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YÖNETİCİ ÖZETİ
Türkiye’deki Ebeveyn ve Çocukların İnternet kullanım alışkanlıkları araştırması 

kapsamında Global Kids Online çerçevesine uygun olacak şekilde 8-16 yaş grubu 
öğrenciler için 21 soruluk, ebeveynler için 23 sorudan oluşan bir veri seti oluşturulmuş, 
bu soru setleri çevrimiçi anket formu haline getirilmiştir. İlgili anket İstatistiki Bölge 
Birimleri Sınıflandırması 12 bölge düzey-1’e göre 24 ilden 1.111 öğrenci ve bu 
öğrencilerin velisi olan 1.111 olmak üzere toplam 2.222 örnekleme uygulanmıştır. 
Çocuklarından ve ebeveynlerinden elde edilen veriler ayrı ayrı erişim ve kullanım, 
riskler, beceriler, arabuluculuk olmak üzere beş başlık altında sunulmuştur.

Çocukların İnternete Erişim ve Kullanımları

Çocukların günlük internet erişimleri için kullandıkları BİT cihazları 
incelendiğinde, hem kız hem de erkek çocukların en fazla kendi akıllı telefonları ile en 
az ise okullardaki bilgisayarla internete erişim sağladıkları görülmüştür. Çocukların 
interneti eğitim amaçlı kullanımı ön plana çıkarken dosya paylaşım sitelerini 
kullanma, kendi video veya müziğini oluşturup paylaşma, blog ya da web sayfasında 
bilgi paylaşma gibi içerik üretme ve paylaşmaya yönelik kullanımlarının son sıralarda 
yer aldığı görülmüştür. Çocukların büyük bir kısmı cep telefonu, bilgisayar ve tablet 
gibi internete erişim sağlayan cihazların fiyatlarını her iki çocuktan biri de internet 
abonelik ücretini çok pahalı bulmaktadır.

Çocukların Dijital Becerileri

Çocukların dijital becerileri operasyonel, bilgi/tarama, sosyal/gizlilik, yaratıcı 
ve mobil olmak üzere beş farklı beceri başlığı altında ele alınmıştır. Operasyonel 
becerilerin genel durumuna bakıldığında kızlara kıyasla erkeklerin daha yüksek oranda 
becerilere sahip oldukları görülmektedir. Benzer şekilde, bilgi/tarama becerilerinde 
de cinsiyet durumuna bakıldığında kızlara kıyasla erkeklerin daha yüksek oranda 
beceriye sahip olduğu söylenebilir. Sosyal/gizlilik beceri türünde çocukların yarısından 
çoğu istenmeyen e-postaların, pop-up reklamların engellenmesi ve yasadışı internet 
içeriğinin yetkili makamlara ihbar edilmesi gibi hususlarda yeterince beceri sahibi 
olmadıklarını belirtmişlerdir. Çocukların sahip olduğu yaratıcı becerilerin diğer 
becerilere kıyasla toplamda daha düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Çocuklarda yaş 
gruplarına göre kıyaslandığında, tüm beceri türlerinde yaş ilerledikçe becerilerde de 
artış olduğu görülmektedir.
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Çocukların Karşılaştığı İnternet Riskleri

Kızlar ve erkeklerin sosyal ağ profil durumuna göre, erkeklerin daha fazla oranda 
profillerini herkesle paylaştıkları görülmüştür. İnternette kendilerini üzebilecek bir 
şeyler olduğunu düşünen kızların oranı erkeklere göre daha yüksektir. Cinsiyet açısında 
erkekler, yaş grubu açısından ise 15-16 yaş grubundakiler daha yüksek oranda internette 
kendilerini üzen bir şeyle karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. İnternette geçirdiği zaman 
yüzünden sorun yaşadığını düşünen kızların oranı erkeklere göre daha fazladır. Yaş 
grupları açısından bakıldığında ise bu durumun 15-16 yaş grubundaki çocuklarda 
diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu orta çıktığı görülmüştür.  Çocukların 
son bir yıl içinde internette gerçekleştirdiği riskli etkinlikler incelendiğinde erkeklerin 
kızlara oranla tüm riskli etkinlikleri daha fazla gerçekleştirdikleri görülmüştür. Yaş 
grupları düzeyinde bakıldığında ise genellikle yaş grubu arttıkça riskli etkinliklerin 
gerçekleştirilme oranları artmıştır. Özellikle internette başka birine incitici veya kötü 
bir şekilde davranıldığını gördüğünü ifade eden erkek çocukların oranı %33,8 ile ilk 
sıradadır.

Çocukların Kullandığı Başa Çıkma Stratejileri

Kızlar rahatsız eden kişileri engelleme, gizlilik ayarlarını değiştirme ve sorunu 
çevrimiçi bildirme gibi çözümleri erkeklere göre daha fazla kullandığı görülmüştür. 
Çocuklar internette üzücü bir durumla karşılaştıklarında büyük oranda anneden 
veya bir arkadaşından yardım aldığı görülmüştür. İnternette rahatsız olunan bir 
durum yaşayan kız çocukları bu durumu arkadaşları ile erkeklere göre daha fazla 
paylaşmaktadır. 8-10 yaş grubu diğer yaş gruplarına göre arkadaşları ile çok daha az 
oranda sorunu paylaşırken, 15-16 yaş grubu çok yüksek oranda paylaşmaktadır.

Çocuklara Yönelik Kullanılan Arabuluculuk Stratejileri

İnternet kullanımına yönelik ailelerin çocuklara yönelik en çok İnterneti güvenli 
bir şeklide kullanmanın yollarını ve İnternette bir şeyler keşfetmeye ve öğrenmeye 
yönelik nasihat tarzında önerilerde bulundukları görülmektedir. Kızların erkeklere 
kıyasla arkadaşlarından daha fazla arabuluculuk desteği aldıkları görülmektedir. 
Ayrıca yaş seviyesi artıkça arkadaştan alınan arabuluculuk desteğinin de artığı 
görülmektedir. Çocukların en düşük seviyede öğretmenleri ile internette yaptıkları ile 
ilgili konuştukları görülürken, öğretmenlerin arabuluculuk faaliyetleri kapsamında 
çocuklara en çok internette bir şeyleri keşfetmelerine yönelik önerilerde bulundukları 
görülmüştür.  

