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ÖZ  
 
İnternet kullanımı bugün her alanda artış göstermektedir. Eğlenceden eğitime insanların farklı yaşam alanlarında 
kullanım süresi artış göstermektedir. İnternet kullanım süresine kullanıcılar sınırlama getirmekte zorlanmaktadır. 
Bu yüzden internet kullanımı birçok insan için bağımlılık halini almıştır. Bu anlamda yapılan çalışmalar her geçen 
gün önem kazanmaktadır. İlgili alan yazın incelendiğinde internet bağımlılığı konusunda aile – çocuk internet 
bağımlılığı açısından az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmanın amacı aileler ile çocuklarının internet 
konusunda bağımlılıklarını tespit etmektir. Çalışmada Eşği (2014) tarafından uyarlaması yapılan Aile – Çocuk 
İnternet Bağımlılık Ölçeği kullanılmıştır. Uyarlama ölçeğine ilişkin güvenirlik katsayısı (cronbach alfa) 0,91 ve 
Spearman Brown değeri 0,89 olarak bulunmuştur. Aile-Çocuk İnternet Bağımlılığı Ölçeği’nin uyarlamasına yönelik 
yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri değerlendirilmiş ve elde edilen değerlerin beklenen sınırlar içerisinde 
olduğu görülmüştür. Aile – çocuk internet bağımlılığı konusunda katılımcıların görüşleri incelenmiştir. Ayrıca aile – 
çocuk internet bağımlılığı ile yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu ve yaşanılan yer değişkenlerine göre bu 
araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre yaş dağılımlarına göre anlamlı farklılık bulunmuştur. 
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ABSTRACT 

Internet usage is increasing in every subject today. The duration of use of people in different living areas from 
entertainment to education is increasing. Users have difficulty in limiting the Internet usage time. That's why 
internet use has become addictive for many people. Studies in this sense gain importance every day. When the 
related literature is examined, there are few studies on internet addiction in terms of family-child internet 
addiction. The aim of this study is to determine the internet addiction of families and their children. Family-child 
Internet Addiction Scale adapted by Eşği (2014) was used in the study. The reliability coefficient (cronbach's alpha) 
for the adaptation scale was 0.91 and Spearman Brown value was 0.89. The validity and reliability analyzes for the 
adaptation of the Family-Child Internet Addiction Scale were evaluated and it was seen that the values obtained 
were within the expected limits. Participants' views on family-child internet addiction were analyzed. In addition, 
this research was carried out according to family-child internet addiction and the variables of age, gender, 
profession, education level and place of residence. According to the results of the research, a significant difference 
was found according to age distributions. 
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