar yaşamı kolaylaştıran fonksiyonel bir cihaz olmasına 

rağmen yoğun bir şekilde ve kontrolsüz kullanımı ruhsal ve fiziksel sağlığı olumsuz anlamda 

etkileyen bir cihaz olmuştur. Fiziksel problemler arasında el bileği, sırt, boyun ve baş ağrıları 

oldukça sık karşılaşılan problemlerdir. Ruhsal olarak iş yaşamındaki sorunlar, akademik 

başarıda düşüş olması, sosyal iletişimin azalması, dikkat eksikliği, depresyon, anksiyete gibi 

sorunlar bulunmaktadır. Ergenlik dönemindeki bireyler teknolojik bağımlılıklara karşı 

savunmasız ve oldukça hassas dönemdedirler. Ergenlik çağında bulunan gençler bir taraftan 

gelişimsel problemler yaşarken bir taraftan da ruhsal, sosyal ve teknolojik sorunlara karşı 

koymak zorundadırlar. Akıllı telefon bağımlılığının genç bireylerde pek çok psiko-sosyal ve 

fiziksel probleme sebep verdiği bilinse de ara sıra da genç bireylerin mevcut problemleri onları 

akıllı telefon bağımlısı yapmaktadır. Akademik başarının düşmesi, uyku sorunları, obezite, 

depresyon, düşük benlik saygısı cep telefonu bağımlılığıyla ilişkili ergenlik çağındaki 

gençlerde karşılaşılan problemlerdendir (Daysal ve Yılmazel, 2020).  
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Büdük (2018) tarafından yapılan çalışmada obez bireylerde akıllı telefon bağımlılığı ile obezite 

ilişkisinin incelenmesi amaçlanmış, bu kapsamda akıllı telefon bağımlısı olma düzeylerine göre 

katılımcıların beden kitle indeksleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda akıllı telefon 

bağımlılık düzeyi yükseldikçe katılımcıların beden kitle indekslerinin de arttığı bulunmuş, bu 

kapsamda akıllı telefon bağımlılık düzeyinin obezite riskini arttıran bir unsur olduğu 

belirtilmiştir.  

Literatürde yer alan bazı çalışmalarda ise akıllı telefon bağımlılığının çeşitli psikolojik ve 

sosyal sorunlara neden olduğu görülmektedir (Alhassan ve ark., 2018; Kim ve ark., 2017; Al-

Kandari ve Al-Sejari, 2020; Volungis, 2019; Mosalanejad ve ark., 2019; Jiang ve ark., 2018; 

MatarBoumosleh ve Jaalouk, 2017). Levent (2020) tarafından bu konuda yapılan bir çalışmada 

üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmış, çalışmada akıllı telefon bağımlılığı ile öğrencilerin iletişim becerileri 

arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu kapsamda öğrencilerin akıllı 

telefon bağımlılık düzeylerinin iletişim becerilerini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Tok 

(2019) tarafından yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılık düzeyi 

ile iletişim becerileri ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış, çalışmada 

öğrencilerin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin iletişim becerilerini olumsuz yönde etkilediği 

ve yalnızlığı arttırdığı tespit edilmiştir.   

Bayrak (2020) tarafından yapılan çalışmada akıllı telefon bağımlılık düzeyi ile dikkat eksikliği 

ve hiperaktivite bozukluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış, çalışmada akıllı 

telefon bağımlılığı ile dikkat eksikliği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, özellikle 

telefon kullanma süreci uzun olan bireylerde dikkat eksikliğinin daha yaygın olduğu 

bulunmuştur. Aynı çalışmada akıllı telefon bağımlılarında hiperaktivite bozukluğu görülme 

riskinin de yüksek olduğu görülmüştür.  

Asan (2020) tarafından yapılan çalışmada ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile yalnızlık ve 

benlik saygısı arasındaki ilişki incelenmiş, çalışmada ergenlerin akıllı telefon bağımlılık 

düzeyleri arttıkça benlik saygılarının azaldığı ve yalnızlık düzeylerinin yükseldiği tespit 

edilmiştir. Yıldırım (2019) tarafından yapılan çalışmada ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile 

sürekli kaygı düzeyi arasındaki ilişki ele alınmış, çalışmada ergenlerin akıllı telefon bağımlılık 

düzeyleri arttıkça sürekli kaygı düzeylerinin de yükseldiği, bu kapsamda akıllı telefon 

bağımlılığı ile sürekli kaygı düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu rapor edilmiştir. 

Boyalı (2020) tarafından yapılan çalışmada ise akıllı telefon bağımlılığının akademik başarıyı 
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olumsuz yönde etkilediği ve akıllı telefon bağımlılığı olan bireylerde akademik erteleme 

davranışı görülme sıklığının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Liu ve ark., (2020) tarafından 

yapılan çalışmada ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ve yalnızlık ilişkisinin incelenmesi 

amaçlanmış, çalışmaya 3051 ergen katılmış, çalışmanın sonunda ergenlerde akıllı telefon 

bağımlılığının yalnızlığı arttıran bir davranış sorunu olduğu bulunmuştur.  

Depresyon ve kaygı da akıllı telefon bağımlılığı yüksek olan bireylerde sıklıkla karşılaşılan 

mental sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Farklı yaş gruplarında yer alan bireyler 

üzerinde yürütülen araştırma bulguları da bu görüşü desteklemektedir (Keles ve ark., 2020). 

Choi ve ark., (2015) tarafından bu konuda yapılan bir çalışmada ergenlerde akıllı telefon 

bağımlılığının beraberinde getirdiği psikolojik sorunların incelenmesi amaçlanmış, çalışmada 

akıllı telefon bağımlılığının depresyon ve kaygı ile yakından ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  

Akıllı telefon bağımlılığı baş ağrısını da beraberinde getirmekte olup, yapılan çalışma bulguları 

da hu görüşü desteklemektedir. Bu konuda yapılan ve üniversite öğrencileri üzerinde 

gerçekleştirilen çalışmada akıllı telefon bağımlılığı ile baş ağrısı şikâyeti arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmış, çalışmada akıllı telefonlar üzerinden interneti yaygın olarak kullanan 

öğrencilerde baş ağrısı görülme sıklığının yüksek olduğu rapor edilmiştir (Erdoğdu Ceylan, 

2019). Bunun yanında yapılan araştırma bulguları akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini 

olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda insanların akıllı 

telefon kullanma sıklıkları arttıkça uyku kalitelerinin de anlamlı düzeyde azaldığı rapor 

edilmiştir (Özcan ve Acimis, 2021; Demirci ve ark., 2015; Zhang ve Wu, 2020).  

2.3.4. Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığının Nedenleri  

Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı nedenleri teknoloji bağımlılığı nedenleri ile paralellik 

göstermektedir. Bunun yanında yapılan çalışmalarda farklı nedenlere paralel olarak akıllı 

telefon bağımlısı olan ergen sayısının giderek arttığı belirtilmektedir (Wang ve ark., 2017). 

Literatürde yer alan çalışmalarda ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının temel nedenleri 

aşağıdaki gibi açıklanmıştır;  

• Diğer insanlar ile yakın ilişkiler kurabilecek sosyal beceriler konusunda yetersiz olma,  

• Asosyal bir kişilik yapısına sahip olma ya da içe kapanık bir kişilik yapısının söz konusu 

olması,  

• Sosyal yaşamda kendini ifade ederken sorunlar yaşama,  
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• Yalnız kalma eğiliminin yüksek olması ya da toplum tarafından sürekli olarak 

dışlanmaya maruz kalma,  

• Aile ile kaliteli vakit geçirme konusunda sorunlar yaşama ve aile içi problemler yaşama,  

• Bakım veren bireyin ya da aile üyelerinin teknolojik cihazların kullanımı konusunda 

yeterli bilince sahip olmamaları,  

• Ergenin sosyal ilişkiler kurabilecek düzeyde arkadaş çevresi olmaması ya da 

sosyalleşme sürecini destekleyici ortam bulamama,  

• Arkadaş çevresinde teknoloji bağımlısı bireyler olması ya da arkadaş çevresinin 

olumsuz davranışlar sergilemeleri,  

• Spor ve sağlıklı yaşam aktiviteleri gibi diğer insanlar ile sosyalleşme fırsatı sunan 

etkinliklerden uzak kalma,  

• Akademik başarı düzeyinin düşük olması,  

• Sosyal çevrede kabul görme konusunda sorunlar yaşama, sosyal kabul kaygısı yaşama 

ve sahip olunan duyguları kolay bir biçimde diğer insanlara ifade edememe,  

• Ergenin sosyal ortamlarda kendisini yeterince tanıtma konusunda sorunlar yaşaması,  

• Yer, zaman ve mekân sınırlaması olmadan istenilen kişiler ile kolayca iletişim 

kurabilme imkânı olması,  

• Eğlence ve keyif verici diğer etkinliklere günlük hayat ile kıyaslandığı zaman akıllı 

telefonlardan daha kolay erişim sağlanması ve iletişim yollarının düşük maliyetli 

olması,  

• Ortak zevkleri ve görüşleri paylaşabileceği kişileri akıllı telefonlar sayesinde kolayca 

bulabilmesi (Kutluoğlu Karayel, 2019; AlBarashdive ark., 2016; Ihm, 2018).  

2.3.5. Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığı Yaygınlığı  

Akıllı telefon bağımlılığının diğer yaş gruplarında yer alan bireyler ile kıyaslandığı zaman 

ergenler ve gençler arasında oldukça yaygın olduğu bilinmektedir. Literatürde bu konuda 

yapılan araştırma bulguları da akıllı telefon bağımlılık düzeyinin ergenler arasında giderek 

yaygınlaştığı, kız ve erkek ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının yüksek olduğu, cinsiyetler 

arasında bağımlılık düzeyi arasında herhangi bir farklılık bulunmadığını göstermektedir (Dirik, 

2016; Yıldırım, 2018; Ataş, 2018). Şanlı (2018) tarafından yapılan çalışmada ergenlerde akıllı 

telefon bağımlılığı ile ilişkili demografik değişkenlerin incelenmesi amaçlanmış, çalışma 208 

erkek ve 499 kadın lise öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın sonunda ergenlerde akıllı 
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telefon bağımlılık düzeyinin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Kalen (2018) tarafından 

yapılan çalışmada ergenlerde akıllı telefon kullanma amaçlarının ve akıllı telefon kullanma 

süresinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmış, çalışma lise öğrencileri 

üzerinde yürütülmüş, çalışmanın sonunda ergenlerin %91.1 gibi önemli bir bölümünün akıllı 

telefon sahibi olduğu, akıllı telefonları genellikle internete erişim için kullandıkları ve 

öğrencilerin büyük bir bölümünün günde dört saat ve üzerinde bir zaman dilimini akıllı telefon 

kullanarak geçirdikleri belirlenmiştir. Görür (2019) tarafından yapılan çalışmada ergenlerde 

akıllı telefon bağımlılık düzeyini etkileyen unsurlar ele alınmış, çalışmaya 410 lise öğrencisi 

katılmış, çalışmanın sonunda ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyinin yüksek seviyede 

olduğu tespit edilmiştir.  

Ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyinin ele alındığı diğer bir çalışmada ergenlerin 

%30,9’unun akıllı telefon bağımlısı olduğu tespit edilmiştir (Cha ve Seo, 2018). Ergenlerde 

akıllı telefon bağımlılık düzeyi ile psikolojik yapı arasındaki ilişkinin ele alındığı çalışmada 

ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyinin psikolojik açıdan sonuçları incelenmiş, çalışmaya 

580 erkek ve 867 kadın olmak üzere toplam 1447 ergen katılmıştır. Çalışmanın sonunda 

ergenlerde erkeklerin %66.2’sinin, kadınların ise %60,2’sinin akıllı telefon bağımlısı olduğu 

belirlenmiştir (Buctot ve ark., 2020). Chen ve ark, (2017) tarafından yapılan çalışmada 

ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi 

amaçlanmış, çalışmaya 1441 ergen katılmıştır. Çalışmanın sonunda ergenlerde akıllı telefon 

bağımlılık düzeyinin erkeklerde %30,3 düzeyinde, kadınlarda ise %29,3 olduğu tespit 

edilmiştir. Lee ve ark., (2018) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise ergenlerde akıllı 

telefon bağımlılığı risk faktörlerinin incelenmesi amaçlanmış, çalışmada ergenlerin 

%26,61’inin akıllı telefon bağımlılığı konusunda risk grubunda yer aldıkları bulunmuştur. 

Haug ve ark., (2015) tarafından İsviçre’de yapılan çalışmada ergenler arasında akıllı telefon 

bağımlılık düzeyinin belirlenmesi amaçlanmış, çalışmaya 127 farklı lisede öğrenim gören 1519 

öğrenci katılmıştır. Çalışmanın sonunda ergenlerin %16,9’unda akıllı telefon bağımlılığının 

görüldüğü tespit edilmiştir. Zou ve ark, (2019) tarafından yapılan diğer bir çalışmada 

ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyi ile ilişkili faktörler ele alınmış, çalışmaya 12-15 yaş 

aralığında yer alan 1218 erkek ve 1421 kadın ergen katılmıştır. Çalışmanın sonunda ergenlerin 

%22,8’inin akıllı telefon bağımlılığı semptomlarını taşıdığı, cinsiyet değişkenine göre ele 

alındığı zaman erkeklerin %23,2’sinin, kadınların ise %22,3’ünün akıllı telefon bağımlısı 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  



 

16  

  

2.4. Uyku Kavramı  

Bireyin büyüdükçe geliştirdiği özgürlük ve bağımsızlık algısı ile beraber “var” olmaya yönelik 

davranışlardan uzaklaşırken, vücudun gündelik hayattaki “haller ve anları” nesnelere yalnızlık, 

güvensizlik ve bağımlılık hislerinin somut referansları şeklinde rastlanmaktadır. Bu durum 

hayatın belirsizliği, birey ve toplumun beklentilerinin artması ile kişiyi tabiata ve kendi 

doğasına yönelik davranışta bulunur duruma getirmektedir. Devamlı olarak kendi yaşam 

sınırlarını daraltmaya ilişkin, düşüncelerimizle çelişen tutumlarda bulunmanın neticesinde 

kaçacak yer arayışı içine giren zihin, kendisini belli bir süre zarfında, mevcut mekân ve 

zamandan uzaklaştıracak bir yöntem arar. Bu durum da bilinci bütün uyarılara karşı açık 

tutacak, fiziksel hareketsizlik durumu olan uyku davranışı şeklinde değerlendirilmektedir  

(Özkök, 2020). Kavram boyutu ile değerlendirildiğinde uyku; bireyin ışık, ses vb. uyarıcılar 

dolayısıyla uyanabileceği bir bilinçsizlik hali şeklinde ifade edilmektedir. Ancak uyku; bilinç 

yönünden ayrı bir bilinç düzeyi, farklı bir bilinçlilik hali şeklinde de ifade edilebilir (Şahin ve 

Aşçıoğlu, 2013).  