Ebeveynlerin İnternete Erişimleri ve Kullanımları

Ebeveynlerin yarısından fazlasının günlük olarak internet kullandıkları 
görülmüştür. Öte yandan her on ebeveynden birinin ise interneti hiç (veya neredeyse 
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hiç) kullanmadığı ortaya çıkmıştır. Ebeveynlerin büyük bir çoğunluğunun cep telefonları 
ile internete erişim sağladıkları görülmüştür. Her dört ebeveynden üçünün internetin 
çok zaman alıcı olduğunu ve internette mahremiyetinden endişe duyduğunu belirtmesi 
güvenli internet kullanımı açısından önemlidir.

Ebeveynlerin Dijital Becerileri

Operasyonel becerilerin genel durumuna bakıldığında kadınlara kıyasla 
erkeklerin daha yüksek oranda becerilere sahip oldukları görülmektedir. Benzer 
şekilde bilgi/tarama becerilerinde cinsiyet durumuna bakıldığında kadınlara kıyasla 
erkeklerin daha yüksek oranda beceriye sahip olduğu görülmektedir. Sosyal/gizlilik 
becerisinde cinsiyete göre incelendiğinde bazı durumlarda kadınların yüksek orana, 
bazı durumlarda ise erkeklerin daha yüksek orana sahip olduğu görülmektedir.

Ebeveynlerin Kullandıkları Arabuluculuk Stratejileri

Ebeveynlerin kızlara yönelik aktif arabuluculuk faaliyetlerinin daha fazla 
olduğu görülmektedir. Yaş ilerledikçe ebeveynlerin aktif aracılık düzeyleri de 
düşmüştür. Kız çocuklar erkeklere oranla ebeveynlerinden daha fazla internette 
nasıl davranılması gerektiğine dair tavsiye istemektedirler. Çocuklarının okul işleri 
için internet kullanmalarına ebeveynler genellikle izin vermektedirler. Diğer yandan 
ebeveynlerin çocuklarının fotoğraf ya da videolarını internette paylaşmalarına 
gözetimsiz ya da gözetimli izin verme oranının diğer faaliyetlere kıyasla çok düşük 
olduğu görülmektedir. Genel olarak kadın ebeveynlerin erkeklere kıyasla çocuklarının 
internetteki faaliyetlerini daha fazla kontrol etmektedirler. Çocukların beşte biri 
internet üzerinde bir sorunla karşılaşmış olmasına rağmen, ebeveynlerin çok küçük 
bir kısmı bu durumdan haberdar olmuştur. Yaşanan üzücü durumlar karşısında 
çocuğunun yaşadığı üzüntü düzeyini yüksek bulanlarla, hiç üzülmediğini düşünen 
ebeveyn oranları eşittir. Ebeveynlerin güvenli internet konusunda büyük çoğunlukla 
okullardan, aile ve arkadaşlarından tavsiyeler almışlardır. 

Ebeveynlere Göre Çocukların Karşılaştığı İnternet Riskleri

Ebeveynlere göre erkek çocuklar kız çocuklara oranlara internet riskleri ile 
daha fazla karşılaşmaktadırlar. Örneğin ebeveynlere göre erkek çocukların beşte biri 
daha önce yüz yüze tanışmadığı biriyle internette iletişim kurarken kızlarda bu oran 
onda birdir. Ebeveynlere göre çocuğunun internette karşılaştığı içeriklere bakıldığında 
korku ve şiddet içeren görüntüler ilk sıradadır. Bu tür içeriklerle erkeklerin kızlara 
göre daha fazla karşılaştığı belirlenmiştir. Babaların annelere oranla çocuklarının 
internette daha fazla riskle karşılaştığını düşündüğü görülmüştür.
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GİRİŞ
2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan Bağımlılıkla 

Mücadele Yüksek Kurulu’nun 26 Ocak 2021 tarihli toplantısında alınan 2021/1 sayılı 
kararların 22. maddesinde “Türkiye’de internet kullanım alışkanlıklarının ölçülmesine 
ilişkin çalışmaların yapılmasına” karar verilmiş olup söz konusu karar için Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu “sorumlu kurum” olarak belirlenmiş ve bu çalışmayı 
yapmakla görevlendirilmiştir.

Türkiye’deki Ebeveyn ve Çocukların İnternet kullanım alışkanlıkları 
Araştırmasının hedefi; internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda bilinçlendirme 
faaliyetlerinin yürütülmesi, dijital ortamda yerli pozitif içeriklerin geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması, internetin bilinçli ve güvenli kullanımında teknik araçların 
etkinliğinin artırılması, internetteki yasadışı ve zararlı içerikle etkin mücadele 
edilmesi noktasında Türkiye’deki mevcut durumu tespit etmek ve bu yönde yapılacak 
çalışmaları güncellemek ve çeşitlendirmektir.

Bu görevlendirme sonrası Türkiye’deki Ebeveyn ve Çocukların İnternet kullanım 
alışkanlıkları Araştırması projelendirilmiş ve gerekli çalışmalara başlanmıştır. 
Çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Üniversitesi, Erzincan Binali Üniversitesi, 
Munzur Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işbirliğinde yürütülmüştür. 
Çalışmanın sonuçları 8 Şubat 2022 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
ev sahipliğinde ve “Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete” temasıyla ülkemizde 13.sü 
kutlanan Güvenli İnternet Günü’nde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Güvenli İnternet Günü, 2004 yılından beri INSAFE ağının eylemlerinden biri 
olarak dünya çapında yaklaşık 200 ülkede her yıl şubat ayının ikinci haftasında eş 
zamanlı olarak kutlanmaktadır. Ülkelerin Güvenli İnternet Merkezleri, Güvenli İnternet 
Gününde çocuklara ve gençlere yönelik olarak internet ve teknolojinin bilinçli, güvenli 
ve etkin kullanımıyla alakalı farkındalık çalışmaları, farkındalık etkinlikleri ve atölye 
çalışmaları düzenlemektedir.

