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Öz 
 
Akıllı telefonların sahip olduğu özellikler ve insanlar arasında kullanım 

oranlarının artması bu cihazlara yönelik algıları da değiştirmiştir. Günümüzde bu 
cihazları kullanan bazı kullanıcılarda bağımlılık düzeyinde bulgular görülebilmektedir. Bu 
çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığına yönelik görüşlerin 
incelenmesidir. Çalışma nitel tekniklere göre gerçekleştirilmiştir. Çalışma durum 
çalışması deseni olarak kurgulanmıştır. Bu kapsamda yarı-yapılandırılmış görüşme, 
gözlem ve metaforik algı formları üzerinden veriler toplanmıştır. Yarı-yapılandırılmış 
görüşme formu üzerinden yedi katılımcıyla yüz-yüze görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın 
metaforik algı boyutunda 68 katılımcıdan akıllı telefonlara yönelik metaforik algı verileri 
toplanmıştır. Çalışmanın tüm aşamalarındaki katılımcılar gönüllülük ilkesine göre 
çalışmada yer almıştır. Elde edilen tüm veriler dijital ortama aktarıldıktan sonra içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Metaforik algı boyutundaki veriler yüzde ve frekans şeklinde 
çalışmada yer almıştır. Yapılan analizlerde, bazı katılımcıların bu cihazları kontrollü 
şekilde kullanabildikleri belirlenmiştir. Buna karşın diğer katılımcılarda bağımlılık 
düzeyinde akıllı telefon ve internet kullanımı ortaya çıkmıştır. Bu bağımlılık derslere 
odaklanmalarına ve akademik başarılarına olumsuz şekilde etki etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon Bağımlılığı, İnternet Bağımlılığı, Akıllı Telefon 
Metaforik Algı, Yoksunluk, Üniversite Öğrencileri.  
 

Investigation of Opinions of University Students on Smartphone Addiction 
 
Abstract 
 
The features of smartphones and the increase in usage rates among people have 

also changed the perceptions about these devices. Today, these devices are used by some 
users at addiction level. The aim of this study is to examine the opinions of university 
students about smartphone addiction. The study was carried out according to qualitative 
techniques. The study is designed as a case study pattern. In this context, data were 
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collected through forms of semi-structured interview, observation and metaphoric 
perception. Face-to-face interviews were conducted with seven participants through the 
semi-structured interview form. Metaphoric perception data for smartphones were 
collected from 68 participants in the metaphorical perception dimension of the study. 
Participants at all stages of the study took part in the study according to the principle of 
volunteering. After all the data obtained were transferred to digital media, they were 
investigation via content analysis. Data in the metaphoric perception dimension were 
included in the study as percentage and frequency. Among the findings of his study, some 
participants use these devices in a controlled manner. On the other hand, some 
participants use of smartphones and internet with high addiction. This addiction 
negatively affects their course focusing and academic achievement.  

Keywords: Smartphone Addiction, Internet Addiction, Smartphone Metaphoric 
Perception, Deprivation, University Students.  

 
 
Giriş 
 
İnsanoğlu hayatı boyunca teknolojideki değişimlerden etkilenmiştir. Özellikle son 

yıllardaki teknolojik değişimin ivmelenmesi dikkat çekici düzeydedir (Eren vd., 2020). Bu 
değişiklikler doğal olarak insan davranışlarında ve ilişkilerinde de değişmelere neden 
olmuştur. Bilgisayar, internet ve akıllı telefon kullanımıyla birlikte, bu teknolojilerin 
hayatımızdaki yerleri daha da artmıştır. Önceleri kişiler arası iletişim çoğunlukla yüz-yüze 
iletişimle sağlanıyorken, günümüzde teknolojiler sayesinde farklı ortamlarda iletişim 
kanalları yer bulmuştur. Özellikle çevrimiçi ortamlar bu iletişim kanallarının başını 
çekmektedir. Sosyal gruplar yalnızca, birbirleriyle yüz-yüze karşılaştıkları fiziksel 
ortamlarda buluşmamakta, aynı zamanda çevrimiçi ortamlarda da iletişime 
geçebilmektedirler (Knop vd., 2016). Bireyler, çalışma ve eğitim amaçlı sosyal medya 
kanallarını kullanmanın bazı yararları olduğu ve genel olarak olumlu olduğu konusunda 
hemfikirdirler (Asterhan ve Rosenberg, 2015; Hershkovitz ve Forkosh-Baruch, 2013). Bu 
bakımdan, özellikle akıllı telefonlar insanlara eşsiz bir deneyim sunmakta ve zaman-
mekân bağımsızlığı ile çevrimiçi olmalarını sağlamaktadır (Alan ve Eyuboğlu, 2012). Son 
yıllarda üniversite öğrencilerinin mobil internet araçlarına sahip olma oranları 
artmaktadır (Dahlstrom, Dziuban ve Walker, 2012). Üniversite kampüslerinin her 
köşesinde başını akıllı telefon ekranına gömmüş öğrencilerle karşılaşmak kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Hatta caddede yürürken, asansörlerde, sınıflarda akıllı telefonlar, günümüz 
üniversite öğrencilerinin sürekli bir arkadaşı haline gelmiştir (Reese Bomhold, 2013). 

İnsanları etkileyip hayatı kolaylaştıran teknolojilerin başında akıllı telefonlar 
gelmektedir. Akıllı telefon ve mobil telefon kullanımlarıyla ilgili veriler bu durumu açıkça 
ortaya koymaktadır. Dünya Bankasından alınan verilere göre dünya nüfusunun yaklaşık 
%45’i internet kullanmaktadır (Dünya Bankası, 2017). Avrupa’daki internet kullanımı 
verilerine bakıldığında ise her 10 kişiden 8’i internete akıllı telefondan bağlanmaktadır 
(Eurostat, 2016). Türkiye’deki telefon ile internet kullanım oranı Türkiye İstatistik 
Kurumu (2019) verilerine göre %98,7 olarak belirlenmiştir. Bu cihazlar kişilere; zaman 
ve mekân bağımsızlığı, hız, zaman tasarrufu, taşınabilir olma, kolay bir şekilde bilgi 
paylaşımı ve katılımcılığı artırma gibi çok sayıda imkân tanıyarak yüksek düzeyde 
kullanım sunmaktadırlar (Güler ve Veysikarani, 2019; Yengin, 2016). Bu da zamanla 
bireylerin bu cihazlara bağlılıklarının artmasına neden olabilmektedir.  