2.4.1. Uykunun Fizyolojisi  

Nörobilim alanında yaşanan gelişmeler uyku ve rüya fizyolojisinin daha iyi kavranmasını 

sağlamış, uykunun bellek ve öğrenme üzerindeki etkisine dikkat çeken çalışmalar son 

dönemlerde giderek artmıştır (Ertuğrul ve Rezaki, 2004). Yapılan araştırmalar öncelikle 

uykunun beynin bir işlevi olduğuna dikkat çekmektedir ve çok yönlü bir işlem olmanın yanı 

sıra, aktif bir durumdur (Bora ve Bican, 2007). Uyku eyleminin başlatılması ve devamlılığı 

kortikal ve subkortikal pek çok beyin bölümlerinin fonksiyonları sayesinde gerçekleşir. Uyku 

eyleminin başlamasından ilk olarak ön hipotalamustan gelen döngüsel girdiler ve endojen 

kimyasal uyarılar paralelinde hipotalamusta ventrolateral preoptik çekirdeğin işlevlerini 

gerçekleştirmesinin önemli olduğu kabul edilir. Uyanıklığın oluşmasında ise lateral 

hipotalamustan gelen oreksinerjik; beyin sapından gelen kolinerjik, noradrenerjik, serotonerjik; 

posterior hipotalamustan gelen histaminerjik uyarıların rol aldığı kabul edilir. Uyku, belirli süre 

zarflarından tekrarlanan ve hızlı göz hareketlerinin olmadığı NREM (Non-Rapid Eye 

Movement) uyku dönemi ile hızlı göz hareketlerinin eşlik ettiği REM (Rapid Eye Movement) 

uyku dönemlerinden meydana gelmektedir ve uykuyu ortaya çıkaran NREM-REM döngüsü 

beyin sapındaki mezopontin çekirdekler tarafından kontrol edilir (Şahin ve Aşçıoğlu, 2013; 

İlhan-Algın ve ark., 2016). NREM uyku sessiz veya yavaş uyku şeklinde de nitelendirilir. Bir 

diğer uyku evresi ise hızlı göz hareketlerinin görüldüğü REM uyku olup paradoksikal, aktif, 
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hızlı uyku olarak da adlandırılır. İnsanlarda NREM uyku elektroansefalografik paternlerine 

göre 4 evreden meydana gelmektedir. NREM-I ve II bazen hafif uyku şeklinde nitelendirilirken 

NREM-III ve IV derin uyku ya da yavaş dalga uykusu şeklinde adlandırılmaktadır (Bora ve 

Bican, 2007; Pıçak ve ark., 2010). Söz konusu evreler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

Evre-I: Uyku ile uyanıklık arasında bir geçiş sürecidir. Hafif uyku, uyuklama şeklinde de 

adlandırılır. Polisomnogramda normal uykuda evre-I, 0,5-7 dakika aralığında 

gerçekleşmektedir. Bu aşamada solunum düzenli ve yavaştır, kalp atış sayısı azalır, gözlerde 

dönme hareketleri son derece yavaştır, EMG de kas tonusu rölatif olarak yüksektir. Bu evrede 

dış etkenlere yönelik tepki de azalmıştır. Mental işlemler evre-I de değişir, düşünceler uzun 

değildir ve kısa rüyalar görülebilir. Pek çok kişi bu safhada kendilerini uyanık hissedebilirler 

(Bora ve Bican, 2007; Kocaaslan ve ark., 2010).  

Evre-II: Biraz daha derin uyku evresinde düşüncelerde bütünlüğün ortadan kalkması ön 

plandadır. Göz hareketleri çoğunlukla kaybolur, kaslar gevşemiştir (düşük tonik EMG 

aktivitesi), daha az vücut hareketine rastlanır. EEG de ana eylem teta aktivitesidir. EEG de 

uyku iğcikleri (0.5- 2 sn. süreli 12-14 Hz sinüzoidal fronto-santral aktivite) ve K kompleksleri 

(bifazik yüksek amlitüdlü fronto-santral aktivite) evre-II uykunun tipik özellikleridir. Tipik 

açıdan gece uykusunun ortalama %40-50’si evre-II uykuda geçirilir (Kocaaslan ve ark., 2010; 

Bora ve Bican, 2007).  

Evre-III ve IV: Evre III ve IV kolektif anlamda yavaş uyku, delta uyku ya da derin uyku olarak 

nitelendirilir. Üçüncü evrede EEG trasesinde her 30 saniyelik epokda delta aktivite %20’den 

çok ancak %50’den daha az seviyede görülür. Delta aktivite ise evre-IV’te EEG trasesinin 

%50’sinden daha fazlasında rastlanır. Bu evre en derin uykudur ve yüksek düzeyde uyanma 

tepkisi eşiği ile aynı evredir. Bu evre esnasında kişi uyandırılmak için zorlanırsa genellikle bu 

durum hareketsizlik ve uyuşuklukta (sleep inertia) artış ile sonuçlanır (uykudan uyanma 

evresinden hemen sonra ortaya çıkan performans azalır) ve birey bir konfüzyon tablosuna girer 

(Bora ve Bican, 2007; Kocaaslan ve ark., 2010).  

Hızlı göz hareketlerinin görüldüğü uyku veya paradoksikal uyku ise REM uykusu şeklinde 

nitelendirilmektedir. REM, uykuda hızlı göz hareketleri ile beraber diyafragma gibi öneme 

sahip bir takım iskelet kasları dışında kas atonisi vardır. REM uyku infantlarda 60 dakikalık 

erişkinlerde ise ortalama olarak 90 dakikalık aralıklarla NREM uyku ile değişim sergiler. REM 

uyku döneminde EEG paterni evre-I uykuyla benzerlik gösterir fakat REM uykuda bazen ritmik 

teta/delta börstleri şeklinde adlandırılan testere dişi dalgalar ortaya çıkar. EEG de düşük 
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voltajlı, mikst frekanslı eylem oldukça düşük kas tonusu ile bir aradadır. Hızlı göz hareketleri 

uykunun bu evresinin tek tipik özelliğidir. Bu aşamada yüksek beyin faaliyetleri mevcuttur. 

Uykuyla bağlantılı ereksiyonlar, parlak canlı rüyalar görülür, kalp atış sayısı yükseklik, 

solunum düzenli değildir (Ertuğrul ve Rezaki, 2004; Bora ve Bican, 2007; Kocaaslan ve ark., 

2010).  

2.4.2. Uykunun Önemi  

Gece uykusu, kişinin en temel gereksinimleri arasında olup, tüm yaş dönemlerinde sağlık 

konusunda nitelikli hayatın önemli etkileri arasında değerlendirilmektedir. Uyku nitelik ve 

niceliksel açıdan “iyi” veya “kaliteli” olmadığı zaman duygusal faktörler, hafıza ve dikkat 

bozuklukları, daha ciddi boyutları ise sanrı ve halüsinasyonlara yol açmakta; standart çalışma 

verimliliği düşmektedir (Duman ve ark., 2020).  

Bağışıklık ve uyku sistemi birbirleriyle ilişkili olarak çalışır. Bağışıklık sistemindeki 

uyarılmalar uykunun yapısını etkilerken uyku bedenin enfeksiyonlara yönelik gösterdiği 

tepkinin şekil almasına yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin enfeksiyon ajanlarınca uyarılması, 

uyku süresinin ve yoğunluğunun artmasına yardımcı olur. Uyku süresinin uzaması ise  

bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasına katkı sağlar. Uyku, bağışıklık sisteminde yer alan 

lökositler, lökosit ürünler, sitokin ve antikor oluşumuna katkıda bulunarak enfeksiyonların 

ortaya çıkmasını engeller, enfeksiyon esnasında iyileşmenin daha çabuk olmasına katkıda 

bulunur ve aşılara verilen cevabın belirlenmesinde etkilidir (Pelin, 2020).  

Uyku kavramı insan yaşamında önemli bir yere sahip olmasına rağmen, insanların çoğunda 

uyku problemleri görüldüğü bilinmektedir (Göktaş ve Özkan, 2006). Uyku problemi hayatın 

bütün eylemlerini sınırlayan ruhsal ve fiziksel açıdan olumsuz şekilde bireyleri etkilemektedir. 

Ayrıca uyku sorunları olan hastalar, hayatı tehdit eden riskler (yol veya iş kazaları), mesleki ve 

akademik verimlilikte düşüş, sosyal adaptasyon problemi sergileyebilirler. Dolayısıyla uyku 

probleminin fiziksel ve psikolojik açıdan sebebinin değerlendirilmesi ve tıbbi desteği en kısa 

sürede alınması gerekmektedir (Bal, 2018; Pıçak ve ark., 2010). Günümüzde tıbbi yardım 

gerektiren uyku problemleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Bal, 2018; İlhan Algın ve ark., 

2016);  

1. İnsomnia  

a. Kronik uyku problemi  
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b. Kısa süreli uyku problemi  

c. Diğer uyku problemleri  

d. İzole belirtiler ve normal varyantlar 2. Uykuya bağlı solunum problemleri  

a. Obsrüktif uyku apnesi sorunları  

I. Erişkin bireylerde uyku esnasında solunum durması II. 

Çocuklarda uyku esnasında solunum durması  

b. Merkezi uyku apnesi bozuklukları  

I. Cleyne Stokes merkezi uyku apnesi  

II. Cleyne Stokes haricinde tıbbi hastalık sebebiyle merkezi uyku apnesi  

III. Hızlı soluk alıp verme problemi dolayısıyla ortaya çıkan merkezi uyku apnesi  

IV. Madde kullanımı sebebiyle ortaya çıkan merkezi uyku apnesi  

V. Primary uyku apnesi  

VI. Bebeklerde primary uyku apnesi  

VII. Prematüre primary merkezi uyku apnesi  

2.4.3. Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Uyku Kalitesi İlişkisi  

Akıllı telefon bağımlılığı bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığını tehdit eden bir unsur olmanın 

yanında uyku kalitesini de olumsuz yönde etkileyen bir konu olarak ele alınmaktadır. 

Literatürde bu alanda yapılan çalışma bulguları da akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini 

azaltan bir unsur olduğu belirtilmektedir (Kumar ve ark., 2019). Özcan (2019) tarafından 

üniversite öğrencileri üzerinde bu konuda yapılan bir çalışmada öğrencilerin uyku kaliteleri ile 

akıllı telefon bağımlısı olma durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış, çalışmada 

öğrencilerin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri arttıkça uyku kalitelerinin anlamlı düzeyde 

azaldığı, bu kapsamda akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir 

faktör olduğu tespit edilmiştir. Özata  (2019) tarafından 406 yetişkin birey üzerinde yürütülen 

çalışmada, akıllı telefon bağımlılık düzeyi ile uyku kalitesi arasında negatif yönde anlamlı bir 

ilişki olduğu, bu kapsamda akıllı telefon bağımlılık düzeyinin uyku kalitesini azalttığı 

belirlenmiştir. Üstündağ-Öcal ve Öztürk (2019) tarafından yapılan çalışmada da akıllı telefon 
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bağımlısı olan bireylerin uyku bozuklukları yaşama konusunda risk grubunda yer aldıkları ve 

akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini azalttığı rapor edilmiştir.  

2.5. Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Uyku Kalitesi Üzerine Yapılan Araştırmalar  

Karki ve ark., (2021) tarafından yapılan çalışmada ergenlerde internet bağımlılığı ile uyku 

kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış, çalışmaya 390 ergen katılmıştır. 

Çalışmanın sonunda ergenlerin %21,5’inde internet bağımlılığı semptomlarının görüldüğü, 

ergenlerin %31’inin uyku kalitesinin düşük düzeyde olduğu bağımlı değişkenler arasındaki 

ilişki incelendiği zaman internet bağımlılığı ile uyku kalitesi arasında anlamlı ilişki olduğu 

tespit edilmiş, bu kapsamda ergenlerde internet bağımlılık düzeyi arttıkça uyku kalitesinin 

azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Asan (2020) tarafından yapılan araştırmada ergen bireylerde telefon bağımlılığı ile yalnızlık 

düzeyi ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile çalışmaya 120 kadın ve 85 

erkek olmak üzere toplam 205 ergen birey dahil edilmiştir. Araştırmanın sonucunda akıllı 

telefon bağımlılığı ile uyumadan önce telefonu yanında tutma, cinsiyet, akıllı telefonu günlük 

kullanım sıklığı ve süresi, akıllı telefon kullanım amacı, akıllı telefonu günlü şarj etme sıklığı, 

akıllı telefonu günde kaç kez kontrol ettiğine ilişkin bulgularda anlamlı bir ilişkinin olduğu, 

ergenlerin bazı demografik değişkenlerine bakıldığında (anne baba eğitim durumu, yaş, aylık 

gelir düzeyi) anlamlı bir farklılığın meydana gelmediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Aygar (2020) tarafından yapılan araştırmada orta öğretim düzeyinde eğitim gören bireylerin 

akıllı telefon bağımlılığı, uyku kalitesi ve ruhsal durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya akıllı telefon kullanan 4.088 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmanın sonucunda 

öğrencilerin akıllı telefon kullanım sıklığının %44,2 olduğu, katılımcıların akıllı telefon 

kullanım sıklığı ile uyku kalitesi arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.  

Gica (2020) tarafından yapılan araştırmada tıp fakültesi öğrencilerinin uyku kalitesi ve akıllı 

telefon kullanım sıklıklarının akademik başarı üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya 226 tıp öğrencisi dahil edilmiştir. Araştırmanın sonucunda 

öğrencilerin akıllı telefon kullanımlarının ve uyku alışkanlıklarının akademik başarı üzerinde 

etkili olduğu rapor edilmiştir.  

Gündoğmuş ve ark., (2020) tarafından yapılan araştırmada üniversite öğrencilerinin uyku 

kalitesi ile sosyal ağ kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 

578 erkek ve 791 kadın olmak üzere toplam 1369 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmanın 
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sonucunda öğrencilerin PUKİ ve ATBÖ-KF puanı demografik değişkenler açısından 

incelendiğinde akıllı telefon değiştirme sıklığı, akıllı telefon bağımlılığı, aylık akıllı telefon 

faturası ve uyku kalitesi arasında istatiksel olarak anlamlı bir farlılık oluşturduğu sonucuna 

varılmıştır.   

Kocamaz ve ark., (2020) tarafından yapılan araştırmada üniversitede öğrenim gören bireylerin 

akıllı telefon bağımlılığının depresyon ve uyku kalitesi açısından ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya 53 erkek ve 92 kadın olmak üzere toplam 145 birey dahil 

edilmiştir. Araştırmanın sonucunda akıllı telefon bağımlılığının gündüz uyku hali, anksiyete 

bozukluğu, uyku kalitesi ve stres düzeyi arasında ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  

Akaltun ve Ayaydın (2019) tarafından yapılan araştırmada telefon bağımlılığı tanısı konmuş ve 

çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuru yapmış ergen bireylerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya 33 kadın ve 47 erkek olmak üzere toplam 80 birey dahil edilmiştir. Araştırmanın 

sonucunda kadınların yaş ortalamalarının 11-14 arasında olduğu ve akıllı telefon da geçirdikleri 

sürenin günlük ortalama 1-2 saat arasında olduğu, erkek katılımcıların ise yaş ortalamalarının 

12-15 yaş arasında olup akıllı telefon başında geçirdikleri sürenin günlük ortalama 1,5 saat 

olduğu doktor tarafından ergenlerin 51’i dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), 25’i 

depresyon, 35’i anksiyete, 9’u davranış bozukluğu, 2’si tik bozukluğu, 3’ü dış atım bozukluğu 

tanısı konulduğu, cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde dikkat eksikliği hiperaktivite 

bozukluğu, depresyon, anksiyete, davranış bozukluğu açısından anlamlı bir farklılık meydana 

geldiği, depresyon ve anksiyete bozukluklarının kadın katılımcılarda erkeklere kıyasla daha 

fazla olduğu, erkek bireylerde ise davranış bozukluğu ve DEHB daha yüksek olduğu, akıllı 

telefon bağımlılığı erkek bireylerde DEHB yüksek bulunurken kadın ergen bireylerde ise 

depresyon ve anksiyete bozuklukları daha yüksek oranda çıktığı rapor edilmiştir.  