Yürütücülüğünü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Dr. Şahin BAYZAN’ın 
yaptığı projede Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Engin KURŞUN 
ve Doç. Dr. Türkan KARAKUŞ YILMAZ, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden 
Öğretim Görevlisi Dr. Önder YILDIRIM, Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek 
Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alper ASLAN, Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Emrah TURGUT görev almıştır.
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YÖNTEM
Proje kapsamında; Global Kids Online çerçevesine uygun olacak şekilde 8-16 

yaş grubu öğrenciler için 21 soruluk, ebeveynler için 23 sorudan oluşan bir veri seti 
oluşturulmuş, bu soru setleri çevrimiçi anket formu haline getirilmiştir. Örneklem 
olarak İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 12 bölge düzey-1’e göre 24 ilden 
(İstanbul, Balıkesir, Tekirdağ, İzmir, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, 
Adana, Mersin, Kayseri, Sivas, Samsun, Tokat, Trabzon, Ordu, Malatya, Erzurum, 
Gaziantep, Van, Şanlıurfa, Diyarbakır) 1.111 öğrenci ve bu öğrencilerin velisi olan 
1.111 yetişkin olmak üzere toplam 2.222 örneklem seçilmiştir. İllerin bulunduğu TRA 
(istatisksel bölgeler) bölgelerinin nüfusu dikkate alacak şekilde 24 ile dağıtılarak 
illerdeki örneklem sayıları hesaplanmış ve böylece tüm ülkeyi temsil edecek bir 
örneklem oluşmuştur. İllerde uygulama yapılacak ilkokul, ortaokul ve liseler rastgele 
seçilmiş ve il koordinatörlerine iletilmiştir.

Saha çalışması öncesinde, seçilen 24 ilde saha çalışmasını yürütmek üzere ikisi 
Millî Eğitim Bakanlığı Fatih Projesi il koordinatörü ve koordinatör yardımcısı, dördü Fatih 
Projesi eğitmeni olmak üzere toplam 6 kişi Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirilmiştir. 
Çalışma kapsamında Bilgi Teknoloji Kurumu Bölge Müdürlüklerinden de aynı şekilde 
2 Bilişim Uzmanı görevlendirilmiştir. 

Saha çalışmasında uygulanacak anket uygulama ilkeleri belirlenmiş, proje 
ekibi ile sahada anketi uygulamak amacıyla görevlendirilmiş olan personelin 
katılımıyla çevrimiçi toplantı yapılarak gerçekleştirilecek çalışma ile ilgili gerekli tüm 
bilgilendirmeler yapılmıştır. Anket öncesinde illerde pilot çalışma yapılmıştır. Pilot 
çalışma sonrasında gerekli uygulama takvimi oluşturulmuştur. Hazırlanan çevrimiçi 
anket formu linki il koordinatörleri ile paylaşılarak 29/11/2021 – 20/12/2021 tarihleri 
arasında veri toplanmasına başlanmıştır. 

Ankete katılacak öğrencilerden veli onam formu ile gönüllü katılım kabul formu, 
velilerden de gönüllü katılım kabul formu alınmıştır. Rasgele seçilen okullarda öğrenci 
ve velilerin anketleri doldurabileceği internete bağlı bilgisayarın olduğu ortamlar 
oluşturulmuştur. Her öğrenci ve velisi ayrı ayrı odalarda, görevli personelin refakatinde 
ve anket uygulama kuralları doğrultusunda anketi doldurmaları sağlanmıştır. Ankette 
her öğrenciye ve velisine birer anket kodu verilerek öğrenci veli eşleşmesi yapılmıştır. 
Veri toplama işlemi planlanan takvime göre yürütülmüş ve tamamlanmıştır.
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Şekil 1. Çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımı

Çalışmaya  8-16  yaş  aralığında olan 1111 çocuk katılmıştır. Şekil 1 
incelendiğinde, her yaş grubundaki toplam çocuk sayısının 115 ila 132 arasında değiştiği 
ve bu çocukların cinsiyetlerine göre dağılımlarının birbirine yakın olduğu görülmüştür.  
 

Şekil 2. Ebeveynlerin yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımı

 Araştırmaya katılan ebeveynlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. 
Araştırmada en fazla 40-44 yaş aralığındaki ebeveynler (316 kişi) yer alırken en az da 
50 yaş ve üzerindeki ebeveynler (56 kişi) yer almaktadır.
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Şekil 3. Ebeveynlerin eğitim düzeylerine göre dağılımı

 Ebeveynlerin eğitim düzeylerine bakıldığında 347 ebeveynin lise mezunu olarak 
ilk sırada yer aldığı ve bunu 299 ilkokul mezunu ebeveynin takip ettiği görülmüştür. 
Araştırmada lisansüstü mezunu olan ebeveynlerin en az sayıda yer aldığı ve sayılarının 
17 olduğu görülmüştür.

ÇOCUKLARIN İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI
1. Çocukların İnternete Erişimleri ve Kullanımları

1.1. Çocuklar internete nereden erişiyorlar? 

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) gelişmesiyle birlikte birçok cihazla 
internete erişilebilmektedir. Akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar internete her an 
her yerden erişebilme imkânı sunmaktadır. Bu durum mobil cihazların kullanımının 
yaygınlaşmasına ve popülaritesinin artmasına sebep olmaktadır. Öyle ki çocukların 
günlük internet erişimleri için kullandıkları BİT cihazları arasında akıllı telefonlar ilk 
sırada yer almaktadır (Şekil 4).
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Şekil 4. Çocukların günlük BİT kullanım oranları

Çocukların günlük internet erişimleri için kullandıkları BİT cihazları 
incelendiğinde; hem kız (40,9%) hem de erkek (40,7%) çocukların en fazla kendi 
akıllı telefonları, en az ise okullardaki bilgisayarla internete erişim sağladıkları 
görülmüştür. Çocukların yaşları ilerledikçe internete erişim sağlamak için kendi 
akıllı telefonlarını, internete bağlı bir TV’yi, evdeki bilgisayar ile ve okuldaki bilgisayarı 
kullanım oranlarının arttığı; tablet ve aile bireylerinden birinin akıllı telefonunu 
kullanım oranlarının azaldığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, 8-10 yaş aralığındaki 
çocuklar en fazla aile bireylerinden birinin akıllı telefonu (41,1%) ile çevrimiçi olurken 
ileri yaş gruplarında bu oranın azaldığı ve ilk sırayı kendi akıllı telefonlarının aldığı 
tespit edilmiştir. Öyle ki 11-14 yaş aralığındaki neredeyse her iki çocuktan biri (42,1%) 
ve 15-16 yaş aralığındaki çocukların büyük bir kısmı (83,6%) kendi akıllı telefonlarını 
kullanarak çevrim içi olmaktadır. Özetle, çocuklar en fazla kendi akıllı telefonları 
(40,8%) ile en az da okuldaki bilgisayarlarla (4,4%) internete erişim sağlamaktırlar.