Akılı telefon satın alma oranının ve kullanım sürelerinin zamanla artması, bu 
cihazlardan kaynaklanan farklı sorunlara neden olmaktadır. Bu cihazlar fazla kullanıma 
bağlı olarak fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açmaktadır (Tamura, Nishida, Tsuji ve 
Sakakibara, 2017). Buna örnek olarak aşırı cep telefonu kullanımı, parmaklarda hasar 
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oluşturmakta (Ming, Pietikainen ve Hanninen, 2006), uyku sorunlarına yol açabilmekte 
(Tamura vd., 2017) bununla birlikte huysuzluk ve depresyon (Augner ve Hacker, 2012) 
gibi psikolojik problemlere yol açabildiği verilebilir. Cep telefonları ya da akıllı 
telefonların aşırı derecede kullanımının yarattığı olumsuz sonuçlardan biri de nomofobi 
denilen psikolojik rahatsızlıktır. İngilizce “no mobilephone phobia” ifadesinin kısaltılmış 
hali olan “nomophobia” Türkçesi genel anlamı ile “akıllı telefonsuz kalma korkusu” dur 
(Erdem, Türen ve Kalkın, 2017). Nomofobik bireyler sürekli ekrana bakmakta, telefonu 
düzenli bir şekilde kullanmakta, sürekli mesaj gelip gelmediğini kontrol etmekte ve 
telefondan ayrıldığında kaygı-endişe yaşamaktadırlar (Kocabaş ve Korucu, 2018). Bu 
nedenle, bu kullanıcıların akıllı telefonlarından uzak kalması halinde yoksunluk 
çekebilmektedirler.  

Zamanla akıllı telefon kullanımının kişilerde bağımlılık oluşturduğu hakkında 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bağımlılık, kişinin bir duruma karşı yoksunluk çekme 
dâhil olmak üzere tolerans gösterememesi ve kontrol edememesi şeklinde ifade edilmiştir 
(Volungis vd., 2019). Bu çalışmalar arasında akıllı telefon bağımlılığı (Kuyucu, 2017), 
problemli mobil telefon kullanımı (Doğan ve İlçin-Tosun, 2016) ve aşırı akıllı telefon 
kullanımı (Lee, Chang, Lin ve Cheng, 2014) gibi araştırmalar yer almıştır. Bu çalışmalar, 
bireylerin akıllı telefon kullanımıyla ortaya çıkan sorunları belirlemek üzerinde 
yapılmıştır. Bu ve buna benzer çalışmalar incelendiğinde; nomofobik kişilerin stres, 
gerginlik ve uykusuzluk yaşadıkları (Yorulmaz, Kıraç ve Sabırlı., 2018), okul 
yaşantılarının ve akademik başarılarının olumsuz etkilendiği (Spitzer, 2015), telefonsuz 
dışarı çıkamadıkları (Yılmaz, Şar ve Civan, 2015), batarya bitmesi veya kapsama alanı 
dışına çıkılmasında mutsuzluk yaşamaları (Adnan ve Gezgin, 2016), sosyal ağ 
kullanıcılarının orta düzey nomofobik oldukları (Gezgin, Şahin ve Yıldırım, 2017), bu 
kişilerin telefonlarını 24 saat açık tuttukları ve uyumadan önce-uyanır uyanmaz 
telefonlarını kontrol ettikleri (Kaplan-Akıllı ve Gezgin, 2016) görülmüştür. Bu 
çalışmalardan elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, özellikle üniversite 
öğrencilerin birçok açıdan zarar gördükleri ifade edilebilir. Özellikle bu süreçlerde 
öğrenimlerinin olumsuz şekilde etkilendiği gerçeği önemli görülmelidir. Bu çerçevede 
öğrencilerin akıllı telefon ve internet kullanım durumları incelenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin akıllı telefon 
bağımlılıklarının çeşitli veriler çerçevesinde değerlendirilmesini yapmaktır. Bu sayede 
öğrencilerin akıllı telefon etkileşimleri ve öğrenme süreçlerine olan etkileri ortaya 
çıkarılabilecektir.  

 
Yöntem 
 
Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıklarını incelemeyi amaçlayan bu 

çalışma nitel tekniklerle gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmalar, var olan bir olgunun 
katılımcıların bakış açısıyla incelenmesine olanak sağlar (Merriam, 2009). Çalışmada, 
sınırlı bir durumun derin bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan (Yıldırım ve Şimşek, 
2008) durum çalışması deseni kullanılmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme, gözlem ve 
metaforik algı formları üzerinden veriler toplanmıştır. Yedi katılımcıyla yüz-yüze 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme yöntemi, olayları bireylerin bakış açısından 
anlamaya ve kavramaya çalışması şeklinde ifade edilmiştir (Patton, 1987). İki ders saati 
süresince gözlem yapılmıştır. Son olarak 68 katılımcıdan akıllı telefona yönelik metaforik 
algıları talep edilmiştir. 
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Katılımcılar  
 