Özata (2019) tarafından yapılan araştırmada bireylerin akıllı telefon kullanımlarının yaşam 

kalitesi ve uyku kalitesi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 406 birey dahil 

edilmiştir. Araştırmanın sonucunda uyumadan önce akıllı telefon kullanımları ile bireylerin 

uyku kalite düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, akıllı telefon kullanımının yaşam 

kalitesi ve uyku kalitesi bakımından anlamlı bir farklılık meydana getirdiği, ayrıca bireylerin 

medeni durum, yaş ve eğitim düzeyi değişkenleri açısından akıllı telefon kullanımlarının yaşam 

ve uyku kalitesi açısından da anlamlı farklılıklara rastlandığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Özcan (2019) tarafından yapılan araştırmada Pamukkale üniversitesinde öğrenim gören 

bireylerin akıllı telefon bağımlılıkları ile uyku kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya 1088 üniversite öğrencisi dahil edilmiştir. Araştırmanın sonucunda 

öğrencilerin %43,2’sinin erkek olduğu, %56,8’inin kadın olduğu, katılımcıların yaşlarının ise 

18 ile 25 arasında olduğu, öğrencilerin %52,4’ünün kötü uyku kalitesine sahip olduğu, akıllı 

telefon bağımlılığı olan öğrencilerin uyku kalite düzeyleri diğer öğrencilere kıyasla çok yüksek 

bulunduğu, akıllı telefon bağımlılığının ise uyku kalitesini kötü etkileyen bağımsız faktör 

olarak bulunduğu rapor edilmiştir.  

Üstündağ Öcal (2019) tarafından yapılan araştırmada üniversitede öğrenim gören bireylerin 

akıllı telefon bağımlılıklarının ruhsal belirtileri ile uyku kalitesinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya 1469 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların %48,4’ünün 

erkek, %51,6’sının kadın olduğu, yaşlarının ise ortalama 20 olduğu, öğrencilerin %34,7’sinin 

akıllı telefon bağımlılığının olduğu, erkeklere kıyasla kadın bireylerin akıllı telefon bağımlılık 

düzeylerinin daha yüksek olduğu, katılımcıların %62,1’inin kötü uyku kalitesine sahip olduğu, 

akıllı telefon kullanan öğrencilerde bu oranın ise %74,1’e kadar yükseldiği, öğrencilerin ruhsal 

belirtilerine bakıldığında paranoid düşünme, obsesif-kompulsif ve kişilerarası duyarlılık 

bulgularının psikopatolojik düzeyde olduğu, öğrencilerin üçte birinde akıllı telefon bağımlılığı 

olduğu, akıllı telefon bağımlısı olan öğrencilerin psikolojik ve kötü uyku kalite puanlarının 

oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Yıldırım (2019) tarafından yapılan araştırmada, ergen bireylerde akıllı telefondan yoksun 

kalma korkusu ile sosyodemografik değişkenler, sürekli kaygı, temel psikolojik ihtiyaçlar ve 

mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 212 erkek ve 349 kadın 

olmak üzere toplam 561 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ergenlerde 

nomofobinin günlük akıllı telefon kullanımı, cinsiyet, hangi amaç için kullandığı, okul türü, 

yaş, kardeş sayısı, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi, okul başarısı, aylık gelir düzeyi gibi 

değişkenlere açısından farklılaşmadığı, nomofobi ve iletişime geçememe, bilgiye erişememe 

bağlantıyı kaybetme ve rahat hissedememe ile temel psikolojik ihtiyaçlar, mutluluk ve sürekli 

kaygı düzeyi arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu rapor edilmiştir.  

Yıldız (2019) tarafından yapılan araştırmada 10-14 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarda TV 

izleme uyku, akıllı telefon kullanımı ve bilgisayar kullanım sürelerinin beden kompozisyonuna 

ve fiziksel aktivite düzeyine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 553 erkek ve 

551 kız olmak üzere toplam 1103 birey dahil edilmiştir. Araştırmanın sonucunda kadın ve erkek 
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katılımcıların uykuya dalma süreleri ile fiziksel aktivite düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılığın bulunduğu, kadınların %37,2’sinin akıllı telefona sahip olduğu, erkeklerin ise  

%43,9’unun akıllı telefona sahip olduğu, fiziksel aktivite düzeyleri ile akıllı telefon 

kullanımları arasında anlamlı bir farkın olduğu, hem kadınların hem erkeklerin sokakta oynama 

düzeyleri ile akıllı telefon kullanımları arasında da anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.   

Yumuşak (2019) tarafından yapılan araştırmada üniversite düzeyinde öğrenim gören bireylerin 

akıllı telefon bağımlılığı, yaşam doyumu ve uyku kalitesi düzeylerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya 1030 üniversite öğrencisi dahil edilmiştir.  Araştırmanın 

sonucunda uyku kalitesi, akıllı telefon kullanımı ve yaşam doyumunun birbirini etkilediği, 

akıllı telefon kullanım zaman ve sıklığı, sağlık sorunu yaşama durumu ve uyumadan önce akıllı 

telefonunu yanında bulundurma sıklıklarına göre anlamlı farklılıkların meydana geldiği rapor 

edilmiştir.  

Haripriya ve ark., (2019) tarafından yapılan çalışmada genç yetişkin bireylerde akıllı telefon 

bağımlılığının uyku kalitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmış, çalışmaya 113 genç 

yetişkin birey katılmıştır. Çalışmanın sonunda katılımcıların akıllı telefon bağımlılık düzeyleri 

ile uyku kaliteleri arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu belirlenmiş, akıllı telefon bağımlılığının 

uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir unsur olduğu tespit edilmiştir.  

Wang ve ark., (2019) tarafından yapılan çalışmada son yıllarda ergenler arasında akıllı telefon 

bağımlılığının yüksek boyutlara ulaştığı belirtilmiş, çalışmada ergenlerde akıllı telefon 

bağımlılığının uyku kalitesi üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Araştırma 409 ergen üzerinde 

yürütülmüştür. Yapılan çalışmanın sonunda ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının uyku 

kalitesini azaltan bir unsur olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Park ve Jo (2019) tarafından yapılan çalışmada ergenlerde uyku kalitesini olumsuz yönde 

etkileyen unsurların incelenmesi amaçlanmış, çalışma 210 ergen birey üzerinde yürütülmüştür. 

Çalışmanın sonunda ergenlerde algılanan stres düzeyinin yüksek olması, algılanan sosyal 

desteğin düşük olmasının, bunun yanında akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini azaltan 

unsurlar arasında yer aldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Liu ve ark., (2017) tarafından yapılan çalışmada Çin’de yaşayan ergenlerde akıllı telefon 

bağımlılık düzeyi ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış, çalışmaya 

1196 ergen katılmıştır. Çalışmanın sonunda akıllı telefon bağımlılık düzeyi ile uyku kalitesi 
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arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuş, bu kapsamda ergenlerde akıllı 

telefon bağımlılık düzeyi arttıkça uyku kalitesinin azaldığı tespit edilmiştir.  

Koçaş (2017) tarafından yapılan araştırmada lise öğrencilerinin internet bağımlılıklarının ve 

sanal iletişim araçlarını kullanımlarının uyku kalitesi ile olan ilişkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya 1061 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmanın sonucunda 

öğrencilerin uyku kalite düzeyini etkileyen unsurların başında internet bağımlılığının geldiği, 

internet bağımlılığının artmasının altında yatan nedenin yanlış kullanım olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Randler ve ark., (2016) tarafından yapılan çalışmada ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ve 

uyku kalitesi ile ilişkili faktörlerin incelenmesi amaçlanmış, çalışmaya 146 kız ve 62 erkek 

olmak üzere toplam 208 ergen katılmıştır. Çalışmanın sonunda cinsiyet değişkenine göre 

incelendiği zaman kızlarda akıllı telefon bağımlılık düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Bunun yanında ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini azaltan bir 

unsur olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

  

  

  

  

  

  

3. GEREÇ VE YÖNTEM  

3.1.Araştırmanın Amacı ve Tipi  

Bu araştırma, ergenlerde telefon bağımlılığı ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amacıyla tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirildi.  

3.2. Araştırmanın Soruları  

  

1. Akıllı telefona sahip olan ergenlerin uyku kalitesi nasıldır?  

2. Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyleri nedir?  

3. Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı ile uyku kalitesi arasında ilişki var mıdır?  

3.3.  Araştırmanın Yeri ve Zamanı  
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Araştırma İstanbul da bulunan bir Anadolu Lisesi’nde Ocak-Mart 2021 tarihinde yapıldı.  

  

3.4.  Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

  

Araştırmanın evrenini, İstanbul da bulunan bir Anadolu Lisesinde öğrenim gören 798 olmakla 

birlikte pandemi nedeni ile yüz yüze eğitimin aralıklı olarak çalışma süresince kesintiye 

uğraması sonucu okula devam eden 382 öğrenci oluşturdu. Evrenin tamamına ulaşılması 

hedeflense de çalışmanın güvenirliği için örneklem hesabına gidildi. Araştırmanın örneklemi 

yapılan güç analizi ile 0,05 yanılgı düzeyi, 0,80 güven aralığında ve 0,80 evreni temsil etme 

yeteneği ile 152 öğrenci olarak belirlendi. Bu nedenle okula devam eden, araştırma kriterlerine 

uyan ve araştırmayı kabul eden 152 ergen ile gerçekleştirildi. Veriler araştırmacı tarafından yüz 

yüze görüşme yöntemi ile toplandı.  

  

3.5.  Araştırmaya Alınma Kriterleri  

  

•  Anadolu Lisesinde okuyan aktif kayıtlı öğrenci olmak.  

• Araştırmaya katılmaya gönüllü olmak.  

• Tüm soruları eksiksiz cevaplamak.  

• Akıllı telefona sahip olmaktır.  

  

  

  

  

  

3.6.  Veri Toplama Araçları  

Veriler kişisel bilgi formu, Pittsburg Uyku Kalite Ölçeği ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği 

kullanılarak ergenlerden alınan cevaplar doğrultusunda toplandı.   

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından literatürden yararlanılarak hazırlanan bu form, 

ergenin sosyo-demografik özelliklerini, uyku ve telefon kullanma alışkanlıklarını içeren 29 

sorudan oluşmaktadır (Bay, 2017; Demir, 2018).  

Pittsburgh Uyku Kalite Ölçeği: Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ): PUKİ, Buysse ve 

ark. (1989) tarafından geliştirilmiş olan PUKİ, son bir aylık sürede uyku kalitesini ve 

bozukluğunu değerlendirir. PUKİ’nin içerdiği toplam 24 sorunun 19’u öz bildirim sorusudur. 
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Eş veya bir oda arkadaşı tarafından yanıtlanan 5 soru yalnızca klinik bilgi için kullanılır veri 

toplamaya dahil edilmez ve puanlamaya katılmaz. Ölçeğin puanlanan 18 sorusu ve “Öznel  

Uyku Kalitesi”, “Uyku Latensi”, “Uyku Süresi”, “Alışılmış Uyku Etkinliği”, “Uyku 

Bozukluğu”, “Uyku İlacı Kullanımı” ve “Gündüz İşlev Bozukluğu” olmak üzere 7 bileşeni 

vardır. Her bir birleşen 0–3 puan üzerinden değerlendirilerek toplam ölçek puanı hesaplanır. 

Toplam puan 0–21 arasında değişir. Toplam puanın 5’ten büyük olması kötü uyku kalitesini 

gösterir. Ölçeğin ülkemiz için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, Ağargün ve ark. (1996) 

tarafından yapılmış, ölçeğin Cronbach's alfa güvenilirlik katsayısı 0,80 olarak bulunmuştur. Bu 

çalışmada Cronbach's alfa güvenilirlik katsayısı.72 olarak bulundu.  

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği: Kwon ve ark., (2013) tarafından geliştirilen 6’li Likert tipi 

olan bu ölçek 31 sorudan oluşmaktadır. Ölçeğin tamamı düz maddelerden oluşmaktadır. Her 

bir madde için Kesinlikle hayır (1), Hayır (2), Kısmen Hayır (3), Kısmen Evet (4), Evet (5) 

Kesinlikle evet (6) puan almaktadır. Türkçe uyarlaması 2015 yılında Demirci ve arkadaşları 

tarafından yapılan bu ölçeğin, günlük yaşamı bozma ve tolerans,  çekilme belirtileri, olumlu 

beklentiler,  sanal ilişkiler,  aşırı kullanım, sosyal ağlara bağımlılık ve fiziksel belirtiler olmak 

üzere yedi alt boyutu bulunmaktadır. En düşük cevap puanı 31, en yüksek cevap puanı 186’dır. 

Ölçekten alınan puanların yüksekliği akıllı telefon bağımlılığının yüksek olduğunu 

göstermektedir. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin güvenilirlik çalışmalarında Cronbach 

Alpha güvenirlik katsayısı 0,94 olarak bulunmuş olup, madde toplam korelasyon katsayısı ise  

0,57 ile 0,91 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada  ölçeğin Cronbach’s alpha değeri 

.95 olarak bulundu.  

  

  

  

3.7. Verilerin Toplanması  

İstanbul da bulunan bir Anadolu Lisesinde öğrenim gören ergenler araştırma kapsamına alındı. 

Biruni Üniversitesinden Etik kurul onayı ve Anadolu Lisesinde bu çalışmayı sürdürebilmek 

için İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alındı. Veriler, öğrencilerin  

derslerini aksatmayacak biçimde zaman ayarlaması yapılarak ders öncesi ve sonrasın da 

öğretmenden izin alınarak toplandı. Tüm öğrenciler araştırma hakkında bilgilendirilerek, sözel 

olurları alındıktan sonra ebeveynlerinden gönüllü olur formu ile yazılı olurları da alınarak, form 

ve ölçeklerin eksiksiz doldurmaları istendi.  Veriler araştırmacı tarafından toplandı.  
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3.8.  Araştırmanın Etik Yönü  

Araştırma için Biruni Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı 

alındı. Etik kurul onayı ile birlikte İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden kurum izni 

alındı. Pittsburg Uyku Kalite Ölçeği ve Akıllı Telefon Bağımlılığı ölçeği için ölçeklerin Türkçe 

geçerlilik ve güvenilirliğini yapan araştırmacılardan mail yolu ile izinleri alındı.  

Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilere de gerekli açıklamalar yapıldı. Kendilerine 

açıklanan amaç dışında kullanılmayacağı yazılı olarak da ifade edildi ve ebeveynlerinden 

gönüllü olur formu ile rızaları alındı.  

  

3.9.  Verilerin İstatistiksel Analizi  

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. 

Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda akıllı telefon bağımlılığı ölçeğine ilişkin Cronbach’s 

alpha değerinin ,954 olarak yüksek düzeyde güvenilir olduğu, PUKİ ölçeğine ilişkin 

Cronbach’s alpha değerinin ise ,729 ile orta düzeyde ve analiz için uygun güvenilirliğe sahip 

olduğu tespit edildi. Ölçek alt boyutlarına ve toplam puanlarına ilişkin verilerin normal 

dağılıma uygun olup olmadığı çarpıklık ve basıklık değerleri kullanılarak incelenmiş ve her iki 

ölçeğin de alt boyutları ve toplam puanlarına ilişkin çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2 ile +2 

arasında kaldığı, bu nedenle verilerin normal dağılıma uygun olduğu tespit edildi.  

Veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik analiz yöntemleri kullanıldı. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre ölçek puanlarının karşılaştırılmasında Independent 

Samples T testi, akademik başarı düzeyi, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumuna göre 

ölçek puanlarının karşılaştırılmasında One Way ANOVA analizi kullanıldı. ANOVA 

analizinde post hoc test olarak Tukey testi kullanıldı. Ölçek alt boyut ve toplam puanları 

arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson Korelasyon analizi kullanıldı.  

  

  

3.10.Araştımanın Sınırlılıkları  

Araştırmanın bulguları Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerden elde edildi. Bu 

nedenle genellenemez. Uyku kalitesini belirlemede PUKİ, Buysse ve ark.(1989) tarafından 

geliştirilen Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi, akıllı telefon bağımlılığını belirlemek için ise Kwon 

ve ark. (2013) tarafından geliştirilen Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği kullanıldı. Bu ölçümler 
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ile sınırlıdır. Örneklem sayımız yeterli olmakla birlikte pandemi nedeni ile yüz yüze eğitimin 

sürekli olarak kesintiye uğraması daha büyük örneklem sayısına ulaşmamızı engellemiştir.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.BULGULAR  

Bu bölümde ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile uyku kalitesi arasındaki ilişki belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen bulgular verilmiştir.  

Tablo1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı (N:152)  

Değişken  Alt değişken  N  %  

Cinsiyet  
Kadın  79  52,0  

Erkek  73  48,0  
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Akademik başarı 

düzeyi  

Çok Kötü  8  5,3  

Kötü  44  28,9  

İyi  90  59,2  

Çok iyi  10  6,6  

Anne eğitim durumu  

İlköğretim  66  43,4  

Ortaöğretim  48  31,6  

Yükseköğretim  38  25,0  

Baba eğitim durumu  

İlköğretim  36  23,7  

Ortaöğretim  64  42,1  

Yükseköğretim  52  34,2  

Ailenin ekonomik 

durumu  

Kötü  8  5,3  

Orta  98  64,5  

İyi  41  27,0  

Çok iyi  5  3,3  

Kiminle yaşıyor  

Anne-baba  123  80,9  

Sadece anne  23  15,1  

Sadece baba  6  3,9  

Kardeş sayısı  

Bir  20  13,2  

İki  65  42,8  

Üç  47  30,9  

Dört ve daha fazla  20  13,2  

Aile yapısı  

Çekirdek aile  104  68,4  

Geniş aile  34  22,4  

Anne-baba ayrı  14  9,2  

Kendine ait odası var 

mı?  

Evet  104  68,4  

Hayır  27  17,8  

Başkası ile paylaşmıyorum  21  13,8  

  

Araştırmaya katılan öğrencilerin %52’sinin kadın olduğu, %59,2’sinin akademik başarı 

düzeylerini iyi olarak ifade ettiği belirlendi. Annelerin eğitim düzeyine bakıldığında  

%43,3’ünün ilköğretim mezunu, babalarının %42,1’inin ortaöğretim mezunu olduğu, 

%64,5’inin ekonomik durumlarını orta olarak ifade ettiği tespit edildi. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin %80,9’unun anne-babasıyla yaşadığı, %42,8’inin iki kardeş olduğu, %64,8’inin 

çekirdek aile yapısında olduğu, %68,4’ünün kendine ait odasının olduğu belirlendi.  
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Tablo 2 Öğrencilerin Uyku Durumları Hakkındaki Sorulara Verdikleri Yanıtların 

Dağılımı (N:152)  

  

Değişken  Alt değişken  N  %  

Uyku problemi var mı?  
Evet  56  36,8  

Hayır  96  63,2  

Uyku ilacı kullanıyor 

mu?  

Evet  13  8,6  

Hayır  139  91,4  

*Uyumadan önce hangi 

etkinlikleri yapıyor?  

Kitap okuma  74  48,7  

Müzik dinleme  139  91,4  

Bilgisayar/telefon kullanımı  126  82,9  

TV izleme  18  11,8  

Ders çalışma  21  13,8  

Egzersiz  3  2,0  

Duş almak  25  16,4  

Uyuduğu oda karanlık 

mı?  

Evet  120  78,9  

Hayır  32  21,1  

Gece sık uyanıyor mu?  
Evet  68  44,7  

Hayır  84  55,3  

Gün içerisinde uyuma 

isteği oluyor mu?  

Evet  92  60,5  

Hayır  60  39,5  

Her gün aynı saatte mi 

uyuyor?  

Evet  63  41,4  

Hayır  89  58,6  

Sabah uyandığında 

kendini nasıl hissediyor?  

Uykulu  44  28,9  

Uyanık/dinlenmemiş  46  30,3  

Yorgun/dinlenmemiş  41  27,0  

Dinlenmiş  21  13,8  

*Birden fazla yanıt verildi.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin %36,8’i uyku problemi yaşadığını, %8,6’sı uyku ilacı 

kullandığını ifade etmektedir. Katılımcıların %48,7’si uyumadan önce kitap okuduğunu, 

%91,4’ü müzik dinlediğini, %82,9’u bilgisayar / telefon kullandığını, %11,8’i TV izlediğini,  

%13,8’i ders çalıştığını, %2’si egzersiz yaptığını, %16,4’ü ise duş aldığını belirttiler. 

Öğrencilerin %78,9’u karanlık odada uyuduğunu, %44,7’si gece sık sık uyandığını, %60,5’i 

gün içerisinde uyuma isteği olduğunu, %41,4’ü her gün aynı saatte uyuduğunu ve %28,9’u 

sabah uyandığında kendisini uykulu hissettiğini bildirdiler.   
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Tablo 3 Öğrencilerin İnternet ve Akıllı Telefon Kullanımı Hakkındaki Sorulara 

Verdikleri Yanıtların Dağılımı        (N:152)  

Değişken  Alt değişken  N  %  

İnternet kullanıyor mu?  
Evet  143  94,1  

Hayır  9  5,9  

İnternete en çok nereden giriyor?  

Ev  49  34,3  

Okul  5  3,5  

İnternet kafe  23  16,1  

Mobil(telefon)  66  46,2  

Kaç yıldır akıllı telefon kullanıyor?  

1 yıldan az  23  15,9  

1-2 yıl  51  35,2  

3-4 yıl  35  24,1  

5 yıl ve üzeri  36  24,8  

Telefonu en çok hangi amaçla 

kullanıyor?  

Chat  109  75,7  

Oyun  9  6,3  

Eğitim  12  8,3  

Diğer  14  9,7  

Uyurken telefonu kapatıyor mu?  
Evet  82  56,6  

Hayır  63  43,4  

Yatakta uyumadan önce telefon 

kullanıyor mu?  

Evet  120  82,8  

Hayır  25  17,2  

Gece yatmadan kaç dakika önce 

telefon kullanımını bırakıyor?  

0 - 5 dk.  44  30,3  

6 - 15 dk.  61  42,1  

16 - 30 dk.  27  18,6  

31 - 60 dk.  13  9,0  

Uyurken telefon nerede duruyor?  

Yastığımın altında / yatağımın 

başucunda  
81  55,9  

Yatağımdan uzakta  48  33,1  

Başka bir odada  16  11,0  

Sabah uyandıktan kaç dakika sonra 

akıllı telefonuna bakıyor?  

0 - 5 dk.  56  38,6  

6 -15 dk.  55  37,9  

16 - 30 dk.  24  16,6  

31 - 60 dk.  10  6,9  

Önümüzdeki 3 ay içinde akıllı 

telefonu değiştirmeyi düşünüyor 

mu?  

Evet  43  29,7  

Hayır  102  70,3  
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Araştırmaya katılanların %94’ünün internet kullandığı, internet kullananların %46,2’sinin 

mobil telefon ile internete ulaştıkları, %35,2’sinin 1-2 yıldır akıllı telefon kullandıkları 

belirlendi. Öğrenciler en fazla (%75) chat uygulamalarını kullandıklarını, %56,6’sı uyurken 

telefonunu kapattıklarını,  %82,8’i yatakta uyumadan önce telefonunu kullandıklarını ifade 

ettiler. Katılımcıların %42,1’i gece yatmadan önce 5-15 dk. telefonunu kullandığını, %38,6’sı 

uyandıktan 0-5 dk sonra akıllı telefonuna baktığını ve %55,9’u uyurken telefonu yatağın altına 

/ yatağın başucuna koyduğunu, akıllı telefon kullananların %29,7’si önümüzdeki 3 aç içinde 

telefonunu değiştirmeyi planladıklarını belirtiler.  

Tablo 4 Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığı Puan Ortalamaları (N:152)  

Alt boyut  
 (MaksimumMinimum)  

x̄ ± SS  

Günlük yaşamı rahatsız 

etme ve tolerans  
8-48  

22,78  ± 

8,26  

Yoksunluk belirtileri  7-42  18,29  ± 

8,34  

Olumlu beklenti  5-30  14,77 ± 

5,93  

Siber odaklı ilişkiler  4-24  10,41 ± 

5,07  

Aşırı kullanım  4-24  10,93 ± 

4,48  

Fiziksel belirtiler  3-18  8,80  ± 3,24  

Toplam akıllı telefon 

bağımlılığı  

31-186  85,98 ± 

29,94  

  

Öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin alt boyutlarının; günlük yaşamı rahatsız etme 

ve tolerans puan ortalamasının 22,78 ±8,26, yoksunluk belirtileri puan ortalamalarının 

18,29±8,38, olumlu beklenti puan ortalamalarının 14,77±5,93, siber odaklı ilişkiler puan 

ortalamalarının 10,41±5,07, aşırı kullanım puan ortalamalarının 10,93±4,48, fiziksel belirtiler 

puan ortalamalarının 8,80±3,24 ve toplam akıllı telefon bağımlılığı puan ortalamalarının 

85,98±29,94 olduğu belirdi.  

  

Tablo 5. Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığı Puan Ortalamalarının Cinsiyet 

Değişkenine Göre Karşılaştırılması (N:152)  

Alt boyut  Cinsiyet  N  x̄  ± SS  t  p  

Kadın  79  22,59 ± 9,06  -,281  ,779  
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Günlük yaşamı 

rahatsız etme ve 

tolerans  

Erkek  73  22,97 ± 7,36  

Yoksunluk belirtileri  
Kadın  79  17,20 ± 8,24   

-1,682  ,095  
Erkek  73  19,47 ± 8,34  

Olumlu beklenti  
Kadın  79  13,89 ± 6,17   

-1,930  ,056  
Erkek  73  15,73 ± 5,54  

Siber odaklı ilişkiler  
Kadın  79  9,78 ± 5,01  

-1,585  ,115  
Erkek  73  11,08 ± 5,08    

Aşırı kullanım  
Kadın  79  10,65 ± 4,72  

-,825  ,411  
Erkek  73  11,25 ± 4,22  

Fiziksel belirtiler  
Kadın  79  8,71 ± 3,46  

-,370  ,712  
Erkek  73  8,90 ± 3,00  

Toplam   
Kadın  79  82,82 ± 31,21   

-1,356  ,177  
Erkek  73  89,40 ± 28,31  

  

Tablo 5 incelendiğinde Independent Samples T Test Analizi sonuçlarına göre, araştırmaya 

katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre günlük yaşamı rahatsız etme ve tolerans, yoksunluk 

belirtileri, olumlu beklenti, siber odaklı ilişkiler, aşırı kullanım, fiziksel belirtiler ve toplam  
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akıllı telefon bağımlılığı düzeylerinin Independent Samples T Test Analizi sonuçlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olmadığı belirlendi (p>0,05)  

Tablo 6. Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığı Puan Ortalamalarının Akademik Başarı 

Durumuna Göre Karşılaştırılması (N:152)  

Alt boyut  
Başarı 

düzeyi  
N  x̄ ± SS  F  p  

Gruplar arası 

farklar  

Günlük 

yaşamı  

rahatsız etme 

ve tolerans  

Çok Kötü  8  27,50 ± 6,21  

2,346  ,075  -  
Kötü  44  24,61 ± 5,74  

İyi  90  21,58 ± 9,25  

Çok iyi  10  21,70 ± 7,70  

Yoksunluk 

belirtileri  

Çok Kötü  8  21,50 ± 7,07  

3,821  ,011  
1>3,  

 2>3  

Kötü  44  21,25 ± 7,35  

İyi  90  16,51 ± 8,60   

Çok iyi  10  18,70 ± 7,35  

Olumlu 

beklenti  

Çok Kötü  8  18,00 ± 2,73  

2,250  ,085  -  
Kötü  44  16,07 ± 4,78  

İyi  90  13,87 ± 6,42  

Çok iyi  10  14,60 ± 6,38  

Siber odaklı 

ilişkiler  

Çok Kötü  8  14,63 ± 3,20  

5,358  ,002  
1>3, 

2>3  

Kötü  44  11,89 ± 4,16  

İyi  90  9,20 ± 5,28  

Çok iyi  10  11,40 ± 4,67  

Aşırı 

kullanım  

Çok Kötü  8  14,88 ± 3,83  

4,655  ,004  1>3  
Kötü  44  11,93 ± 2,88   

İyi  90  9,98 ± 4,94  

Çok iyi  10  12,00 ± 3,94  

Fiziksel 

belirtiler  

Çok Kötü  8  11,88 ± 3,56  

6,091  ,001  
1>3,  

 2>3  

Kötü  44  9,75 ± 2,10  

İyi  90  8,01 ± 3,38  

Çok iyi  10  9,30 ± 3,53  

Toplam   

Çok Kötü  8  108,38 ± 21,19  

4,903  ,003  
1>3, 

2>3  

Kötü  44  95,50 ± 18,68  

İyi  90  79,14 ± 32,94  

Çok iyi  10  87,70 ± 30,50  

  

Tablo 6 incelendiğinde One Way ANOVA Analizi sonuçlarına göre katılımcıların akıllı telefon 

bağımlılığı ölçeğinden aldıkları puanlar akademik başarı durumu ile karşılaştırıldığında, 

öğrencilerin akademik başarı düzeyine göre günlük yaşamı rahatsız etme ve tolerans ile olumlu 

beklentiler düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (p>0,05), 

yoksunluk belirtileri, siber odaklı ilişkiler, aşırı kullanma, fiziksel belirtiler ve toplam akıllı 
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telefon bağımlılığı düzeylerinin ise öğrencilerim akademik başarı düzeylerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir (p<0,05). Akademik başarı düzeyi çok kötü 

ve kötü olan öğrencilerin yoksunluk belirtileri, siber odaklı ilişkiler, fiziksel belirtiler ve toplam 

akıllı telefon bağımlılık düzeyi akademik başarı düzeyi iyi olan öğrencilerden anlamlı düzeyde 

daha yüksektir (p<0,05). Aşırı kullanım bağımlılığında ise akademik başarı düzeyi çok düşük 

olan öğrencilerin bağımlılık düzeyi akademik başarı düzeyi iyi olan öğrencilerden anlamlı 

düzeyde daha yüksektir (p<0,05).  