1.2. Çocuklar internette neler yapıyor?

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte gündelik yaşamdaki birçok etkinlik 
internetten gerçekleştirilebilmektedir. İnternette yeni bilgiler öğrenme, araştırma 
yapma, ilgi alanlarını keşfetme, arkadaşlarla veya ilgi alanlarını paylaşan kişilerle 
iletişime geçme, çevrimiçi oyun oynama ve video izleme vb. gibi eğitsel, sosyalleşme ve 
eğlence amaçlı birçok etkinlik yapmak mümkündür. Çocuklar açısından bakıldığında 
okul ödevleri ve yeni bilgiler öğrenmek için araştırma yapmak, videolar izlemek gibi 
eğitsel amaçlı etkinliklerin öne çıktığı görülmektedir (Tablo 1).
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Tablo 1. Çocukların internette gerçekleştirdikleri etkinlikler

Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş
15-17 
Yaş Toplam

Öğrenme veya ödev yapma 
amaçlı videolar izlerim 92,4 88,6 80,8 95,2 94,7 90,5

İnterneti okul ödevleri için 
kullanırım 93,7 85,6 79,2 93,5 96,9 89,6

Uzakta yaşayan ailem veya arka-
daşlarımla konuşurum 84 78,2 70,6 85 88,5 81

Arama yaparak yeni bir şey öğ-
renirim 81 76,2 63,3 81,9 95,1 78,6

Anlık mesajlaşma araçlarını kul-
lanırım 67,2 68,7 41,1 75,6 92,9 68

Sadece eğlenme amaçlı rastgele 
videolar izlerim 59,3 69,4 55,8 64,4 78,3 64,4

Çevrimiçi oyunlar oynarım 48,3 75 59,4 61,7 66,4 61,9

Yaşadığım şehirle ilgili kaynakları 
veya olayları ararım 55,1 50,9 37,5 56,4 69,5 52,9

Fenomen videolarını izlerim 48,1 56,3 45 53,1 61,9 52,3

Haberleri ararım, okurum 49,9 48,9 35,6 48,8 73 49,4

Kendim veya tanıdığım biri için 
sağlık bilgisi ararım 49,2 43,1 31,9 47,4 65,5 46,1

Sosyal ağları ziyaret ederim ama 
paylaşım yapmam 43,6 44,9 16,4 52 70,8 44,3

Alışveriş sitelerini ziyaret ederim 48,3 38,7 21,9 45,3 73 43,4

Sosyal ağlarda paylaşım yapa-
rım 30,9 28,3 10,3 31,6 55,8 29,6

Sosyal ağlar üzerinde diğer 
insanlarla güncel sorunları tartı-
şırım

29,3 29,2 13,1 28,4 57,1 29,3

İnsanların ilgi alanlarını veya 
hobilerini paylaştığı bir web 
sitesini ziyaret ederim

30,9 23,8 13,9 26,9 49,6 27,3

Dosya paylaşım sitelerini kulla-
nırım 25,4 22,9 8,9 30,1 34,5 24,1

Kendi videomu veya müziğimi 
oluşturur ve paylaşırım 20,1 22,4 16,7 19,2 33,2 21,2

Blogumdan ya da web sayfam-
dan bilgi paylaşırım 10,7 10,2 3,9 10,7 20,4 10,4

Çocukların internette gerçekleştirdikleri etkinliklere bakıldığında hem kız hem 
de erkek çocukların büyük bir kısmının internette öğrenme ve ödev yapma amaçlı 
video izlediği veya okul ödevlerini araştırdığı tespit edilmiştir. Kız ve erkek çocuklarının 
internette etkinlikleri gerçekleştirme oranları birbirine yakın iken sadece çevrimiçi 
oyun oynamada farklılık olduğu görülmüştür. Her dört erkek çocuktan üçü (%75) 
internette çevrim içi oyun oynamaktadır. Bu oran kızlarda %48,3’tür. Çocukların yaşları 
ilerledikçe internette etkinlikleri gerçekleştirme oranlarının da arttığı ortaya çıkmıştır. 
Ancak 8-10 yaş aralığındaki çocuklara kıyasla diğer yaş aralığındaki çocuklarda anlık 
mesajlaşma araçlarını kullanma, haber arama ve okuma, sosyal ağları ziyaret etme, 
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sosyal ağlarda paylaşım yapma ve diğer insanlarla güncel sorunları tartışma, dosya 
paylaşım sitelerini kullanma ve blog ya da web sayfasında bilgi paylaşma etkinliğinin 
ciddi oranda arttığı tespit edilmiştir. Çocukların interneti eğitim amaçlı kullanımı ön 
plana çıkarken dosya paylaşım sitelerini kullanma, kendi video veya müziğini oluşturup 
paylaşma, blog ya da web sayfasında bilgi paylaşma gibi içerik üretme ve paylaşmaya 
yönelik kullanımlarının son sıralarda yer aldığı görülmüştür.

1.3. Çocuklar internete erişirken hangi sorunlarla karşılaşıyorlar?

İnternete erişim sağlamak ve kullanabilmek için teknolojik, ekonomik, dijital 
okuryazarlık gibi birtakım yeterliklerin oluşması gerekmektedir. Bu bağlamda, genelde 
yaşanılan yerdeki internet altyapısının yeterli olmasıyla birlikte internete erişim 
sağlanacak cihazın ve servis sağlayıcının abonelik ücretinin uygun olması, çocukların 
internet kullanma becerilerine sahip olması gerekirken özelde çocukların interneti 
kullanabilmek için ebeveynlerinden veya öğretmenlerinden izin alması gerekmektedir. 
Çocuklar internete erişim sağlama noktasında ekonomik sorunların öne çıktığını ifade 
etmektedirler (Tablo 2).  