Çalışmanın yüz-yüze görüşme boyutundaki katılımcıları, İstanbul’daki bir devlet 

üniversitesinde öğrenim gören altı öğrenci ve bir öğretim elemanından oluşmaktadır. 
Öğrencilerin belirlenmesinde ölçüt örnekleme ile katılımcıların çalışmaya dâhil edilmesi 
sağlanmıştır. Bu katılımcılar akıllı telefon bağımlısı oldukları algısına sahip olan ve 
olmayan kişiler arasından belirlenmiştir. Çalışmaya başlamadan önce sınıflarda yapılan 
detaylı duyurular ile potansiyel katılımcılara ulaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan 
bilgilendirmelerde katılımcıların gönüllüğü aranmıştır. Katılımcıların çalışmada yer 
almak istemeleri sağlandıktan sonra aydınlatılmış onam formu kendilerine okunmuş ve 
imzalatılmıştır. Çalışmanın öğretim elemanı boyutunda dâhil edilen katılımcısı da 
gönüllülük ilkesi doğrultusunda çalışmaya katılmıştır. İlgili öğrenci katılımcıların 
derslerine en çok giren iki öğretim elemanının da çalışmada yer alması için teklifte 
bulunulmuştur. Fakat bu öğretim elemanlarından bir tanesinin çalışmada yer almak 
istemediğini ifade etmesi sonucu çalışma bir öğretim elemanından alınan verilerle 
desteklenmiştir. Çalışmanın metaforik algı boyutundaki katılımcılar aynı kurumda 
öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında üniversite 
öğrencilerinin akıllı telefon algılarını belirlemek amacıyla veriler toplanmıştır. Bu 
kapsamda 68 katılımcı, gönüllülük ilkesine göre çalışmaya dâhil olmuştur.  

 
Verilerin Toplanması 
 
Yarı-yapılandırılmış görüşme formu üzerinden katılımcılarla yüz-yüze 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formları, önceden 
belirlenmiş soruların görüşülen kişiye sistemli ve tutarlı bir şekilde sorulması ile standart 
sorulara verilen yanıtların çok ötesine geçmeye imkân sağlamaktadır (Berg, 2012). 
Görüşmelerin yapılmasından önce tüm katılımcılardan uygun oldukları bir zaman talep 
edilmiştir. Katılımcıların belirttikleri gün ve saatte görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde 
ses kaydı alınmadan önce katılımcılardan izinler alınmıştır. Gözlem raporu, alandaki bir 
uzmanın derse davet edilmesi sağlanarak yapılmıştır. Gözlemcinin iki ders saati süresince 
öğrencilerin akıllı telefon etkileşimlerini gözlemlemesi sonucu kaydettiği notlar 
çalışmanın veri kaynakları arasına dâhil edilmiştir. Çalışmadaki verilere destek olması 
amacıyla katılımcıların akıllı telefonlara yönelik metaforik algıları da çalışmaya dâhil 
edilmiştir. Çalışmanın metaforik algı boyutundaki veriler üç farklı sınıftaki 
katılımcılardan toplanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan form üzerinden 
toplanmıştır. Formda katılımcıların “Akıllı telefon benim için ………. gibidir. Çünkü …..” 
ifadesini kendilerine en uygun şekilde doldurmaları istenmiştir.  

Çalışmada nitel verilerin çeşitliliğini sağlamak amacıyla üçgenleme (triangulation) 
yapılmıştır. Üçgenleme nitel araştırma yöntemlerinin birden çok biçiminin kullanımı 
şeklinde ifade edilmiştir (Denzin, 1970). Bu bakımdan üçgenleme, söz konusu olgunun 
derinlemesine anlaşılmasını sağlama girişimi olarak ifade edilebilir (Denzin, 2012). Bu 
çalışmada kullanılan görüşme, gözlem ve metaforik algı formları ile üçgenlemenin 
sağlanması amaçlanmıştır. Üçgenleme ile veri çeşitliliğinin sağlandığı çalışmalarda 
sınırlılık ve yanlılık riski en aza iner, geçerlik ise en üst düzeye çıkarılır (Maxwell, 1996). 

 
Gözlem Raporu 
 
Öğrencilerden bazıları belli zaman aralıklarında fotoğraflarının çekilmesini kabul 

etmedikleri için video veya görüntü kaydı alınmamıştır. Sınıf ortamında gözlem 
yapılmadan önce öğrencilere çalışma ve yapılacak gözlem hakkında bilgilendirme 
yapılmıştır. Yapılan bu bilgilendirmede çalışmanın kapsamı ve gözlemin nasıl 
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yapılmasının planladığı açıkça belirtilmiştir. Çalışmaya katılımın gönüllülük ilkesi 
kapsamında olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada yer almak istemeyen öğrencilere 
yönelik hiçbir yaptırım uygulanmayacağı da ifade edilmiştir. Çalışmada yer almak 
istemeyen öğrencilerin araştırmacının belirtilen e-posta adresine bilgi vermesinin yeterli 
olacağı ifade edilmiştir. Gözlem raporunda, öğrencilerin ders süresince telefonlarıyla olan 
etkileşimlerinin sürekli takip edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda telefonuyla 
etkileşimde bulunan katılımcıların bunları yapma sıklıkları ve bunu gerçekleştirme 
şekilleri kayıt altına alınmıştır. Gözlemci sınıfta, öğrencileri en iyi görebileceği ama dersin 
işlenmesine de engel olmayacak bir açıda konumlanmıştır. İki ders süresince öğrencilerin 
telefonla kurdukları etkileşim ile ilgili notlar tutması amaçlanmıştır. Gözlemci ikinci 
dersin başlamasından önce, ilk derste oturduğu yerin çaprazında konumlanmıştır. Bu 
sayede daha fazla gözlem alanı bulmuştur. Gözlemin yapıldığı gün derse 32 katılımcı 
gelmiştir. Bu katılımcılardan gözlem içinde yer almak istemeyen dört katılımcı 
araştırmacı tarafından gözlemciye bildirilmiştir. Bu katılımcıları diğerinden ayırt 
edebilmek amacıyla gözlem öncesi katılımcılara iki seçenek sunulmuştur. Bunlardan 
birincisi oturacakları yerleri gözlemciye bildirmeleri veya sınıfın belirlenen bir 
bölümünde oturmaları istenmiştir. Bu katılımcılar sınıfın en ön sırasında yan yana 
oturmayı tercih etmişlerdir. Bu sayede gözlemciye, gözlem öncesi bu katılımcıların 
sınıftaki konumları paylaşılmıştır. Gözlemin başından sonuna kadar hiçbir katılımcıya 
yönelik kişisel veri kayıt altına alınmamıştır.  