Tablo 7. Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığı Puan Ortalamalarının Anne Eğitim 

Durumuna Göre Karşılaştırılması (N:152)  

Alt boyut  Eğitim durumu  N  x̄ ± SS  F  P  
Gruplar arası 

farklar  

Günlük 

yaşamı  

rahatsız etme 

ve tolerans  

İlköğretim  66  22,82 ± 8,20  

,275  ,760  -  
Ortaöğretim  48  23,33 ± 8,38  

Yükseköğretim  38  22,00 ± 8,37  

Yoksunluk 

belirtileri  

İlköğretim  66  19,97 ± 8,58  

3,676  ,028  1>3  Ortaöğretim  48  18,23 ± 8,37  

Yükseköğretim  38  15,45 ±7,22  

Olumlu 

beklenti  

İlköğretim  66  15,56 ± 6,24  

1,065  ,347  -  Ortaöğretim  48  14,29 ± 5,83  

Yükseköğretim  38  14,00 ± 5,44  

Siber odaklı 

ilişkiler  

İlköğretim  66  11,52 ± 5,30  

3,432  ,035  1>3  Ortaöğretim  48  10,06 ± 4,53  

Yükseköğretim  38  8,92 ± 4,98  

Aşırı 

kullanım  

İlköğretim  66  11,18 ± 4,57  

,276  ,759  -  Ortaöğretim  48  10,94 ± 4,45  

Yükseköğretim  38  10,50 ± 4,46  

Fiziksel 

belirtiler  

İlköğretim  66  8,74 ± 3,40  

1,037  ,357  -  Ortaöğretim  48  9,29 ± 3,40  

Yükseköğretim  38  8,29 ± 2,69  

Toplam   

İlköğretim  66  89,79 ± 31,26  

1,532  ,220  -  Ortaöğretim  48  86,15 ± 29,67  

Yükseköğretim  38  79,16 ± 27,37  

  

Tablo 7 incelendiğinde One Way ANOVA Analizi sonuçları göre, araştırmaya katılan 

öğrencilerin anne eğitim durumuna göre günlük yaşamı rahatsız etme ve tolerans, olumlu 

beklenti, aşırı kullanım, fiziksel belirtiler ve toplam akıllı telefon bağımlılığı düzeylerinin 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (p>0,05), yoksunluk belirtileri ve siber 

odaklı ilişkiler bağımlılık düzeylerinin ise annelerinin eğitim durumuna göre istatistiksel olarak 
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anlamlı düzeyde farklılaştığı ve annesi ilköğretim mezunu olan öğrencilerin bağımlılık 

düzeylerinin annesi yükseköğretim mezunu olan öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksek 

olduğu görülmektedir (p<0,05).  

  

  

Tablo 8. Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığı Puan Ortalamalarının Baba Eğitim 

Durumuna Göre Karşılaştırılması (N:152)  

Alt boyut  Eğitim durumu  N  x̄ ± SS  F  p  

Günlük yaşamı 

rahatsız etme ve 

tolerans  

İlköğretim  36  21,06 ± 8,95  

2,434  ,091  Ortaöğretim  64  24,45 ± 6,94  

Yükseköğretim  52  21,90 ± 9,01  

Yoksunluk 

belirtileri  

İlköğretim  36  18,86 ± 8,66  

1,725  ,182  Ortaöğretim  64  19,36 ± 8,00  

Yükseköğretim  52  16,58 ± 8,40  

Olumlu beklenti  

İlköğretim  36  14,42 ± 6,16  

,099  ,906  Ortaöğretim  64  14,97 ± 5,58  

Yükseköğretim  52  14,77 ± 6,27  

Siber odaklı 

ilişkiler  

İlköğretim  36  10,33 ± 4,70  

,589  ,556  Ortaöğretim  64  10,89 ± 4,91  

Yükseköğretim  52  9,87 ± 5,52  

Aşırı kullanım  

İlköğretim  36  10,31 ± 4,41  

,624  ,537  Ortaöğretim  64  11,34 ± 3,74  

Yükseköğretim  52  10,87 ± 5,33  

Fiziksel 

belirtiler  

İlköğretim  36  8,28 ± 3,36  

1,174  ,312  Ortaöğretim  64  9,25 ± 2,85  

Yükseköğretim  52  8,62 ± 3,58  

Toplam   

İlköğretim  36  83,25 ± 32,00  

1,140  ,323  Ortaöğretim  64  90,27 ± 24,46  

Yükseköğretim  52  82,60 ± 34,23  

  

Tablo 8 incelendiğinde One Way ANOVA Analizi sonuçlarına göre, öğrencilerin akıllı telefon 

bağımlılığı ölçeği puanları baba eğitim durumu ile karşılaştırıldığında, günlük yaşamı rahatsız 

etme ve tolerans, yoksunluk belirtileri, olumlu beklenti, siber odaklı ilişkiler, aşırı kullanım, 

fiziksel belirtiler ve toplam akıllı telefon bağımlılığı düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir (p>0,05).  

Tablo 9. Öğrencilerin Pittsburg Uyku Kalitesi Puan Ortalamaları (N:152)  

Alt boyut  
Puan aralığı (en düşük 

– en yüksek)  
x̄ ± SS  

Öznel uyku kalitesi  0-4  ,88 ± ,89  
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Uyku latensi  0-4  1,14 ± ,74  

Uyku süresi  0-4  ,18 ± ,56  

Alışılmış uyku etkinliği  0-4  ,41 ± ,70  

Uyku bozukluğu  0-4  1,18 ± ,56  

Uyku ilacı kullanımı  0-4  1,10 ± ,81  

Gündüz işlev bozukluğu  0-4  ,91 ± ,80  

Toplam PUKİ  0-21  5,82 ± 2,89  

  

Öğrencilerin öznel uyku kalitesi, uyku ilacı kullanımı, uyku süresi, gündüz işlev bozukluğu 

düzeylerinin düşük seviyede olduğu, uyku latensi ve uyku bozukluğu yüksek düzeyde olduğu 

görülmektedir. Toplam PUKİ puanının 5’in üzerinde olması uyku kalitesinin kötü olduğunu 

göstermekte olup, bu araştırmaya katılanların PUKİ toplam puanı 5,82 olarak uyku kalitesi kötü 

düzey olarak bulunmuştur.   

  

Tablo 10. Öğrencilerin Pittsburg Uyku Kalitesi Puan Ortalamalarının Cinsiyete Göre 

Karşılaştırılması (N:152)  

Alt boyut  Cinsiyet  N  x̄ ± SS  t  p  

Öznel uyku 

kalitesi  

Kadın  79  0,84 ± 0,91  
-,663  ,508  

Erkek  73  0,93 ± 0,87  

Uyku latensi  
Kadın  79  1,11 ± 0,83  

-,532  ,595  
Erkek  73  1,18 ± 0,63  

Uyku süresi  
Kadın  79  0,15 ± 0,46  

-,743  ,459  
Erkek  73  0,22 ± 0,65  

Alışılmış uyku 

etkinliği  

Kadın  79  0,38 ± 0,65  
-,512  ,609  

Erkek  73  0,44 ± 0,76  

Uyku 

bozukluğu  

Kadın  79  1,16 ± 0,61  
-,451  ,652  

Erkek  73  1,21 ± 0,50  

Uyku ilacı  

kullanımı  

Kadın  79  1,03 ± 0,88  - 

1,160  
,248  

Erkek  73  1,18 ± 073  

Gündüz işlev 

bozukluğu  

Kadın  79  0,80 ± 0,81  - 

1,899  
,059  

Erkek  73  1,04 ± 0,77  

Toplam PUKİ  
Kadın  79  5,47 ± 3,18  - 

1,548  
,124  

Erkek  73  6,19 ± 2,51  

  

Tablo 10 incelendiğinde Independent Samples T Test Analizi sonuçları göre, araştırmaya 

katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre öznel uyku kalitesi, uyku latensi, uyku süresi, alışılmış 

uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı, gündüz işlev bozukluğu ve toplam PUKİ 

düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir (p>0,05).  
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Tablo 11. Öğrencilerin Pittsburg Uyku Kalitesi Puan Ortalamalarının Akademik Başarı 

Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması (N:152)  

Alt boyut  
Başarı 

düzeyi  
N  x̄ ± SS  F  p  

Gruplar 

arası 

farklar  

Öznel uyku 

kalitesi  

Çok Kötü  8  0,75 ± 0,46  

1,553  ,203  -  
Kötü  44  1,05 ± 0,91  

İyi  90  0,87 ± 0,91  

Çok iyi  10  0,40 ± 0,70  

Uyku  

latensi  

Çok Kötü  8  1,50 ± 0,53  

2,227  ,087  -  
Kötü  44  1,25 ± 0,75  

İyi  90  1,11 ± 0,74  

Çok iyi  10  0,70 ± 0,67  

Uyku süresi  

Çok Kötü  8  0,25 ± 0,46  

,922  ,432  -  
Kötü  44  0,27 ± 0,69  

İyi  90  0,12 ± 0,42  

Çok iyi  10  0,30 ± 0,95  

Alışılmış 

uyku  

etkinliği  

Çok Kötü  8  0,00 ± 0,00  

2,778  ,043  
1<4, 

2<4  

Kötü  44  0,27 ± 0,69  

İyi  90  0,47 ± 0,71  

Çok iyi  10  0,80 ± 0,79  

Uyku 

bozukluğu  

Çok Kötü  8  1,38 ± 0,52  

1,355  ,259  -  
Kötü  44  1,30 ± 0,51  

İyi  90  1,12 ± 0,60  

Çok iyi  10  1,10 ± 0,32  

Uyku ilacı  

kullanımı  

Çok Kötü  8  1,63 ± 0,74  

1,731  ,163  -  
Kötü  44  1,14 ± 0,70  

İyi  90  1,01 ± 0,83  

Çok iyi  10  1,30 ± 1,06  

Gündüz 

işlev 

bozukluğu  

Çok Kötü  8  1,75 ± 0,71  

8,567  ,000  

1>3,  

 1>4,  

2>3, 

2>4  

Kötü  44  1,18 ± 0,79  

İyi  90  0,78 ± 0,75  

Çok iyi  10  0,30 ± 0,48  

Toplam  

PUKİ  

Çok Kötü  8  7,25 ± 1,83  
2,164  ,095  -  

Kötü  44  6,45 ± 2,19  
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İyi  90  5,48 ± 3,20  

Çok iyi  10  4,90 ± 2,73  

  

Tablo 11 incelendiğinde One Way ANOVA Analizi sonuçları göre, araştırmaya katılan 

öğrencilerin akademik başarı düzeylerine göre öznel uyku kalitesi, uyku latensi, uyku süresi, 

uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve Toplam PUKİ düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaşmadığı (p>0,05), alışılmış uyku etkinliği ve gündüz işlev bozukluğu 

düzeylerinin ise akademik başarı düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılaştığı görülmektedir (p<0,05). Alışılmış uygu etkinliğinde, akademik başarı düzeyi çok 

kötü ve kötü olan öğrencilerin alışılmış uyku etkinliği düzeyinin akademik başarı düzeyi çok 

iyi olanlardan anlamlı düzeyde daha iyi seviyede olduğu görülmektedir (p<0,05).Gündüz uyku 

işlevi bozukluğunda ise akademik başarı düzeyi çok iyi ve iyi olan öğrencilerin işlev bozukluğu 

düzeyinin akademik başarı düzeyi çok kötü ve kötü olan öğrencilerden anlamlı düzeyde daha 

iyi seviyede olduğu görülmektedir (p<0,05).   

Tablo 12. Öğrencilerin Pittsburg Uyku Kalitesi Puan Ortaamalarının Anne Eğitim 

Durumuna Göre Karşılaştırılması (N:152)  

Alt boyut  Eğitim durumu  N  x̄ ± SS  F  p  

Gruplar 

arası 

farklar  

Öznel uyku 

kalitesi  

İlköğretim  66  0,67 ± 0,83  

4,774  ,010  1<3  Ortaöğretim  48  0,92 ± 0,79  

Yükseköğretim  38  1,21 ± 1,02  

Uyku  

latensi  

İlköğretim  66  1,14 ± 0,74  

,784  ,459  -  Ortaöğretim  48  1,06 ± 0,63  

Yükseköğretim  38  1,26 ± 0,86  

Uyku süresi  

İlköğretim  66  0,23 ± 0,67  

,465  ,629  -  Ortaöğretim  48  0,13 ± 0,49  

Yükseköğretim  38  0,18 ± 0,39  

Alışılmış 

uyku  

etkinliği  

İlköğretim  66  0,33 ± 0,73  

1,558  ,214  -  Ortaöğretim  48  0,38 ± 0,64  

Yükseköğretim  38  0,58 ± 0,72  

Uyku 

bozukluğu  

İlköğretim  66  1,12 ± 0,60  

,746  ,476  -  Ortaöğretim  48  1,23 ± 0,56  

Yükseköğretim  38  1,24 ± 0,49  

Uyku ilacı  

kullanımı  

İlköğretim  66  0,95 ± 0,75  

2,816  ,063  -  Ortaöğretim  48  1,10 ± 0,78  

Yükseköğretim  38  1,34 ± 0,91  

İlköğretim  66  0,98 ± 0,90  
,962  ,384  -  

Ortaöğretim  48  0,94 ± 0,70   
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Gündüz 

işlev 

bozukluğu  

Yükseköğretim  38  0,76 ± 0,71  

Toplam  

PUKİ  

İlköğretim  66  5,42 ± 2,85  

1,965  ,144  -  Ortaöğretim  48  5,75 ± 2,53  

Yükseköğretim  38  6,58 ± 3,30  

  

Tablo 12 incelendiğinde One Way ANOVA Analizi sonuçlarına göre, araştırmaya katılan 

öğrencilerin anne eğitim durumuna göre uyku latensi, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku 

bozukluğu, uyku ilacı kullanımı, gündüz işlev bozukluğu ve Toplam PUKİ düzeylerinin 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (p>0,05), öznel uyku kalitesinde ise 

öğrencilerin anne eğitim durumuna göre uyku kalitesinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılaştığı (p<0,05) ve annesi ilköğretim mezunu olan öğrencilerin öznel uyku kalitesinin 

annesi yükseköğretim mezunu olan öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha iyi 

olduğu görülmektedir (p<0,05).   