Tablo 2. Çocukların internet erişim ve kullanımları

Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-17 Yaş Toplam
İnternete bağlanacak 
bir cihaz (cep telefonu, 
bilgisayar, tablet) almak 
çok pahalıdır

78,6 82 79,2 79,8 83,6 80,4

İnternet çok zaman 
alıyor 66,9 65,5 59,2 69,9 68,6 66,2

İnternet için ödeme 
yapmak çok pahalı 57,3 61,3 63,3 56,2 60,2 59,3

Ebeveynlerim interneti 
kullanmama izin vermi-
yor

58,7 57,6 65 62,3 37,6 58,1

İnternete girmek için 
yeterli zamanım yok 51 46,1 54,7 50,3 34,5 48,5

Öğretmenlerim interneti 
kullanmama izin 
vermiyor

44,9 41,5 53,3 44,6 23,9 43,2

İnternet istediğimi 
veya ihtiyacım olanı 
sağlamıyor

33 36,1 45 31,4 25,2 34,6

Yaşadığım yerde internet 
yok veya zayıf 31,5 36,8 45,3 31,4 23 34,2

İnternetin kullanımı çok 
zor 24,7 23,2 37,5 19,2 13,3 23,9
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Çocukların büyük bir kısmı cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi internete 
erişim sağlayan cihazların fiyatlarını; her iki çocuktan biri de internet abonelik ücretini 
çok pahalı bulmaktadır. Bununla birlikte her üç çocuktan ikisi internetin çok zaman 
aldığını belirtmiştir. Çocukların internet erişimine ve kullanımına ilişkin düşüncelerinde 
yaş gruplarına göre farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. 8-10 yaş aralığındaki her 
iki çocuktan biri ebeveynlerinin ya da öğretmeninin internet kullanmasına izin 
vermediğini belirtirken bu oran diğer yaş gruplarında daha düşüktür. Benzer şekilde, 
8-10 yaş aralığındaki her üç çocuktan biri internet kullanımını çok zor bulurken diğer 
yaş gruplarında bu oran oldukça düşüktür. 

 

2. ÇOCUKLARIN SAHİP OLDUĞU DİJİTAL BECERİLER
2.1. Çocukların operasyonel becerileri ne düzeydedir?

Operasyonel beceriler (enstrümantal beceriler), bilgi ve iletişim, bilgisayar ve 
teknolojik okuryazarlık ve teknik yeterlilikler gibi internet teknolojisini kullanmada 
birçok beceriyi belirtmek için kullanılan bir beceri türüdür. Bu beceri türünde internetten 
dosya indirebilme ve indirilen dosyayı açabilme, tarayıcıyı etkin kullanabilme, kısa yol 
tuşlarını kullanabilme gibi beceriler bulunmaktadır.

Tablo 3. Operasyonel beceriler

Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-17 Yaş Toplam
İndirilen dosyaların nasıl 
açılacağını biliyorum 68,7 73,2 37,8 85,3 90,7 71

İnternette bulduğum bir 
fotoğrafı nasıl kaydedeceğimi 
biliyorum

71,6 70,2 44,1 81,2 89,8 70,9

Bir tarayıcıda nasıl yeni bir sek-
me açılacağını biliyorum 63 68,7 31,1 79,8 88,9 65,9

Kısa yol tuşlarını nasıl kullana-
cağımı biliyorum (Örn. kopyala-
ma için CTRL-C, kaydetme için 
CTRL-S)

56,4 63,4 25,3 72,6 85,8 59,9

Gizlilik ayarlarımı nasıl değişti-
receğimi biliyorum (ör. Bir sos-
yal ağ sitesinde)

52,1 55,3 15,8 65,9 85,9 53,7

Bir programlama dilinin nasıl 
kullanılacağını biliyorum (örne-
ğin Python, C+ vb.)

33,1 38,7 11,1 42,9 59,8 36

Çocukların sahip olduğu operasyonel becerilere ait duruma bakıldığında 
internetten indirilen dosyayı nasıl açacağını (%71) ve internette arama sonucu 
karşısına çıkan fotoğrafı sahip olduğu ya da kullandığı cihaza nasıl kaydedeceğini 
(%70,9) bildiklerini diğer durumlara oranla daha yüksek oranda belirtmişlerdir. 
Herhangi bir programlama dilini kullanabilme becerisi ise en düşük (%36) oranda 
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olduğu görülmektedir. Operasyonel becerilerin genel durumuna bakıldığında kızlara 
kıyasla erkeklerin daha yüksek oranda becerilere sahip oldukları görülmektedir. 
Ayrıca yaş gruplarına göre bakıldığında ise operasyonel becerilerin yaş ilerledikçe 
arttığı görülmektedir (Tablo 3).

2.2. Çocukların bilgi/tarama becerileri ne düzeydedir?

Bilgi/Tarama becerileri; web sayfalarında bulunan ya da arama motorunda 
arama sonucunda listelenen metin tabanlı, resim tabanlı ya da animasyon tabanlı 
bağlantı oluşturulmuş gömülü köprüleri kullanabilmesi, web sayfaları arasında 
kaybolmadan doğru olan sonuca ulaşabilmesi, sonuçlar arasında gezinirken 
farklı sekme ya da pencereler arasında kaybolunmaması, istenildiğinde ilk adıma 
tekrar dönülebilmesi, iç içe geçmiş köprü bağlantılarında doğru sonucu verecek 
olan seçeneğin doğru bir şekilde seçilmesi, arama motorlarını doğru ve etkili 
kullanabilmesi, arama sonuçlarının doğru çıkabilmesi için anahtar kelimelerin doğru 
bir şekilde yazılması, arama seçeneklerinin veya sorguların tanımlanabilmesi, arama 
sonuçlarında aranılan sonuca ya da en yakın olan bağlantıya gidilebilmesidir.

Tablo 4. Bilgi/Tarama becerileri

 Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-17 Yaş Toplam
Daha önce ziyaret ettiğim bir 
web sitesini tekrar nasıl bulaca-
ğımı biliyorum

72,2 75,7 43,3 85,9 95,1 74

İnternette arama yapmak için 
en iyi anahtar kelimeleri nasıl 
seçeceğimi biliyorum

69,2 71,1 40,8 81,1 91,6 70,2

İnternette bulduğum bilgilerin 
doğru olup olmadığını nasıl 
kontrol edeceğimi biliyorum.