 
Verilerin Analizi 
 
Elde edilen görüşmelerdeki ses kayıtları, transkript edilerek dijital ortama 

aktarılmıştır. Çalışmadaki bir araştırmacının, transkript edilen metni ses kayıtları ile 
birlikte okunması sağlanmıştır. Bu sayede dokümanda kayıp veri olmaması 
hedeflenmiştir. Elde edilen bu veriler çalışmadaki katılımcılara e-posta atılmıştır. Bu 
gönderide, katılımcıların görüşme dokümanlarını teyit etmeleri ve varsa düzenleme 
yapabilecekleri ifade edilmiştir. Katılımcıların belirlenen tarihe kadar geri dönüş 
yapmaması halinde analizlerin var olan doküman üzerinden yürütüleceği de ifade 
edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi, 
bir çalışma metnindeki kelimelerin daha az sayıda içerik kategorisine indirgenmesidir 
(Creswell, 2013). Görüşmelerin araştırmacılar tarafından eş zamanlı yapılan 
analizlerinde çalışmaya yönelik kodlar ve temalar belirlenmiştir. Gözlem raporu elde 
edilen kodlar ve temaları destekleyecek şekilde çalışmaya dâhil edilmiştir. Metaforik 
verilerin analizinde yüzde ve frekans üzerinden veriler incelenmiştir. Elde edilen 
bulguların sunumunda doğrudan alıntı şeklinde katılımcı ifadeleri ve gözlem raporundaki 
veriler de yer almıştır. 

 
Bulgular 
 
Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığının incelenmesi amacıyla 

yapılan çalışmada, katılımcı ifadeleri ve gözlem raporu doğrultusunda elde edilen 
bulgular aşağıda verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda (1) Odaklanma, (2) Akıllı 
Telefon Bağımlılığı, (3) İnternet Bağımlılığı ve (4) Yoksunluk temalarına ulaşılmıştır. 
Katılımcıların akıllı telefon metaforik algılarına yönelik elde bulgular Tablo 1’de 
verilmiştir. Elde edilen verilerin güvenirlik hesaplamasında Güvenirlik = Görüş Birliği / 
Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı formülü kullanılmıştır. Yapılan bu hesaplamada güvenirlik 
0,88 olarak belirlenmiştir.  
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 Metaforlar f % 
Olumlu Metaforlar Araç 12 17,65 

Arkadaş 3 4,41 
Bilgi kaynağı 2 2,94 
İhtiyaç 8 11,76 
İletişim aracı 5 7,35 
Kolaylık 2 2,94 
Yardımcı 9 13,24 

Olumsuz 
Metaforlar 

Boş zaman aracı 2 2,94 
Dünya 2 2,94 
Eğlence 2 2,94 
Gıda 2 2,94 
Hayata bağlayan 4 5,88 
Her şeyim 2 2,94 
Oyuncak 4 5,88 
Vazgeçilmez 4 5,88 
Yük 3 4,41 
Zaman kaybı 2 2,94 

Toplam 68 100,00 
Tablo 1: Katılımcıların metaforik algı frekans ve yüzdeleri 

 
Tablo 1’deki metaforik algılar incelendiğinde olumlu ve olumsuz metaforik algılar 

şeklinde iki boyutta gruplandıkları görülmektedir. Olumlu metaforik algılar arasında 
“Araç” 12 (%27,65), “Yardımcı” dokuz (%13,24) ve “İhtiyaç” sekiz (%11,76) katılımcı 
tarafından ifade edilmiştir. Bunlarla birlikte olumlu metaforik algıların oranı %60,29 
olarak belirlenmiştir. Olumsuz metaforik algılarda ise “Hayata bağlayan” dört (%5,88), 
“Oyuncak” dört (%5,88) ve “Vazgeçilmez” dört (%5,88) katılımcı tarafından ifade 
edilmiştir. Olumsuz metaforik algılar çalışmada %39,71 oranında ortaya çıkmıştır. Elde 
edilen metaforik algıları betimleyecek bazı katılımcı ifadeleri aşağıda sunulmuştur.  

M4: Öncelikle normal telefonlardaki mesaj ücretindense internet ile çalışan 
mesajlaşma uygulamaları daha uygun. Bilgisayar olmadığında yapmam gereken işlerin 
çoğunu halletmemde akıllı telefon çok yardımcı olabiliyor. Teknoloji geliştiği için eski tip 
telefonlarda kullanılabilen imkânlar giderek azalıyor.  

M12: …telefonsuz kendimi bos eksik gibi hissediyorum artık hayatimizin tarzı. 
M13: …çünkü araştırma iletişim gibi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum.  
M19: İyi anlamda okul ve isim ile ilgili çoğu isimi neredeyse bilgisayara gerek 

kalmadan halledebiliyorum. Kötü anlamda ise bazen çok fazla vakit çalabiliyor.  
M34: Boş vakitlerimizde zamanımızı gerektiğini düşündüğümüz şekilde 

doldurmaya yarar.  
M58: Onu istediğim şekilde kontrol edebilirim. Doğru kullandığım zaman bilgiye 

ulaşmamı kolaylaştırır, ne zaman duracağımı bilirsem benim için sadece bir araç olur; 
internete erişmek için kullandığım bir araç.  