Tablo 13. Öğrencilerin Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği Puan Ortalamalarının Baba Eğitim 

Durumuna Göre Karşılaştırılması (N:152)  

Alt boyut  Eğitim durumu  N  x̄ ± SS  p  

Gruplar 

arası 

farklar  

Öznel uyku 

kalitesi  

İlköğretim  36  0,81 ± 0,98  

,497  -  Ortaöğretim  64  0,83 ± 0,72  

Yükseköğretim  52  1,00 ± 1,01  

Uyku  

latensi  

İlköğretim  36  0,81 ± 0,62  

,006  
1<2, 

1<3  
Ortaöğretim  64  1,28 ± 0,70  

Yükseköğretim  52  1,21 ± 0,80  

Uyku süresi  

İlköğretim  36  0,06 ± 0,23  

,083  -  Ortaöğretim  64  0,30 ± 0,77  

Yükseköğretim  52  0,13 ± 0,34  

Alışılmış 

uyku  

etkinliği  

İlköğretim  36  0,19 ± 0,47  

,058  -  Ortaöğretim  64  0,41 ± 0,77  

Yükseköğretim  52  0,56 ± 0,73  

Uyku 

bozukluğu  

İlköğretim  36  1,08 ± 0,73  

,171  -  Ortaöğretim  64  1,28 ± 0,55  

Yükseköğretim  52  1,13 ± 0,40   

Uyku ilacı  

kullanımı  

İlköğretim  36  0,75 ± 0,65  

,012    Ortaöğretim  64  1,19 ± 0,81  

Yükseköğretim  52  1,23 ± 0,85  

İlköğretim  36  0,92 ± 0,87  
,213  -  

Ortaöğretim  64  1,03 ± 0,78  
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Gündüz 

işlev 

bozukluğu  

Yükseköğretim  52  0,77 ± 0,76  

Toplam  

PUKİ  

İlköğretim  36  4,61 ± 2,84  

,014  1<2  Ortaöğretim  64  6,31 ± 2,67  

Yükseköğretim  52  6,04 ± 3,01  

  

Tablo 13 incelendiğinde One Way ANOVA Analizi sonuçlarına göre, öğrencilerin baba eğitim 

durumuna göre öznel uyku kalitesi, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku 

ilacı kullanımı ve gündüz işlev bozukluğu düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığı (p>0,05), uyku latensi ve Toplam PUKİ düzeylerinin ise öğrencilerin baba 

eğitim durumuna göre uyku kalitesinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı 

görülmektedir (p<0,05). Uyku latensinde babası ilköğretim mezunu olan öğrencilerin uyku 

latensinin babası ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olan öğrencilerden istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde daha iyi olduğu görülmektedir (p<0,05). Toplam PUKİ düzeyinde ise babası 

ilköğretim mezunu olan öğrencilerin PUKİ düzeyinin babası ortaöğretim mezunu olan 

öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha iyi olduğu görülmektedir (p<0,05).  

  

Tablo 14. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği ile Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi Puan 

Ortalamaları Arasındaki İlişki (N:152)  

                                
                    PİTTSBURGH UYKU KALİTESİ İNDEKSİ  

 ALT 

BOYUTLARI  

Öznel 

uyku  

kalitesi  

Uyku  

latensi  

Uyku 

süresi  Alışılmış 

uyku  

etkinliği  

  

Uyku 

bozukluğu 

Uyku 

ilacı  

 

kullanım 

ı  

Gündüz 

işlev  

bozukluğ 

u  

Toplam  

PUKİ  

Günlük 

yaşamı  

rahatsız 

etme ve 

tolerans  

r  ,055  ,155  ,062  ,002  ,268**  ,069  ,112  ,171*  

p  ,502  ,057  ,446  ,979  ,001  ,395  ,170  ,035  

Yoksunluk 

belirtileri  

r  ,011  ,024  -,042  -,011  ,225**  -,010  ,284**  ,118  

p  ,894  ,767  ,612  ,891  ,005  ,902  ,000  ,149  

Olumlu 

beklenti  

r  ,014  ,054  -,003  -,035  ,137  -,016  ,151  ,073  

p  ,868  ,505  ,970  ,673  ,092  ,846  ,063  ,372  

Siber 

odaklı 

ilişkiler  

r  ,069  ,041  -,034  ,014  ,191*  ,021  ,297**  ,153  

p  ,395  ,619  ,679  ,861  ,018  ,800  ,000  ,059  
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Aşırı 

kullanım  

r  -,038  ,015  -,061  -,017  ,124  ,044  ,113  ,043  

p  ,638  ,856  ,452  ,839  ,127  ,593  ,164  ,595  

Fiziksel 

belirtiler  

r  ,049  ,103  ,108  ,053  ,237**  ,151  ,124  ,198*  

p  ,547  ,206  ,183  ,516  ,003  ,063  ,127  ,015  

Toplam 

akıllı  

telefon 

bağımlılığı  

r  ,032  ,080  ,002  -,004  ,240**  ,040  ,221**  ,148  

p  ,694  ,324  ,982  ,964  ,003  ,628  ,006  ,068  

  

Tablo 14 incelendiğinde Pearson Korelasyon Analizi sonuçlarına göre, akıllı telefon bağımlılığı 

ölçeğinin alt boyutları ve toplam puanı ile bazı PUKİ alt boyutlarının ve toplam puanının 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu görülmekte olup, bu anlamlı ilişkiler 

incelendiğinde;  

Günlük yaşamı rahatsız etme ve tolerans puanı ile uyku bozukluğu ve toplam PUKİ puanı 

arasında pozitif ve düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu (p<0,05), yoksunluk belirtileri puanı 

ile uyku bozukluğu ve gündüz işlev bozukluğu puanı arasında pozitif ve düşük düzeyde 

anlamlı ilişki olduğu (p<0,05), siber odaklı ilişkiler puanı ile uyku bozukluğu ve gündüz işlev 

bozukluğu puanı arasında pozitif ve düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu (p<0,05), fiziksel 

belirtiler puanı ile uyku bozukluğu ve toplam PUKİ puanı arasında pozitif ve düşük düzeyde 

anlamlı ilişki olduğu (p<0,05), toplam akıllı telefon bağımlılığı puanı ile uyku bozukluğu ve 

gündüz işlev bozukluğu puanı arasında pozitif ve düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu (p<0,05) 

görülmektedir.   
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5. TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER  

5.1. TARTIŞMA   

Araştırmaya katılan ergenlerin uyku durumlarına ilişkin bulgular değerlendirildiği zaman, 

ergenlerin büyük bir bölümünün uyku problemi yaşamadığı, buna paralel olarak uyku ilacı 
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kullanmadıkları, uykudan önce müzik dinleme ve kitap okuma gibi serbest zaman etkinlikleri 

yaptıkları, genellikle karanlık odada uyumayı tercih ettikleri, gece sık sık uyanmadıkları, buna 

karşılık gündüz sıklıkla uyku hissi yaşadıkları, her gün aynı saatte yatma eğilimlerinin olmadığı, 

bunun yanında sabah uyandıkları zaman uykulu ve yorgun /dinlenememiş hissettikleri tespit 

edilmiştir. Elde edilen bu bulgulara göre, araştırmaya katılan ergenlerin uyku problemi 

yaşamamalarına ve uyku ilacı kullanmamalarına rağmen uyku düzensizliklerinin bulunduğu, 

bunun yanında sabah uyandıkları zaman kendilerini tamamen dinlenmiş hissetmedikleri için 

uyku kalitelerinin düşük olduğu söylenebilir. Yapılan bir çalışmada lise son sınıf öğrencilerinin 

sınav kaygılarının olduğunu ve bu durumun da uyku kalitesini olumsuz yönde etkilediğini 

göstermiştir (Köse ve ark., 2018). Ergenlerde uyku öncesi yapılan aktivitelere ilişkin çalışmalar 

incelendiği zaman ergenlerin uyumadan önce yaptıkları aktivitelerin başında kitap okuma, 

televizyon izleme ve müzik dinleme gibi pasif serbest zaman aktivitelerinin geldiği 

belirtilmektedir. Bunun yanında yapılan çalışmada ergenlerin genellikle uyandıkları zaman 

kendilerini yorgun ve dinlenmemiş hissetme eğilimlerinin yüksek olduğu, uyku ilacı kullanma 

sıklıklarının düşük olduğu ve genellikle karanlık odada uyumayı tercih ettikleri görülmektedir 

(Tekcan, 2018).  

Araştırmaya katılan ergenlerin uyku kalitelerine ilişkin bulgular incelendiği zaman, öznel uyku 

kalitesi, uyku ilacı kullanımı, uyku süresi, gündüz işlev bozukluğu düzeylerinin düşük seviyede 

olduğu, uyku latensi ve uyku bozukluğu düzeylerinin ise yüksek düzeyde olduğu, toplam uyku 

puanları değerlendirildiği zaman ise genel uyku kalitelerinin düşük düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir. Literatürde bu konuda yapılan benzer çalışmalarda da ergenlerde düşük uyku 

kalitesinin giderek yaygınlaştığı ve ergenlerde uyku problemlerinin önemli bir sağlık sorunu 

haline geldiği belirtilmektedir (Özata, 2019). Bu konuda yapılan ve ergenlerde uyku kalitesi ile 

ilişkili faktörlerin incelendiği bir çalışmada ergenlerin %38,4’ünün uyku kalitesinin düşük 

olduğu tespit edilmiştir (Dağ, 2012). Koçaş (2017) tarafından ergenler üzerinde yapılan diğer 

bir çalışmada uyku kalitesini etkileyen unsurların incelenmesi amaçlanmış, çalışmada 

ergenlerin %58,6 gibi önemli bir bölümünün uyku kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Tekcan (2018) tarafından yapılan çalışmada ergenlerde uyku kalitesinin düşük düzeyde olduğu, 

uyku kalitesi alt boyutlarında ise öznel uyku kalitesi ve gündüz işlev bozukluğu puanlarının 

yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Cinsiyet değişkenine göre araştırmaya katılan ergenlerin uyku kalitelerine ilişkin bulgular 

incelendiği zaman, her iki cinstede uyku kalitesinin benzer düzeyde olduğu, bu kapsamda uyku 
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kalitesinin cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Literatürde yer alan bazı 

çalışma bulguları ise ergenlerde uyku kalitesi ile ilişkili bazı faktörlerin cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır (Tekcan, 2018). Tekeli (2009) tarafından 

ergenler üzerinde yürütülen çalışmada ergenlerin uyku kalitesi alt boyutları arasında yer alan 

uyku bozukluğu ve gündüz işlev bozukluğunun cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği 

belirlenmiş, buna karşılık öznel uyku kalitesi, uyku latensi, uyku süresi, uyku ilacı kullanma ve 

alışılmış uyku etkinliği alt boyutlarına ilişkin bulguların cinsiyete göre anlamlı farklılık 

gösterdiği bulunmuştur. Dağ (2012) tarafından yapılan çalışmada ergenlerde uyku kalitesinin 

cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuş, elde edilen sonuçlara göre erkek 

ergenlerde uyku kalitesinin kadın ergenlere kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Koçaş 

(2017) tarafından yürütülen çalışmada da ergenlerde uyku kalitesinin cinsiyete göre anlamlı 

farklılık gösterdiği, uyku kalitesinin erkek ergenler ile kıyaslandığı zaman kız ergenlerde daha 

düşük olduğu bulunmuştur. Tekcan (2018) tarafından yapılan diğer bir çalışmada hem kız hem 

de erkek ergenlerde uyku kalitesinin düşük olduğu, cinsiyet değişkenine göre ele alındığı zaman 

kızların uyku kalitelerinin erkeklerden daha düşük olduğu belirlenmiştir. Literatürde yer alan 

çalışma bulguları ile bu araştırmada cinsiyet değişkenine göre elde edilen bulguların paralellik 

göstermemesinin temelinde araştırmaların yapıldığı ergen gruplarının farklı sosyo-kültürel 

çevrelerde yaşamalarının ve farklı yaşam tarzlarına sahip olmalarının yattığı düşünülebilir.  

Akademik başarı düzeyi değişkenine göre ele alındığı zaman araştırmaya katılan ergenlerin 

uyku kalitesi alışılmış uyku etkinliği ve gündüz işlev bozukluğu alt boyutlarına ilişkin puan 

ortalamalarının anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Her iki alt boyutta da akademik başarı 

düzeyi düşük olan ergenler lehine uyku kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Literatürde 

akademik başarı düzeyi değişkenine göre ergenlerde uyku kalitesinin ele alındığı çalışmalar 

sınırlı olmakla beraber, bu alanda yapılan bir çalışma sonucunda ergenlerde akademik başarı 

düzeyi düştükçe uyku kalitesinin de azaldığını ortaya koymaktadır (Tekcan, 2018).  

Anne eğitim düzeyi değişkenine göre ergenlerin uyku kalitelerine ilişkin bulgular 

değerlendirildiği zaman sadece öznel uyku kalitesi alt boyutunda anlamlı farklılık olduğu 

bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, annesi ilköğretim mezunu olan öğrencilerin öznel 

uyku kalitesinin annesi yükseköğretim mezunu olan öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Baba eğitim düzeyi değişkenine göre ise uyku  

latensi alt boyutu ile toplam uyku kalitesi puanlarının anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Hem uyku latensi hem de toplam uyku kalitesinin baba eğitim düzeyi ilköğretim olan ergenler 
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lehine anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Anne ve baba eğitim düzeyi değişkenine 

göre ergenlerin uyku kalitesi alt boyutları arasında bazı farklılıklar olmasının temelinde eğit im 

düzeylerine göre ebeveynlerin çocuklarının uyku alışkanlıklarına önem verme ve çocuklarını 

yönlendirme düzeylerinin birbirinden farklı olmasının yattığı düşünülebilir.  

Araştırmamıza katılan ergenlerin akıllı telefon kullanma özelliklerine ilişkin bulgular 

değerlendirildiği zaman, akıllı telefonların genellikle chat yapma ve internete girme gibi 

amaçlar için kullanıldığı, yatakta uyumadan önce telefon ile ilgilenme oranının yüksek olduğu, 

sabah uyandıkları zaman da kısa sürede telefon ile ilgilenmeye başladıkları tespit edilmiştir. 

Elde edilen bulgular değerlendirildiği zaman, araştırmamıza katılan ergenlerde akıllı telefon 

kullanım sıklığının yüksek olduğu, telefonu günlük yaşamın bir parçası olarak gördükleri, uyku 

öncesinde ve uyandıktan sonra akıllı telefon ile ilgilenme eğilimlerinin yüksek olduğu 

söylenebilir.   

Literatürde yer alan benzer çalışma bulguları da ergenlerde akıllı telefon kullanımının günlük 

hayatın bir parçası olduğu, bunun yanında ergenlerde akıllı telefon kullanımının bağımlılık 

düzeyine kadar yaygınlaştığı görülmektedir. Bu konuda yapılan bir çalışmada ergenlerde akıllı 

telefon kullanımı ile ilişkili bulgulara ulaşılması amaçlanmış, çalışmada ergenlerin büyük bir 

bölümünün (%91,1) akıllı telefon kullandığı, akıllı telefon kullanım amaçlarının başında 

internete girme amacının geldiği, bunun yanında ergenlerde akıllı telefon kullanımının günlük 

dört saatin üzerinde olduğu, bu kapsamda ergenlerde akıllı telefon kullanım düzeyinin yüksek 

olduğu rapor edilmiştir (Kalen, 2018). Aygar (2020) tarafından lise öğrencileri üzerinde 

yürütülen diğer bir çalışmada ergenlerin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğu, 

ergenlerin günlük hayatta sürekli olarak telefonlarına gelen bildirimleri kontrol etme eğiliminde 

oldukları, akıllı telefonları genellikle sosyal medya ya da mesajlaşmak için kullandıkları, akıllı 

telefon kullanımının uyku düzenlerini bozduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılan ergenlerin akıllı telefon bağımlılık düzeylerine ilişkin bulgular incelendiği 

zaman, akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin günlük yaşamı rahatsız etme ve tolerans, yoksunluk 

belirtileri, olumlu beklenti, siber odaklı ilişkiler, aşırı kullanım, fiziksel belirtiler alt boyutları 

ve toplam akıllı telefon bağımlılığı bağımlılık düzeyinin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

Literatürde bu konuda yapılan araştırma bulguları da ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının 

orta ve yüksek düzeye yakın olduğunu göstermektedir, bu kapsamda ergenlerde akıllı telefon 

bağımlılığının ciddi bir halk sağlığı sorunu olma yolunda ilerlediği belirtilmektedir (Aygar, 

2020). Görür (2019) tarafından bu konuda yapılan bir çalışmada ergenlerde akıllı telefon 
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bağımlılık düzeyinin incelenmesi amaçlanmış, çalışmaya 208 kadın ve 202 erkek olmak üzere 

toplam 410 ergen katılmıştır. Çalışmanın sonunda ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyinin 

yüksek olduğu tespit edilmiştir.   