66,4 66,5 33,6 79 89,4 66,4

Bir web sitesinin güvenilir olup 
olmadığını nasıl kontrol edece-
ğimi biliyorum

61,9 65,1 23,6 79,4 90,3 63,5

Bazen oraya nasıl geldiğimi 
bilmeden web sitelerine giri-
yorum (web siteleri arasında 
kayboluyorum)

37,9 32,7 29,7 36,2 42 35,3

Çocukların bilgi/tarama becerine bakıldığında daha önce ziyaret ettiği bir web 
sitesini tekrar bulabilecekleri (%74) ve internette arama yapabilmek için anahtar 
kelime kullanımını gerçekleştirebilecekleri (%70,2) diğer durumlara göre daha yüksek 
oranda ifade edilmiştir. Web siteleri içerisinde farkında olmadan kaybolduklarını ifade 
ettikleri bilgi/tarama becerisi ise en düşük (%35,3) oranda olduğu görülmektedir. 
Bilgi/tarama becerilerinde cinsiyet durumuna bakıldığında kızlara kıyasla erkeklerin 
daha yüksek oranda beceriye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca yaş gruplarına göre 
bakıldığında ise operasyonel becerilerde olduğu gibi bilgi/tarama becerilerinin de yaş 
ilerledikçe arttığı görülmektedir (Tablo 4).



19 Türkiye’deki Çocukların ve Ebeveynlerin Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanım Deneyim ve Alışkanlıkları

2.3. Çocukların sosyal/gizlilik becerileri ne düzeydedir?

Sosyal/Gizlilik becerileri kullanıcıların internet ortamında özellikle sosyal 
paylaşım sitelerini kullanmaları ile ilgilidir. Sosyal medya içerisinde paylaşım, 
hesap gizliliği ve güvenliği, bilişim etiği, bilgi güvenliği, internet tarayıcısının 
ayarlar menüsünün aktif olarak kullanımı gibi durumlar sosyal/gizlilik becerilerini 
içermektedir. 

Tablo 5. Sosyal/Gizlilik becerileri

 Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-17 Yaş Toplam
İnternette hangi bilgileri paylaşmam 
ve paylaşmamam gerektiğini 
biliyorum

83,8 84 59,7 94,5 97,8 83,9

Benim veya diğer insanların hangi 
resimlerini internette paylaşmanın 
uygun olacağını biliyorum

71,8 71,3 49,4 79,2 88,9 71,6

Sosyal medyada arkadaş listelerim-
den gerektiğinde insanları nasıl çıka-
racağımı biliyorum

66,7 69,5 30,3 82,7 94,7 68,1

Sosyal medyada kullanıcıları ge-
rektiğinde nasıl engelleyeceğimi 
biliyorum

66,9 68,1 25,6 83,6 96,9 67,5

İnternette nasıl yeni arkadaşlar 
edineceğimi biliyorum 63,9 70,6 38,6 76,4 92 67,3

Benimle veya üye olduğum bir grup-
la ilgili olumsuz içeriği nasıl bildirece-
ğimi biliyorum.

64,1 65,8 28,1 78,5 92,5 65

Paylaştığım bir şeyi görmesini iste-
diğim kişileri nasıl değiştireceğimi 
biliyorum (ör. arkadaşlar, arkadaşla-
rımın arkadaşları veya herkes)

61,7 62,9 25,8 73,7 93,8 62,3

İnternet tarayıcı geçmişini 
silebiliyorum 59,7 60,9 22,5 72 93,4 60,3

İnternet tarayıcılarının gizlilik ve 
güvenlik ayarlarını yapabiliyorum 52,1 58,8 16,7 68 88,5 55,5

Spam e-postaları engelleyebiliyorum 46,6 48,9 11,7 55,6 87,2 47,8
Pop-up reklamları engelleyebiliyorum 44,4 48,4 15,3 54,9 76,5 46,4
Yasadışı internet içeriğinin yetkili ma-
kamlara ihbar edebiliyorum 41,4 45,4 16,9 48,8 73,5 43,5

Çocukların sosyal/gizlilik becerileri durumlarına bakıldığında internette hangi 
bilgileri paylaşmaları gerektiğini, hangi bilgileri ise paylaşmamaları gerektiğini (%83,9, 
%71,6) bildiklerini en yüksek oranlarda belirtmişlerdir. İnternette yasadışı bir içerikle 
karşılaştığında yetkili birimlere ihbar edebilme becerisi ise sosyal/gizlilik becerilerinde 
en düşük (%43,5) oranda çıktığı görülmektedir.  Sosyal/gizlilik becerisinde cinsiyet 
durumuna bakıldığında neredeyse tüm durumlarda kızlara oranla erkeklerin daha 
yüksek bir orana sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca yaş gruplarına göre bakıldığında 
ise çocukların operasyonel ve bilgi/tarama becerilerinde olduğu gibi sosyal/gizlilik 
becerilerinin de yaş ilerledikçe artış gösterdiği görülmektedir (Tablo 5).
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2.4. Çocukların yaratıcı becerileri ne düzeydedir?

Yaratıcı beceriler, bilişim teknolojilerini kullanarak yeni bir içerik oluşturulmasını 
ya da var olan bir içeriğe eklemeler ya da çıkarmalar yapılarak var olandan yeni bir içerik 
üretilmesini kapsamaktadır. Bu beceriler video, resim vb. içerik türlerini üretmeyi ya 
da bunları kullanarak bir web sayfasını yayımlamayı ifade etmektedir.

Tablo 6. Yaratıcı beceriler

 Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-17 Yaş Toplam
Kendi oluşturduğum bir videoyu 
veya müziği çevrimiçi olarak 
nasıl yayınlayacağımı biliyorum

56,5 65,8 29,4 72,2 86,7 61,3

İnternette bulduğum video veya 
müzikten nasıl yeni bir şey 
oluşturacağımı biliyorum

53 53,1 24,4 62,3 77 53

Başkalarının oluşturduğu çev-
rimiçi içeriği (Örn: Youtube’dan 
video indirip, düzenleyebilmek) 
nasıl düzenleyeceğimi biliyorum

48,4 54,4 19,4 60,6 81,4 51,5

İnternette bulduğum içerikler 
için hangi lisans türlerinin 
geçerli olduğunu tespit 
edebiliyorum