 
Katılımcı ifadeleri doğrultusunda, akıllı telefonların hem olumlu hem de olumsuz 

algılara neden olduğu ifade edilebilir. Özellikle olumlu algılar açısından, akıllı telefonların 
günlük hayatı kolaylaştıran bir araç olarak sıklıkla kullanıldığı ve bu sayede günlük işlerin 
yapılmasında yardımcı olan kolaylaştırıcı bir cihaz olarak algılandığı belirlenmiştir. 
Bununla birlikte, olumsuz algıya neden olan metaforik algılarda ise akıllı telefonların 
eğlence, boş zamanları doldurma, oyun amaçlı kullanımları ile gereğinden fazla zaman 
harcanmasına neden olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bazı katılımcılarda zamanla yük 
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olarak algılandığı ve hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak görüldüğü de dile 
getirilmiştir. Bu bulgular çerçevesinde, akıllı cihazların çoğu katılımcı tarafından olumlu 
algılara neden olacak bir kullanımının olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte, bazı 
katılımcılardaki akıllı telefon etkileşim ve kullanım oranı katılımcılarda olumsuz algılara 
neden olabilmektedir.  

 
Odaklanma  
 
Katılımcıların beyan ettikleri görüşler ve gözlem raporunun incelenmesi 

sonucunda odaklanma temasına yönelik bulgular elde edilmiştir. Bu temada katılımcıların 
akıllı telefon ve internet kullanımının derslere olan etkisi incelenmiştir. Bazı katılımcılar 
hiçbir neden olmaksızın sürekli telefonlarına dokunma veya internete girme gibi 
davranışlarda bulunduklarını ifade etmişlerdir. Bu ifadeleri destekleyecek nitelikteki 
öğretim elemanın görüşünde, bu durumun bazı öğrencilerde sürekli tekrar ettiği 
belirtilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bu davranışlarının öğretim elemanının derse yönelik 
dikkatini ve konsantrasyonunu olumsuz etkilediği de dile getirilmiştir. Temaya yönelik 
ilgili gözlem raporu bölümünden bir kesit ve bazı katılımcı görüşleri doğrudan alıntı 
şeklinde aşağıda sunulmuştur.  

Öğrenci_4: 15 dakikada bir en azından dokunma ihtiyacı istiyorum. 
Dokunmadığımda kendimi rahatsız hissediyorum.  

Öğrenci_3: İyi hissedeceğimi düşünüyorum. Sebebi ise kendime daha fazla zaman 
ayırabilirim. Kendimce zamanım olmadığını inandığım şeyleri teker teker yapabilirim. Bu 
da benim gerek fiziksel gerek zihinsel açıdan gelişmemi sağlar. 

Öğretim Elemanı: Öğrencilerin bazılarında odaklanma sorunuyla karşılaşıyoruz. 
Bu öğrencileri uyarmamıza rağmen bazen 10 saniye sonra kafalarını ellerindeki telefona 
tekrar gömebiliyorlar. Bu durum aynı zamanda bizim de derse yönelik 
konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi olumsuz etkiliyor.  

Gözlem Raporu: C7 numaralı katılımcı neredeyse her fırsatta telefonu elleriyle 
kontrol etmiştir. Bazen sadece telefonun ekranını aktif hale getirmek amacıyla telefonuna 
dokunmuştur.  

 
Elde edilen gözlem raporu ve katılımcı ifadeleri doğrultusunda, akıllı telefon 

kullanımının derslere yönelik olumsuz etkisinden bahsedilebilir. Bu olumsuz durumun 
aynı zamanda dersin işlenmesinde de olumsuz etkileri olduğu anlaşılmaktadır.  

 
Akıllı Telefon Kullanımı 
 
Katılımcı ifadeleri incelendiğinde, iki farklı durumun bulunduğu belirlenmiştir. Bu 

durumlardan ilki, bazı katılımcıların akıllı telefon kullanımlarını kontrollü şekilde 
sağladıkları ortaya çıkmaktadır. Bu sayede bu katılımcılar için akıllı telefonlara yönelik 
bağımlılık düzeyinde olmayan bir kullanımdan bahsedilebilir. İkinci durum ise, bazı 
katılımcıların bu cihazları kontrollü kullanamadıkları ve sürekli ihtiyaç duyacak bir 
derecedeki etkileşimleri belirlenmiştir. Bazı katılımcı ifadeleri incelendiğinde, akıllı 
telefonlardan uzak kalınması halinde kısıtlanma, yapılabileceklerin sınırlanması ve gıda 
gibi bir ihtiyaç olarak görülmesi dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, akıllı telefonlarını 
günlük hayatlarını kolaylaştırmak için bir araç olarak kullandıklarını ifade eden katılımcı 
görüşleri de dile getirilmiştir. Temaya yönelik bazı katılımcı görüşleri doğrudan alıntı 
şeklinde aşağıda sunulmuştur. 

Öğrenci_1: Akıllı telefonum benim için çok önemli çünkü araştırma iletişim gibi 
ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. 
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Öğrenci_5: Akıllı telefonumdan uzun bir süre ayrı kaldığımda yapabileceklerimin 
kısıtlandığını düşünüyorum.  

Öğrenci_3: Çoğunlukla telefonu müzik dinlemek bir şeyler izlemek ve araştırma 
yapmak için kullanıyorum. O yüzden bunları yapamazdım. Dolayısıyla kendimi 
geliştiremezdim. 

Öğrenci_6: İnsanlar arası iletişimde ve dolayısıyla toplumlar arası iletişimde 
oldukça önemli rol oynuyor. Her telefon ve internet kullanıcısı sanal ağda kendi kimliğini 
oluşturup adeta sanal bir gerçeklikte var olup o sanal gerçeklikte çeşitli ağlarla ilişki 
içerisine girmekte. Bu yüzden telefon ve internet yeme içme gibi bir ihtiyaç haline gelmiştir. 
Yerine ve gerekliliğine göre kullanılmalı telefon ve internet.  