Cha ve Seo (2018) tarafından yapılan çalışmada ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyinin 

yüksek olduğu belirtilmiş, çalışmada elde edilen bulgulara göre ergenlerin %30,9’unun akıllı 

telefon bağımlılığı semptomlarına sahip oldukları belirlenmiştir. Chen ve ark., (2017) 

tarafından yapılan çalışmada ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyinin %30,3 düzeyinde, 

Haug ve ark., (2015) tarafından yapılan çalışmada %16,9 düzeyinde bulunduğu, Aygar (2020) 

tarafından yapılan çalışmada %44,2 olduğu, Zou ve ark., (2019) tarafından yapılan çalışmada 

ise %22,8 düzeyinde bulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Araştırmaya katılan ergenlerin cinsiyet değişkenine göre akıllı telefon bağımlılık düzeylerine 

ilişkin bulgular değerlendirildiği zaman akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin cinsiyete göre 

anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Aynı zamanda akıllı telefon bağımlılığı alt 

boyutlarına (günlük yaşamı rahatsız etme ve tolerans, yoksunluk belirtileri, olumlu beklenti, 

siber odaklı ilişkiler, aşırı kullanım, fiziksel belirtiler) ilişkin bulguların da cinsiyete göre 

anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Çalışmada ergenlerin akıllı telefon 

bağımlılıklarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemesinin nedeni akıllı telefon 

kullanım yaygınlığının hem kız hem de erkek ergenlerde yüksek düzeyde olmasından 

kaynaklanabilir.  

Literatürde bu alanda yapılan bezer çalışma sonuçları da ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının 

cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymakta olup, bunun temel nedenlerinin 

ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının yüksek düzeyde olmasının yattığı belirtilmektedir. Dirik 

(2016) tarafından bu konuda yapılan bir çalışmada ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile 

ilişkili demografik değişkenlerin incelenmesi, bunun yanında akıllı telefon bağımlılığı ile 

özgüven düzeyi arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 93 kız ve 107 

erkek olmak üzere toplam 200 ergen katılmış, kız ve erkek ergenlerde akıllı telefon bağımlılık 

düzeyinin yüksek olduğu bulunmuş, cinsiyet değişkenine göre akıllı telefon bağımlılık 

düzeyinin anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Yıldırım (2018) tarafından yapılan ve 

ergenler üzerinde yürütülen çalışmada cinsiyet değişkenine göre ergenlerin akıllı telefon 

bağımlılık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmış, çalışmaya 358 kız ve 313 erkek ergen birey 

katılmış, çalışmanın sonunda kız ve erkek ergenlerin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Ataş (2018) tarafından yapılan diğer bir çalışmada 
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ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ve sosyal görünüş kaygısını etkileyen demografik 

değişkenlerin incelenmesi amaçlanmış, çalışmaya 73 erkek ve 107 kız olmak üzere toplam 180 

ergen katılmıştır. Çalışmanın sonunda kız ve erkek ergenlerin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir.  

Ergenler üzerinde yürütülen bazı araştırma sonuçları ise akıllı telefon bağımlılığının cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır (Tekcan, 2018). Kalen  

(2018) tarafından bu konuda yapılan bir çalışmada ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyi 

ile ilişkili demografik değişkenlerin incelenmesi amaçlanmış, çalışmaya 384 kız ve 391 erkek 

ergen birey katılmıştır. Çalışmanın sonunda erkek ergenler ile kıyaslandığı zaman kız 

ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Görür (2019) tarafından yapılan çalışmada ergenlerde cinsiyete değişkenine göre 

akıllı telefon bağımlılık düzeyinin karşılaştırılması amaçlanmış, çalışmada erkek ergenlerde 

akıllı telefon bağımlılık düzeyinin kız ergenlerden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Buctot ve ark., (2020) tarafından yapılan çalışmada ergenlerde akıllı telefon 

bağımlılık düzeyi ele alınmış, çalışma 867 kız ve 580 erkek olmak üzere toplam 1447 ergen 

üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın sonunda kız ve erkek ergenlerde akıllı telefon bağımlılık 

düzeyinin farklılık gösterdiği bulunmuş, bu kapsamda kızların %60,2’sinin, erkeklerin ise 

%66,2’sinin akıllı telefon bağımlılık semptomlarına sahip oldukları bulunmuştur. Randler ve 

ark., (2016) tarafından yapılan çalışmada da ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyinin kız 

ergenler lehine yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılan ergenlerin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin akademik başarı 

durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Söz konusu farklılığın toplam ölçek 

puanı ile yoksunluk belirtileri, siber odaklı ilişkiler, aşırı kullanım ve fiziksel belirtiler alt 

boyutlarında görüldüğü tespit edilmiştir. Söz konusu alt boyutlar ile toplam ölçek puanında 

akademik başarı düzeyi düşük öğrenciler lehine akıllı telefon bağımlılık düzeyinin yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda akıllı telefon bağımlılığı yüksek olan ergenlerin akademik 

başarı düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun ortaya çıkmasının 

temelinde akıllı telefon bağımlılık düzeyi yüksek olan öğrencilerin günlük yaşamda telefon ile 

fazla vakit geçirmelerinin ve eğitim hayatlarına yeterli zaman ayırmamalarının yattığı 

düşünülebilir. Literatürde yer alan benzer çalışma sonuçları da akademik başarı düzeyi ile akıllı 

telefon bağımlılığı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görüşünü desteklemektedir  
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(Gica ve ark., 2020). Yıldırım (2018) tarafından bu konuda yapılan bir çalışmada ergenlerde 

akademik başarı düzeyi değişkenine göre akıllı telefon bağımlılığının incelenmesi amaçlanmış, 

çalışmanın sonunda ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyi ile akademik başarı durumu arasında 

negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, akademik başarı 

düzeyi düşük olan ergenlerin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin hem yüksek hem de orta düzey 

akademik başarıya sahip olan ergenlere kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Literatürde bu alanda yapılan bazı araştırma bulguları ise ergenlerde akıllı telefon bağımlılık 

düzeyinin akademik başarı değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediğini ortaya 

koymaktadır. Ergenler üzerinde bu konuda yapılan bir çalışmada sosyo-demografik  

değişkenlere göre ergenlerin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmış, 

çalışmada akademik başarı düzeyi (düşük düzey, orta düzey, yüksek düzey) değişkenine göre 

ele alındığı zaman ergenlerin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin anlamlı farklılık 

göstermediği belirlenmiştir (Dirik, 2016).  

Anne eğitim düzeyi değişkenine göre ele alındığı zaman araştırmaya katılan ergenlerin akıllı 

telefon bağımlılığı yoksunluk belirtileri ve siber odaklı ilişkiler alt boyutlarına ilişkin 

puanlarının anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer alt boyutlar ve genel toplam 

ölçek puanının ise anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği 

bulunmuştur. Yoksunluk belirtileri ve siber odaklı ilişkiler alt boyutlarında anne eğitim düzeyi 

ilköğretim olan ergenlerin bağımlılık düzeylerinin anne eğitim düzeyi yükseköğretim olan 

ergenlerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda anne eğitim düzeyinin düşük 

olmasının ergenlerde akıllı telefon bağımlılığını arttıran bir unsur olduğu görülmüştür. Anne 

eğitim düzeyi yüksek olan ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyinin düşük olmasının temel 

nedenlerinin başında eğitim düzeyi yüksek olan annelerin teknolojik cihazların kullanımı 

konusunda daha bilinçli olmalarının ve çocuklarını akıllı telefon kullanma sürecinde tamamen 

bağımsız bırakmamalarının yattığı düşünülebilir. Buna karşılık baba eğitim düzeyi değişkenine 

göre ele alındığı zaman araştırmaya katılan ergenlerin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin 

anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Yıldırım (2019) tarafından hu konuda yapılan 

benzer bir çalışmada da ergenlerde akıllı telefondan yoksun kalma korkusunu etkileyen 

değişkenlerin incelenmesi amaçlanmış, çalışmada baba eğitim düzeyi değişkenine göre 

ergenlerin akıllı telefondan yoksun kalma korkularının anlamlı farklılık göstermediği 

belirlenmiştir.  
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Ebeveyn eğitim düzeyi değişkenine göre ergenlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyinin ele alındığı 

benzer bir çalışma bulguları da akıllı telefon bağımlılığının ebeveyn eğitim düzeyi değişkenine göre 

anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır (Görür, 2019). Bu kapsamda çalışmada elde edilen 

bulguların literatür ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Bunun yanında literatürde bu konuda 

yapılan çalışmalarda ebeveyn eğitim düzeyinden ziyade ebeveynlerin akıllı telefon kullanım 

sürecinde çocukları üzerinde denetim kurmalarının akıllı telefon bağımlılığı üzerinde önemli bir 

belirleyici olduğu belirtilmektedir. Bu konuda yapılan bir çalışmada ergenlerde algılanan ebeveyn 

tutumu ve akıllı telefon bağımlılık düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış, çalışmada 

ebeveyn tutumlarının akıllı telefon bağımlılığı üzerinde etkili olduğu, özellikle akıllı telefon 

kullanımını denetleyen ebeveynlerin çocuklarında akıllı telefon bağımlılık düzeyinin düşük olduğu 

rapor edilmiştir (Yıldırım, 2018). Kalen (2018) tarafından yapılan çalışmada da ebeveynlerin akıllı 

telefon kullanımı konusunda ergenlere demokratik tutum ile yaklaşmalarının akıllı telefon 

bağımlılığını arttırdığı, buna karşılık otoriter tutuma sahip ebeveynlerin çocuklarında akıllı telefon 

bağımlılık düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini azaltan bir unsur olduğu bilinmektedir. Literatürde 

bu konuda yapılan çalışma bulguları da akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini azaltan bir 

unsur olduğunu göstermektedir (Kumar ve ark., 2019; Özcan, 2019; Özata, 2019; Üstündağ 

Öcal, 2019). Aygar (2020) tarafından yapılan çalışmada akıllı telefon kullanımının uyku 

kalitesini bozduğu, bunun yanında uyku kalitesinin düşük olmasının akıllı telefon bağımlılığı 

risk faktörleri arasında yer aldığı belirtilmiştir. Üstündağ Öcal (2019) tarafından bu konuda 

yapılan çalışmada ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile uyku kalitesinin bazı değişkenlere 

göre incelenmesi amaçlanmış, çalışmanın sonunda ergenlerde akıllı telefon bağımlılık 

düzeyinin yüksek olduğu, bunun yanında ergenlerin %62,1’inde uyku kalitesinin düşük olduğu 

tespit edilmiştir. Aynı çalışmada akıllı telefon bağımlısı olan ergenlerin %74,1’inde uyku 

kalitesinin düşük olduğu bulunmuş, bu kapsamda akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini 

düşüren bir unsur olduğu bulunmuştur. Wang ve ark., (2019) tarafından yapılan çalışmada 

ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının olumsuz sonuçları incelenmiş, çalışmada akıllı telefon 

bağımlılığı ile uyku kalitesi arasındaki ilişki ele alındığı zaman akıllı telefon bağımlılığının 

uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir faktör olduğu bulunmuştur. Literatürde yer alan 

birçok çalışmada da ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile uyku kalitesi arasında negatif yönde 

anlamlı bir ilişki bulunduğu, bu kapsamda ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının uyku 

kalitesini azalttığı rapor edilmiştir (Park ve Jo, 2019; Liu ve ark., 2017; Randler ve ark., 2016).  
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Araştırmada elde edilen bulgular ve literatürde ergenler üzerinde bu konuda yapılan benzer çalışma 

sonuçları değerlendirildiği zaman, ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini azaltan bir 

unsur olduğu söylenebilir.  

Yukarıda yer alan çalışma sonuçlarının yanında yapılan çalışma bulguları akıllı telefon 

bağımlılığı ile ilişkili diğer bağımlılıkların da uyku kalitesini azalttığını göstermektedir. 

Ergenler üzerinde bu konuda yapılan bir çalışmada internet bağımlılığı ile uyku kalitesi 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış, çalışmada internet bağımlığı olan ergenlerde uyku 

kalitesinin düşük olduğu rapor edilmiştir (Koçaş, 2017). Ergenler üzerinde bu konuda yapılan 

diğer bir çalışmada problemli internet kullanımının uyku kalitesini azalttığı, problemli internet 

kullanımını önlemeye yönelik eğitim programının ise hem problemli internet kullanımını 

azalttığı hem de uyku kalitesini arttırdığı rapor edilmiştir (Şermet Kaya, 2017).  

5.2.SONUÇ VE ÖNERİLER   

Son yıllarda ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının arttığı, bunun yanında uyku problemi 

yaşayanların oranlarının da sürekli yükseldiği görülmektedir. Söz konusu sorunların en aza 

indirilmesi için akıllı telefon bağımlılığı ve uyku kalitesi ile ilişkili unsurların araştırılması 

önem arz etmektedir. Bu kapsamda yapılan bu çalışmada ergenlerde akıllı telefon kullanımı ile 

uyku kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi, bunun yanında akıllı telefon bağımlılığı ve uyku 

kalitesini etkileyen demografik değişkenlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Araştırmanın sonunda ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının yüksek düzeyde olduğu, 

ergenlerin günlük yaşamlarında sürekli olarak akıllı telefon ile ilgilenme eğilimi içinde 

oldukları belirlenmiştir. Ergenlerde demografik değişkenlere göre ele alındığı zaman akıllı 

telefon bağımlılığının cinsiyet ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık 

göstermediği, buna karşılık akıllı telefon bağımlılığının akademik başarı durumu ve anne eğitim 

düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılan ergenlerin uyku kalitelerine ilişkin bulgular değerlendirildiği zaman, 

ergenlerde uyku kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Demografik değişkenlere göre 

ergenlerin uyku kalitelerine ilişkin bulgular değerlendirildiğinde uyku kalitesinin; akademik 

başarı düzeyi, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık 

gösterdiği, buna karşılık uyku kalitesinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermediği, akıllı telefon bağımlılık düzeyi arttıkça uyku kalitesinin azaldığı akıllı telefon 

bağımlılığı ile uyku kalitesi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
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Bu kapsamda akıllı telefon bağımlılığının ergenlerde uyku kalitesini olumsuz yönde etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır.   

Elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulabilir;  

• Yapılan bu çalışmada ergenlerde tüm demografik değişkenlerin akıllı telefon 

bağımlılığı ve uyku kalitesi üzerindeki etkileri ele alınmamıştır. Bu noktada demografik 

değişkenlerin hem akıllı telefon bağımlılığı hem de uyku kalitesi üzerindeki etkilerine 

ilişkin daha geniş kapsamlı bulgulara ulaşabilmek için farklı demografik değişkenlere 

(yaş, anne ve babanın birlikte yaşama durumu, günlük akıllı telefon kullanma süresi, 

öğrenim görülen sınıf düzeyi vb.) göre ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ve uyku 

kalitesinin ele alındığı çalışmalar yapılabilir.  

• Akıllı telefon bağımlılığı ve uyku kalitesi bireyin psikolojik yapısı ile de yakından 

ilişkili olduğu için bazı psikolojik unsurlar (akademik özyeterlik, algılanan stres düzeyi, 

depresyon düzeyi, algılanan ebeveyn durumu, özgüven düzeyi vb.) ile akıllı telefon 

bağımlılığı ve uyku kalitesi arasındaki ilişki incelenebilir.  