34,3 39,6 10,3 45 61,1 37

Web sitesi tasarlamayı biliyo-
rum 20,1 25,7 7,2 26,9 38,9 23

Çocukların sahip olduğu yaratıcı beceriler toplam oranlara (%61,3) göre diğer 
becerilerle kıyaslandığında daha düşük yüzdeye sahip beceri türünü oluşturmuştur. 
Yaratıcı beceriler içerisinde çocuklar kendi oluşturdukları bir içeriği internet ortamında 
nasıl yayımlayabileceklerini (%61,3), internet buldukları içeriklerden yeni bir içeriği 
nasıl üreteceklerini bildiklerini (%53) diğerlerine oranla daha yüksek seviyede 
belirtmişlerdir. Çocukların web sitesi tasarlama becerileri ise en düşük (%23) oranda 
çıkan yaratıcı beceri türü olmuştur. Yaratıcı becerilerde cinsiyet durumuna bakıldığında 
kızlara kıyasla erkeklerin daha yüksek oranda beceriye sahip olduğu görülmektedir. 
Ayrıca yaş gruplarına göre kıyaslandığında ise çocukların operasyonel, bilgi/tarama ve 
sosyal/gizlilik becerilerinde olduğu gibi yaratıcı becerilerinin de yaş ilerledikçe artış 
gösterdiği görülmektedir (Tablo 6).

2.5. Çocukların mobil becerileri ne düzeydedir?

Mobil beceriler; çocukların mobil cihazlara uygulama indirebilmesini, mobil 
cihazları kablosuz ağa bağlayabilmesini, akıllı telefona PIN kodu veya ekran kilidi 
koyabilmesini, çektiği fotoğrafı sosyal ağlara yükleyebilmesini ve sosyal ağlarda durum 
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güncellemesi yapabilmesini ve bu becerilerini tüm cihazlarda problem yaşamadan 
gerçekleştirebilmesini içermektedir.

Tablo 7. Mobil beceriler

 Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-17 Yaş Toplam
Uygulamaları bir mobil cihaza 
nasıl indireceğimi/kuracağımı 
biliyorum (ör. telefon veya tab-
let)

79,7 85,2 65 89 95,6 82,5

Bir akıllı telefonu PIN (Şifre) ve 
ekran kilidiyle korumaya alabi-
liyorum

77,5 79,6 51,1 89,7 96,5 78,6

Akıllı telefon veya tabletten bir 
kablosuz ağa bağlanabiliyorum 73,5 81,9 54,2 86,9 94,2 77,8

Akıllı telefonla fotoğraf çekip 
onu sosyal medyaya yükleyebi-
liyorum

62,1 66,2 32,2 73,7 92,9 64,2

Cep telefonu veya tablet uygu-
lamalarında en güvenilir olanı 
bulmak için aynı işe yarayan 
farklı uygulamaları karşılaştıra-
bilirim

59,7 59,8 26,4 71,4 85,4 59,7

Cep Telefonu veya tablette coğ-
rafi konumumu gösteren fonksi-
yonu kapatabiliyorum

53 59 23,9 65 86,7 56,1

Mobil uygulama içi satın alma 
işlemini nasıl yapacağımı bili-
yorum

43,8 59,9 24,4 57,3 83,6 52

Akıllı telefon, tablet veya bilgi-
sayarda aynı olan doküman, 
rehber ve uygulamaları, kullan-
dığım tüm aygıtlarda bulundu-
rabilirim

47,7 56,2 20,3 59 86,3 52

Çocukların sahip olduğu mobil becerilerde herhangi bir uygulamanın mobil 
cihaza indirilmesi ve kurulumunun nasıl yapılacağının bilinmesi (%82,5) en yüksek 
orana sahip durum olmuştur. Çocuklar akıllı telefonlara PIN (şifre) kodunun ve 
ekran kilidinin nasıl konulacağını (%78,6), mobil cihazlardan internete nasıl erişim 
sağlanacağını (%77,8) bilmeleri ise diğer yüksek oranlı durumları oluşturmuştur. 
Kullandığı tüm teknolojik cihazlarda aynı olan uygulamaları kullanabilme becerisi 
mobil beceriler içerisinde en düşük (%52) oranda çıktığı görülmektedir. Mobil 
becerilerde cinsiyet durumuna bakıldığında kızlara kıyasla erkeklerin daha yüksek 
oranda beceriye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca çocuklar yaş gruplarına göre 
kıyaslandığında ise yaş ilerledikçe tüm beceri türlerindeki becerilerde de artış olduğu 
görülmektedir (Tablo 7).
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3. ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIĞI İNTERNET RİSKLERİ
3.1. Çocuklar sosyal ağlarda profillerini nasıl paylaşıyorlar?

Sosyal ağ kullanımı özellikle yabancı kişilerle iletişim kurmada önemli bir 
adımdır. Öte yandan buradaki profil paylaşım şekli de yaşanabilecek sorunlar için 
belirleyici olabilmektedir. 

Şekil 5. Sosyal ağlardaki profilin paylaşılma türlerinin oranı

Şekil 5’te de görüldüğü gibi çocukların neredeyse yarısı sosyal ağ profiline 
sahip değildir. Kızların ve erkeklerin sosyal ağ profil durumuna bakıldığında, erkeklerin 
(%15,8) daha fazla oranda profillerini herkesle paylaştıkları görülmüştür. Yaş grupları 
açısından ise 11-14 yaş grubundaki çocuklar (%16,4) diğer yaş gruplarına göre daha 
fazla sosyal ağ profillerini herkesle paylaşmaktadırlar.  Genel olarak yaş düzeyi 
yükseldikçe sosyal ağ kullanımı artmakla birlikte gizlilik araçlarını kullanma oranları 
da yükselmektedir.

3.2. Çocukları internette rahatsız eden durumlar var mı?

 İnternet üzerinde yaşanabilecek sorunlar oldukça farklı 
şekillerde olabilir. Bu nedenle çocukların bu konudaki farkındalığını 
ortaya çıkarmak amacıyla çocuklara internet üzerinde kendi yaşıtında 
herhangi birini rahatsız edebilecek bir şeylerin olup olmadığı sorulmuştur.  
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Şekil 6’da görüldüğü gibi çocukların 492’si yani %44,3’ü internette kendi yaşında 
birilerini üzebilecek şeylerin olduğunu ifade etmiştir.