 
Katılımcı ifadeleri doğrultusunda akıllı telefon kullanımında bazı kullanıcıların 

günlük hayattaki işlemleri gerçekleştirmek amacıyla bu cihazları etkin bir şekilde 
kullandıkları belirlenmiştir. Bu durum akıllı telefonların öğrenim amaçlı veya günlük 
işlerde yardımcı olma görevini yerine getirmesi amacıyla kullanılabilir olduğu şeklinde 
ifade edilebilir. Bununla birlikte bazı katılımcıların bu cihazlara karşı yoksunluk 
çekebilecek düzeydeki kullanım ve etkileşimde bulunmak istediği de çalışma verilerinden 
anlaşılmaktadır. Bu şekilde bir kullanım ise katılımcıların bu cihazlara olan bağlılıklarının 
derecesinin anlaşılması için önemli bir veri olarak görülebilir.  

 
Mobil İnternet Kullanımı  
 
Katılımcı ifadeleri ve gözlem raporunun incelendiğinde, akıllı telefonları 

üzerinden erişilen internete yönelik bulgular dikkat çekmektedir. Bu bulgular arasında, 
internet kullanımının da akıllı telefonlarda olduğu gibi bağımlılık düzeyinde olduğu bazı 
katılımcı ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bu ifadeleri teyit eden gözlem raporunda, bazı 
katılımcıların sürekli internette oldukları ve sosyal medya akışını güncelledikleri yer 
almaktadır. Bazı katılımcılar da internetin akıllı telefonun en önemli bileşeni olarak 
görülmesi gerektiği şeklindeki ifadeleri dikkat çekmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlarda 
internet olması halinde işe yarar cihazlar oldukları doğrultusundaki ifadeleri de öne 
çıkmaktadır. Buna karşın bazı katılımcılar da internetin akıllı telefonlar gibi bir araç 
olarak kullanılması gerektiği şeklindeki ifadeleri belirlenmiştir. Temaya yönelik ilgili 
gözlem raporu bölümünden bir kesit ve bazı katılımcı görüşleri doğrudan alıntı şeklinde 
aşağıda sunulmuştur. 

Gözlem Raporu: A2 numaralı katılımcı sürekli telefonundaki sosyal medya 
hesaplarına girmiş ve akışı sürekli güncellemiştir. Bazen de kendisine gelen mesajlara 
cevaplar vermek amacıyla telefonda bir şeyler yazdığı görülmüştür. Bu durum ders 
süresince sürmüştür.  

Öğrenci_4: İnternetsiz telefon benzini bitmiş arabaya benzer doğal olarak internet 
bitince telefon da biter. Yani telefon bana anlamsız gelmeye başlar.  

Öğrenci_2: İnternetim bittiğinde hiç üzülmem çevre yerlerdeki Wi-Fi ağlarına 
bağlanmaya çalışırım eğer hiç Wi-Fi ağı yoksa internetimin yenilenmesini beklerim.  

 
Akıllı telefonların en önemli özellikleri arasında yer alan internet kullanımının, 

çoğu kullanıcı tarafından etkin bir şekilde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Hatta katılımcı 
ifadeleri doğrultusunda, internet kullanımı ile birlikte akıllı telefonların işlevlerinin 
gerçekleştiği de anlaşılmaktadır.  
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Yoksunluk  
 
Akıllı telefon ve internet yoksunluğuna yönelik elde edilen bulgular, çalışma 

açısından dikkat çekici ifadeleri barındırmaktadır. Bu ifadeler daha çok akıllı telefon ve 
internet bağımlılığının yüksek olduğu düşünülen iki katılımcı tarafından dile getirilmiştir. 
Bu katılımcıların, günlük uzun süreli akıllı telefon kullanımları ve kendilerini bağımlı 
olarak görmeleri etkili olmuştur. Bu katılımcı ifadelerine ek olarak öğretim elemanı 
görüşü de yapılan analizlere eklenmiştir. Katılımcıların yoksunluk temasına yönelik 
görüşleri sonrasında bağımlılığın neden olduğu davranışlar dile getirilmiştir. Bazı 
katılımcılar internet yoksunluğunda, dünyadan soyutlanmış ve hayatın daha zor olduğu 
yönünde görüş belirtmişlerdir. Buna ek olarak akıllı telefonları yanlarında olmadığında 
kendilerini kötü hissettikleri de dile getirilmiştir. Son olarak öğretim elemanı görüşünde, 
bağımlılığı yüksek öğrencilerden akıllı telefonun alınması halinde bu öğrencilerin 
kendilerini boşlukta gibi hissedecekleri anlaşılmaktadır. Temaya yönelik bazı katılımcı 
görüşleri doğrudan alıntı şeklinde aşağıda sunulmuştur. 

Öğrenci_5: Dünyadaki olaylardan bihaber kaldığımı ve diğer insanların benden 
ileride olduğu hissine kapılıyorum. İnternetin eksikliğinde kendimi dünyadan soyutlanmış 
ve kopmuş gibi hissediyorum. Hayat sanki daha zormuş gibi geliyor.  

Öğrenci_6: Telefonum yanımda olmayınca kötü hissederim. Gerektiğinde 
internetimi kullanamayacak olmam o anki işimi engeller. Bu da beni kötü hissettirir. 

Öğretim Elemanı: Yani bazen ben de çok düşünüyorum. Acaba bu çocuklardan 
telefonlarını alsak o zaman derse konsantre olurlar mı? Bence bu öğrenciler dersin bir an 
önce bitmesini ister ve bir an önce telefonlarına ulaşmak veya internete girmek 
isteyeceklerdir.  

 
Akıllı telefonlar günlük hayatta olduğu gibi çok farklı işlevlere sahip alanlarda da 

etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çerçevede akıllı telefonların bu alanlardaki 
süreçlere olumlu etkilerinin olması beklenmektedir. Bununla birlikte akıllı telefon 
kullanım kullanımında olumsuz bir durumun olması, bu cihazların işlevlerinin yerine 
getirilmediği şeklinde ifade edilebilir. Çalışmada görüşleri alınan katılımcılardan bazıları 
için elde edilen veriler doğrultusunda, akıllı telefonların bazı katılımcılar tarafından aşırı 
kullanımı dikkat çekmektedir. Bu aşırı kullanıma rağmen katılımcıların bu cihazları 
kullanmaya devam etmek istemeleri ve bu durumdan şikâyet etmemeleri bu cihazlara 
karşı bağımlılık olarak ifade edilebilir. Bu cihazlardan ayrı kalmaları halinde katılımcıların 
endişelendikleri anlaşılmaktadır.  