• Akıllı telefon bağımlılığı ergenlerde uyku kalitesini olumsuz yönde etkilediği için bu 

durum ergenlerin günlük yaşamlarını ve okul hayatlarını da olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu noktada ergenlerde akıllı telefon bağımlılığını en aza indirmeye 

yönelik çalışmalar yapılabilir. Bu kapsamda ebeveynler çocuklarının akıllı telefon 

kullanımlarını denetleyebilir. Bunun yanında ergenlere akıllı telefon bağımlılığının 

zararları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir.  
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EK 1: Kişisel Bilgi Formu  

Sevgili Öğrenciler,   

Bu anket Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Feyza 

Deveci tarafından lise öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ile uyku kalitesi arasındaki 

ilişkiyi incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Elde edilen bilgiler bilimsel amaçla toplu olarak 

değerlendirilip, kullanılacaktır. Çalışmaya katılmak gönüllük esasındadır ve katılmayanlar 

hakkında herhangi bir olumsuz tutum ve davranış sergilenmeyecektir. Vereceğiniz cevaplar 

gizli tutulacaktır. Lütfen her soruyu dikkatli okuyup, durumunuzu en iyi belirten seçenekleri 

işaretleyiniz ve tüm soruları cevaplamaya özen gösteriniz. Katkılarınız için teşekkür ederiz.  

Feyza Deveci       

1- Yaşınız:  

2- Cinsiyet  

 Kadın                             Erkek  

3- Size göre okul başarı durumunuz nasıldır?  

  Çok kötü         Kötü            İyi            Çok iyi  

4- Annenizin eğitim durumu nedir?  

 Okur-yazar değil        İlköğretim        Ortaöğretim       Yükseköğretim 5- 

Babanınız eğitim durumu nedir?  

  Okur-yazar değil         İlköğretim         Ortaöğretim        Yükseköğretim  

6- Kiminle ya da kimlerle yaşıyorsunuz?  

  Anne-baba       Sadece anne     Sadece baba     Yurt/ev arkadaşları ile     Diğer..  

7- Kaç kardeşsiniz?  

 Bir          İki           Üç           Dört ve daha fazla 8- Aile 

tipiniz nedir?  

 Çekirdek aile       Geniş aile       Anne baba ayrı 9- 

Kendinize ait odasınız var mı?  

 Evet       Hayır        Başkası ile paylaşıyorum 10- 

Uyku probleminiz var mı ?  

  Evet              Hayır  

11- Uyku ilacı kullanıyor musunuz?  Evet              Hayır  

12- Uyumadan önce hangi etkinlikleri yaparsınız ? (birden fazla seçenek 

seçebilirsiniz.)  Kitap okuma        Müzik dinleme       

Bilgisayar/telefon kullanımı      Tv izleme  

  Ders çalışma        Egzersiz                  Duş almak                                Diğer  

13- Uyuduğunuz oda karanlık mı?  

  Evet              Hayır  

14- Gece sık sık uyanır mısınız?  

  Evet              Hayır  
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15- Gün içerisinde uyuma isteğiniz oluyor mu ?  

  Evet              Hayır  

  

16- Her gün aynı saatte mi uyuyorsunuz ?  

  Evet              Hayır  

17- Sabah uyandığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?  

  Uykulu      Uyanık/dinlenmemiş      Yorgun/dinlenmemiş     Dinlenmiş  

18- Size göre ailenizin ekonomik durumu nasıldır?  

  Kötü              Normal             İyi              Çok iyi  

19- İnternet kullanıyor musunuz?  

  Evet              Hayır  

20- Cevabınız evet ise internete daha çok nereden giriyorsunuz?  

  Ev       Okul     İnternet cafe     Mobil(telefon)     Diğer….  

21- Akıllı telefon kullanıyor musunuz?  

  Evet                         Hayır  

22- Cevabınız evet ise kaç yıldır kullanıyorsunuz?  

  1 yıldan az                1-2 yıl  

  3-4 yıl                       5 yıl ve üzeri  

23- Telefonu en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz? Chat     Oyun    

 Eğitim    Diğer  

24- Uyurken telefonunu kapatır mısınız?  

  Evet                         Hayır  

25- Yatakta (uyumadan önce) telefon kullanır mısınız?  

  Evet                          Hayır  

26- Gece yatmadan kaç dakika önce telefon kullanımı bırakıyorsunuz?  0-5 dk.        5-

15 dk.     15-30 dk.        30-60 dk. 27- Uyurken telefonunuz nerede durur?  

 Yastığımın altında/ yatağımın başucunda  

 Yatağımdan uzakta  

 Başka bir odada  

28- Sabah uyandıktan kaç dakika sonra akıllı telefonunuza bakıyorsunuz?  0-5 dk.       

  5-15 dk.        15-30 dk.        30-60 dk.  

29- Önümüzdeki 3 ay içinde akıllı telefonunuzu değiştirmeyi düşünüyor musunuz?  

  Evet                         Hayır  
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EK 2: Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi  

1- Geçen ay, geceleri genellikle ne zaman yattınız? Mutat yatış saati:   

2- 2- Geçen ay, gece uykuya dalmanız genellikle ne kadar zaman (dakika olarak) aldı?  

..............dk   

3- Geçen ay, sabahları genellikle ne zaman kalktınız? Mutat kalkış saati:   

4- Geçen ay, geceleri gerçekten kaç saat uyudunuz? (Bu süre yatakta geçirdiğiniz süreden 

farklı olabilir) ………..saat   

5- Aşağıdaki durumları belirten uyku problemlerini ne sıklıkta yaşadınız?   

a- 30 dakika içinde uykuya dalamadınız   

1. Hiç   

2. Haftada birden az   

3. Haftada bir veya iki kez  

4. Haftada 3 veya daha fazla  

  

b- Gece yarısı veya sabah erken uyandınız   

1. Hiç   

2. Haftada birden az   

3. Haftada bir veya iki kez   

4. Haftada 3 veya daha fazla   

  

c- Banyo yapmak için kalkmak zorunda kaldınız   

1. Hiç   

2. Haftada birden az   

3. Haftada bir veya iki kez   

4. Haftada 3 veya daha fazla   

  

            d-Rahat bir şekilde nefes alıp veremediniz   

1. Hiç   

2. Haftada birden az   

3. Haftada bir veya iki kez   

4. Haftada 3 veya daha fazla   

  

           e- Öksürdünüz veya gürültülü bir şekilde horladınız   

1. Hiç   

2. Haftada birden az   

3. Haftada bir veya iki kez   

4. Haftada 3 veya daha fazla 95   

  

          f- Aşırı derecede üşüdünüz   

1. Hiç   
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2. Haftada birden az  

3. Haftada bir veya iki kez  

4. Haftada 3 veya daha fazla   

  

          g- Aşırı derecede sıcaklık hissettiniz   

1. Hiç   

2. Haftada birden az   

3. Haftada bir veya iki kez   

4. Haftada 3 veya daha fazla   

  

           i- Kötü rüya gördünüz  

1. Hiç  

2. Haftada birden az   

3. Haftada bir veya iki kez   

4. Haftada 3 veya daha fazla   

  

          j- Ağrı duydunuz   

1. Hiç    

2. Haftada birden az  

3. Haftada bir veya iki kez   

4. Haftada 3 veya daha fazla  

  

         k- Diğer neden (ler), lütfen belirtiniz ………………….   

6- Geçen ay bu neden (ler) den dolayı ne kadar sıklıkla uyku problemi yaşadınız?   

1. Hiç   

2. Haftada birden az   

3. Haftada bir veya iki kez  

4. Haftada 3 veya daha fazla  

  

7- Geçen ay uyku kalitenizi bütünüyle nasıl değerlendirebilirsiniz?   

1. Çok iyi   

2. Oldukça iyi   

3. Oldukça kötü   

4. Çok kötü   

  

8- Geçen ay uyumanıza yardımcı olması için ne kadar sıklıkla uyku ilacı (reçeteli ve ya reçetesiz) 

aldınız?  

1. Hiç   

2. Haftada birden az   

3. Haftada bir veya iki kez   

4. Haftada 3 veya daha fazla 96   

  

9- Geçen ay araba sürerken, yemek yerken ve ya sosyal bir aktivite esnasında ne kadar sıklıkla 

uyanık kalmak için zorlandınız?   
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1. Hiç  

2. Haftada birden az   

3. Haftada bir veya iki kez   

4. Haftada 3 veya daha fazla   

  

10- Geçen ay bu durum işlerinizi yeteri kadar istekle yapmanızda ne derece problem oluşturdu?   

1. Hiç problem oluşturmadı   

2. Bir dereceye kadar problem oluşturdu   

3. Yalnızca çok az problem oluşturdu   

4. Çok büyük problem oluşturdu   

  

  

  

  

  

  

  

EK 3: Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (Türkçe Formu)  

  
  Kesinlikle Hayır Kısmen Kısmen Evet Kesinlikle  
 hayır  hayır  evet  evet  

1 Akıllı telefon kullanımım sebebiyle planlanmış  
1 2  3  4  5  6 

işlerimi yetiştiremiyorum.  
2 Akıllı telefon kullanımım sebebiyle sınıfta, ödev              

 yaparken veya çalışırken konsantre olmakta güçlük  1  2  3  4  5  6  

çekiyorum  

3 Aşırı akıllı telefon kullanımına bağlı baş dönmesi  
1 2  3  4  5  6  

ya da bulanık görmeyaşıyorum.  

4 Akıllı telefon kullanırken bileklerimde ya da  
1 2  3  4  5  6  

boynumun arkasında ağrı hissediyorum.  

5 Aşırı akıllı telefon kullanımı sebebiyle yeterli              

  uykumu  alamıyorum  ve  kendimi  yorgun  1  2  3  4  5  6  

hissediyorum  

6 Akıllı  telefon  kullanırken  sakinleşiyor  ve  
            

1 2  3  4  5  6  
rahatlıyorum  

7 Akıllı telefon kullanırken kendimi keyifli ve  
 coşkulu hissediyorum.  1  2  3  4  5  6  

8 Akıllı  telefon  kullanırken  kendimi  güvende  
 hissediyorum.  1  2  3  4  5  6  

9 Akıllı telefon ile stresten kurtulmak mümkündür.  1  2  3  4  5  6  

10 Akıllı telefon kullanmaktan daha eğlenceli bir şey  
1 2  3  4  5  6 

yoktur.  
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11 Akıllı telefonum olmazsa hayatım bomboş olur.  1  2  3  4  5  6  

12 Kendimi en çok akıllı telefon kullanırken özgür  
1 2  3  4  5  6 

hissediyorum.  
13 Akıllı telefon kullanmak hayatımdaki en eğlenceli  

 şeydir.  1  2  3  4  5  6  

14 Akıllı telefonumun olmamasına dayanamam.  1  2  3  4  5  6  

15 Akıllı telefonum elimde değilken kendimi sabırsız  
1 2  3  4  5  6 ve 

sinirli hissediyorum.  

16 Kullanmadığım zamanlarda bile aklımda akıllı  
1 2  3  4  5  6 

telefonum var.  

17 Günlük hayatımı büyük ölçüde etkilese bile akıllı  
1 2  3  4  5  6 

telefonumu kullanmaktan asla vazgeçmem.  

18 Akıllı telefonumla meşgul iken rahatsız edilmek  
1 2  3  4  5  6 beni 

sinirlendirir.  

19 Tuvalete acilen gitmek zorunda olsam bile akıllı  
1 2  3  4  5  6  

telefonumu yanıma alırım.  

20 Akıllı telefon aracılığıyla daha fazla insanla  
1 2  3  4  5  6  

tanışmak harika bir duygudur.  
21 Akıllı telefondaki arkadaşlarımla olan ilişkilerimin              

 gerçek yaşamdaki arkadaşlarımla olan ilişkilerimden  1  2  3  4  5 

 6  

daha samimi olduğunudüşünüyorum  

22 Akıllı telefonumu kullanamamak bir arkadaşımı  
1 2  3  4  5  6 

kaybetmek kadar acı verici olabilir.  
23 Akıllı  telefonumdaki  arkadaşlarımın,  gerçek              

 hayattaki  arkadaşlarıma  göre  beni  daha  iyi  1  2  3  4 

 5  6 anladıklarınıdüşünüyorum.  

24 Akıllı telefondaki arkadaşlarımla zaman geçirmeyi       gerçek yaşamdaki arkadaşlarımla ya da diğer 

aile  

1 2  3  4  5  6  
bireyleriyle zaman geçirmeye tercih ediyorum.  

25 Diğer insanlara sormaktansa akıllı telefonumdan              
1 2  3  4  5  6 

araştırmayı tercih ederim.  

26 Akıllı telefonumun bataryası tam doluyken bile bir  
 gün gitmez.  1  2  3  4  5  6  

27 Akıllı  telefonumu  planladığımdan  dahafazla  
 kullanıyorum.  1  2  3  4  5  6  

28 Akıllı telefonumu kullanmayı bıraktıktan hemen       sonra yine kullanma ihtiyacı hissediyorum 1 2 3 4 5 

6  
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29 Akıllı telefonumu kullanma süremi kısaltmayı       defalarca denedim fakat her defasında başarısız 1 2 3 

4 5 6 oldum.  
30 Akıllı  telefon  kullanma  süremi  kısaltmam  

1 2  3  4  5  6  
gerektiğini hepdüşünüyorum  

31 Çevremdeki insanlar akıllı telefonumu çok fazla  
1 2  3  4  5  6 

kullandığımı söylüyorlar.  
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EK 5: Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu  

   Sizi ‘’ Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki’’ konulu bir 

araştırmaya davet ediyoruz. Bu araştırmada lise öğrencilerinin telefon bağımlılığı ile uyku 

kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.   

   Velisi olduğunuz öğrencinizden hazırlanan kişisel anket formu, Pittsburgh uyku kalitesi 

indeksi ve akıllı telefon bağımlılığı ölçeğini doldurması istenecektir. Anket doldurma süresi en 

çok 15-20 dakika kadardır. Uygulama sırasında karşılaşabileceğiniz rahatsızlıklar ve riskler 

yoktur. Bu çalışmada yaklaşık 260 kişiden veri toplanacaktır.   

   Çalışmaya katılım gönüllülük esnasına dayalıdır. Kararınızdan önce araştırma hakkında bu 

bilgileri okuyup anladıktan sonra araştırmaya katılmak isterseniz formu imzalayınız. Bu 

çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecek, çalışmaya katıldığınız için 

size ek bir ödeme de yapılmayacaktır. Araştırma kapsamında vereceğiniz cevaplar gizli 

tutulacak ve hiçbir şekilde isminiz belirtilerek açıklanmayacaktır. Çalışmaya katılmama ya da 

kabul ettikten sonra vazgeçme hakkına sahipsiniz.   

   Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken metni okudum. Bunlar hakkında 

bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu klinik araştırmaya kendi 

rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.   

  

Açıklama Yapan Araştırmacının Adı Soyadı: 

Feyza Deveci  

  

Gönüllünün;  

Adı- Soyadı:                                                                                      

İmzası:                                                                                               

Adresi (varsa telefon no, faks no):                                              

  

Velinin;  

Adı- Soyadı:                                                                                      

İmzası :  

Adresi (varsa telefon no, faks no):                                              
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EK6: İl Milli Eğitim Müdürlüğü İzni  
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EK7: Etik Kurul Kararı 
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