 
Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
 
Günümüz akıllı telefon ve mobil internet kullanım oranının yüksek olması, doğal 

olarak bu kavramlara yönelik bağımlılığının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle 
son yıllardaki teknolojik değişimin çok hızlı artışı dikkat çekmektedir (Eren vd., 2020). 
Katılımcı ifadelerinde de yer aldığı üzere, ister çoğu işin halledildiği akıllı telefonlar 
isterse de sürekli bir yerlere bağlı olmayı sağlayan internet olsun bazı katılımcıların aşırı 
kullanımı söz konusudur. Bu aşırı kullanımda dikkat edilmesi gereken en önemli konu, 
bağımlılık düzeyindeki bir kullanımın günlük hayatın doğal akışına olan etkisidir. Akıllı 
telefon veya mobil internetin aşırı kullanımı diğer bir ifadeyle bu kavramlara yönelik 
bağımlılık, bireylerde depresyon, anksiyete ve zararlı madde kullanımına neden 
olabilmektedir (Kim vd. 2019; Sánchez-Martínez M, Otero, 2009). Bu cihazları etkin bir 
şekilde kullanan ve yaşam kalitesini arttıranlar için bu kullanım olumlu görülebilir. Bu 
noktada bu kavramların etkin bir şekilde kullanımı büyük önem arz etmektedir. Özellikle 
akıllı telefonların bireylere sunduğu eşsiz deneyim ile her zaman ve her yerde çevrimiçi 
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olmalarını sağlama (Alan ve Eyuboğlu, 2012) bu bağımlılığın temelinde yatan sorunlar 
arasında ifade edilebilir. Bireyler akıllı telefonları daha çok meslekleriyle ilgili amaçlar, 
internet araması, eğlence, sosyal ağ servisleri ve anlık mesajlaşma uygulamaları için 
kullanmaktadır (Kim vd. 2019). Son yıllarda üniversite öğrencilerinin mobil cihaz ve 
internet araçlarına sahip olmaları artmaktadır (Dahlstrom, Dziuban ve Walker, 2012). 
Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da bu oran artmaktadır. Avrupa’da 10 kişiden sekizinin 
internete akıllı telefondan bağlandığı bilinmektedir (Eurostat, 2016). Günümüzde bu oran 
Türkiye için çok daha yüksektir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2019). Üniversite 
kampüslerinde başını akıllı telefon ekranına gömmüş olan öğrenciler bulunmaktadır. 
Hatta sınıflarda akıllı telefonlar, günümüz üniversite öğrencilerinin sürekli bir arkadaşı 
haline gelmiştir (Reese Bomhold, 2013). Bu durum da bazı durumlarda öğrencilerin sınıf 
ortamının dışındaymış gibi hissetmelerine neden olabilmektedir. Hatta bu cihazların 
zamanla fazla kullanımdan dolayı fiziksel ve psikolojik sorunlar ortaya çıkmaktadır 
(Tamura vd., 2017). 

Elde edilen tüm verilen üzerinden yapılan analizlerde, bazı katılımcıların bu 
cihazları kontrollü şekilde kullanabildikleri belirlenmiştir. Buna karşın diğer 
katılımcılarda bağımlılık düzeyinde akıllı telefon ve internet kullanımı ortaya çıkmıştır. 
Bağımlılık, kişinin yoksunluk çekme ve kontrol edememe davranışı sergilemesi şeklinde 
tanımlanmıştır (Volungis vd., 2019). Bu bağımlılık özellikle derse yönelik odaklanmaya 
olumsuz etki etmektedir. Nomofobik olarak sınıflanabilecek bu bireyler, sürekli ekrana 
bakmakta, telefonu düzenli bir şekilde kullanmakta, sürekli mesaj gelip gelmediğini 
kontrol etmekte ve telefondan ayrıldığında kaygı yaşamaktadırlar (Kocabaş ve Korucu, 
2018). Ayrıca akıllı telefon veya internetin olmaması bazı katılımcılarda yoksunluk ve 
kısıtlanmış olmak hissi vermektedir. Bu sonuçlar hem gözlem raporu hem de metaforik 
algı formundaki verilerle desteklenmektedir. Bu bağımlılıklar derse yönelik odaklanmada 
sorun yaşamalarına neden olabilmektedir. Aşırı düzeyde akıllı telefon kullanımı 
öğrencilerin öğrenme süreçlerinde odaklanma güçlüğü çekmesine neden olmaktadır 
(Kushlev, Proulx ve Dunn, 2016; Wilmer vd., 2017). Bu durum aynı zamanda bazı 
katılımcıların sürekli telefonlarına dokunma ve internete girme ihtiyacı hissetmelerine de 
neden olmaktadır. Ayn zamanda öğrencilerin derse yönelik dikkati düşmekte veya 
ortadan kalkmaktadır. Aşırı düzeyde akıllı telefon kullanımı aynı zamanda akademik 
başarıyı da düşürebilmektedir (Hawi ve Samaha, 2016). Bu durumdaki öğrencilerin 
eğitim başarısı düşük olabilmektedir (Alhassan vd., 2018; Horvath vd., 2020). Bu ihtiyaç 
hissi doğrultusunda yapılan eylemlerde derslerden kopabilmektedir. Nomofobik 
bireylerin akademik başarıları olumsuz etkilenmektedir (Ozer, 2020; Spitzer, 2015). 
Gözlem raporunun incelenmesinden de anlaşıldığı üzere, bu tür öğrenciler daha çok 
sınıfın arka bölümünde kümelenmiştir. Öğretim elemanının onları derse katma niyetiyle 
yaptığı girişimler çok kısa süre için etkili olabilmektedir. Öğrencilerin ders faaliyetlerinin 
dışında kalma istekleri ile eğitimleri arasında bir ilişkiden bahsedilebilir. Çünkü 
öğrencilerin kendilerine verilen eğitimden duydukları memnuniyetsizlik siber aylaklıkla 
ilgilidir (Zoghbi-Manrique-de-Lara, 2012). Bu çerçevede, öğrencilerin aldıkları eğitimden 
memnun olmadıkları ve aşırı düzeyde akıllı telefon kullanımı ile bunu gösterdikleri ifade 
edilebilir. Metaforik algı formunda belirtilen olumsuz algılar arasında her şeyim, 
vazgeçilmezim, gıda ve hayata bağlayan gibi metaforlar dikkatle incelenmelidir. Bu 
metaforlar, bağımlılık düzeyi yüksek öğrencilerin telefon algılarını saf bir şekilde ifade 
etmektedir.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda; bağımlılık 
düzeyi yüksek öğrenciler için uzman yardımı alınması ihtiyacının ortaya çıktığı ifade 
edilebilir. Bu süreçlerde üniversite yönetimi desteği ile öğrencilerin yaşadıkları sorunlara 
yönelik çözüm yolları desteklenebilir (Gökçearslan, Uluyol ve Şahin, 2018). Bu sayede 
öğrenme süreçlerine olumsuz etkisi bulunan bağımlılık ile ilgili çözümler geliştirilebilir. 
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Ayrıca öğrencilerde bağımlılığa neden olan etkenlerin araştırılması sağlanmalıdır. Bu tür 
bir araştırmada, henüz bağımlılık derecesinde akıllı telefon kullanmayan ama potansiyele 
sahip öğrencilere kolayca erişilebilir. Son olarak, bağımlılığı yüksek öğrencilerin öğrenme 
süreçlerinin olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Bu öğrencilere yönelik yapılacak 
telafilerle bu olumsuzluklar azaltılabilir.  
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Summary 
 
Smartphones are among the most important inventions of technology that effect 

human life. The acceleration of technological change in recent years is remarkable. 
Nowadays, the rate of university students owning mobile devices and internet devices has 
been increasing. The features of smartphones and the increase in usage rates among people 
have also changed the perceptions about these devices. Today, these devices are used by 
some users at addiction level. The aim of this study is to examine the opinions of university 
students about smartphone addiction.  

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028


Feyzi Kaysi, Emrah Aydemir, Mehmet Yavuz, “Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığına Yönelik 
Görüşlerinin İncelenmesi”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), Nisan 2021, ss. 79-92. 

- 92 - 

 

In this study, a case study pattern that allows a deeper examination of a limited 
situation is used. Data were collected through semi-structured interview, observation and 
metaphoric perception forms. Face-to-face meetings were held with seven participants. 
Observations were made during two class hours. Finally, 68 participants were asked for their 
metaphorical perceptions towards their smartphone usages. The volunteers of the 
participants were sought in the study. It is aimed to provide triangulation with interview, 
observation and metaphoric perception forms used in this study. The data obtained in the 
study were subjected to content analysis. In the simultaneous analysis of the interviews by 
the researchers, the codes and themes for the study were determined. The observation report 
was included in the study to support the codes and themes obtained.  

As a result of the analyzes, the themes were (1) Focus, (2) Smartphone Addiction, (3) 
Internet Addiction and (4) Deprivation. The metaphoric perceptions of the study are 
grouped in two dimensions as positive and negative metaphoric perceptions. Among the 
positive metaphoric perceptions, Tool was expressed by 12 (27.65%), Assistant by nine 
(13.24%) and Requirement by eight (11.76%) participants. In negative metaphorical 
perceptions, Connecting to life was expressed by four (5.88%), Toy by four (5.88%) and 
Indispensable by four (5.88%) participants. Effects of the participants' smartphone and 
internet usage on the lessons were examined by analyzing data. Some participants stated 
that they need touching their phones or accessing the internet for no reason. In the 
Smartphone Addiction theme, it was determined that some participants provided their 
smartphone use in a controlled manner. Some participants, on the other hand, were 
determined to be unable to use these devices in a controlled manner. So they use these at the 
level of addiction. It is noteworthy that if these participants stay away from smartphones, 
they think they restricted, limited, and need such as food. In the Internet Addiction theme, it 
is understood from some participant statements that the use of the internet is at the level of 
addiction via smartphones. The observation report confirming these statements, it is stated 
that some participants are constantly on the internet and they update their social media 
flow. In the theme of Deprivation, the opinions of the participants regarding the smartphone 
and internet deprivation were examined. Some participants stated that for internet 
deprivation when they away from their smartphones, they isolated from the world and life 
is more difficult. In addition, it was stated that they feel bad when their smart phones are 
not with them. 

The high rate usage of smartphone and mobile internet causes addiction to these 
concepts. There is a certain level of addiction, whether it is smartphones where most of the 
work is done or the internet, which ensures constant connection to a place. The most 
important issue to be considered in this addiction is the effect of addiction on the natural 
flow of daily life. For those who use these devices effectively and improve their quality of life, 
this use can be seen as positive. At this point, the effective use of these concepts is of great 
importance. It was determined that some participants could use these devices in a controlled 
manner. On the other hand, the use of smartphones and internet at the level of addiction 
emerged in other participants. This addiction negatively affects the focus on the lesson. In 
addition, the absence of a smartphone or internet gives some participants the feeling of lack 
and restriction. These addictions cause some participants to constantly need to touch their 
phones and access to internet in focusing on the lesson. This situation reduces or eliminates 
the attention to the lesson. Among the negative perceptions stated in the metaphoric 
perception form, metaphors such as everything, indispensable, food and connecting to life 
should be examined carefully. These metaphors express the phone perceptions of students 
with high levels of addiction. Factors causing addiction in students should be investigated. It 
is known that learning processes of addicted students are negatively affected. These 
drawbacks can be reduced with the compensations to be made for these students.