Şekil 6. İnternette kendi yaşındaki birini rahatsız edebilecek durumlar olduğunu belirten 

çocukların oranları

İnternette kendilerini üzebilecek bir şeylerin olduğunu düşünen kızların 
(%46,2) oranı erkeklere (%42,4) göre daha yüksektir. İnternet üzerinde yaşayabileceği 
sorunlar olduğunu belirten çocuklar 15-16 yaş grubunda daha yüksek orandadır. Bu 
çocuklar arasında en son internet üzerinde kendisini üzen bir şeyler yaşadığını ifade 
eden çocukların oranı %65,4 olmuştur.

Şekil 7. Geçtiğimiz sene içinde internette kendisini rahatsız eden bir durum yaşama oranları

Cinsiyet açısından erkekler (%23,7), yaş grubu açısından ise 15-16 yaş 
grubundakiler (%30,6) daha yüksek oranda internette kendilerini üzen bir şeyle 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 

 

  
TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUKLARIN VE EBEVEYNLERİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIM DENEYİM VE ALIŞKANLIKLARI 21 

 

 

 
Şekil 6 İnternette kendi yaşındaki birini rahatsız edebilecek durumlar olduğunu belirten çocukların 

oranları 
 

İnternette kendilerini üzebilecek bir şeylerin olduğunu düşünen kızların (%46,2) oranı 
erkeklere (%42,4) göre daha yüksektir. İnternet üzerinde yaşayabileceği sorunlar olduğunu 
belirten çocuklar 15-16 yaş grubunda daha yüksek orandadır. Bu çocuklar arasında en son 
internet üzerinde kendisini üzen bir şeyler yaşadığını ifade eden çocukların oranı %65,4 
olmuştur. 

 

 
Şekil 7 Geçtiğimiz sene içinde internette kendisini rahatsız eden bir durum yaşama oranları 

 

46,2 42,4 38,9 41,5

59,3

44,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-16 Yaş Toplam

16,9

23,1

14,7

14,3

18,3

15,5

5,5

7,5

5,0

4,3

5,4

5,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Toplam

15-16 Yaş

11-14 yaş

8-10 Yaş

Erkek

Kız

Ayda bir veya birkaç kez Neredeyse her gün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 

 

  
TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUKLARIN VE EBEVEYNLERİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIM DENEYİM VE ALIŞKANLIKLARI 21 

 

 

 
Şekil 6 İnternette kendi yaşındaki birini rahatsız edebilecek durumlar olduğunu belirten çocukların 

oranları 
 

İnternette kendilerini üzebilecek bir şeylerin olduğunu düşünen kızların (%46,2) oranı 
erkeklere (%42,4) göre daha yüksektir. İnternet üzerinde yaşayabileceği sorunlar olduğunu 
belirten çocuklar 15-16 yaş grubunda daha yüksek orandadır. Bu çocuklar arasında en son 
internet üzerinde kendisini üzen bir şeyler yaşadığını ifade eden çocukların oranı %65,4 
olmuştur. 

 

 
Şekil 7 Geçtiğimiz sene içinde internette kendisini rahatsız eden bir durum yaşama oranları 

 

46,2 42,4 38,9 41,5

59,3

44,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-16 Yaş Toplam

16,9

23,1

14,7

14,3

18,3

15,5

5,5

7,5

5,0

4,3

5,4

5,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Toplam

15-16 Yaş

11-14 yaş

8-10 Yaş

Erkek

Kız

Ayda bir veya birkaç kez Neredeyse her gün



24Türkiye’deki Çocukların ve Ebeveynlerin Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanım Deneyim ve Alışkanlıkları

karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Çocukların büyük çoğunluğu (%77,6) internette 
kendilerini üzecek veya rahatsız edecek bir problemle karşılaşmadıklarını ifade 
etmektedirler. İki soru bir arada incelendiğinde aslında çocukların internette sorun 
yaşama ihtimalini yüksek bulmalarına rağmen daha düşük düzeyde kendilerinin bu 
sorunlarla karşılaştıkları görülmüştür.

3.3. Çocukların problemli internet kullanım düzeyleri nelerdir?

Problemli internet kullanımı bireyin günlük hayatının akışını bozacak sürede 
internet kullanımı sonucu ortaya çıkmaktadır. Mobil cihazların ve internetin çocuklar 
arasında yaygınlaşmasının da etkisiyle çocukların internet kullanım süreleri giderek 
artmaktadır. Bu durum problemli internet kullanımı olarak değerlendirilebilecek 
seviyelere ulaştığında ise çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. Aşağıda yer 
alan şekilde çocukların problemli internet kullanım düzeyleri ve bu durumun ortaya 
çıkardığı risklere ilişkin veriler sunulmuştur.

  

Şekil 8. Çocukların problemli internet kullanım oranları

Şekil 8’de görüldüğü gibi internette geçirdiği zaman yüzünden sorun yaşadığını 
düşünen kızların oranı (%52,1) erkeklere göre (%48,4) daha fazladır. Yaş gruplarına 
göre bakıldığında ise bu durumun 15-16 yaş grubundaki çocuklarda (%53,5) diğer 
yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  Ayrıca 15-16 yaş grubundaki 
çocukların yarısından fazlası (%56,6) internette geçirdiği zaman yüzünden derslerdeki 
başarılarının düştüğünü belirtmiştir. Çocukların yaş düzeyleri arttıkça İnternette 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 

 

  
TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUKLARIN VE EBEVEYNLERİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIM DENEYİM VE ALIŞKANLIKLARI 22 

 

Cinsiyet açısında erkekler (%23,7), yaş grubu açısından ise 15-16 yaş grubundakiler 
(%30,6) daha yüksek oranda internette kendilerini üzen bir şeyle karşılaştıklarını ifade 
etmişlerdir. Çocukların büyük çoğunluğu (%77,6) internette kendilerini üzecek veya rahatsız 
edecek bir problemle karşılaşmadıklarını ifade etmektedirler. İki soru bir arada incelendiğinde 
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geçirdiği zaman yüzünden derslerdeki başarılarının düştüğünü belirtenlerin oranı 
artmıştır. Genel toplama bakıldığında çocukların %38’inin internette daha az vakit 
geçirmek istediğini ancak bunu yerine getirmediğini ifade ettiği görülmüştür.

3.4. Çocukların internette gerçekleştirdikleri riskli etkinlikler nelerdir?

İnternetin giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte 
çocuklar çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu risklerden özellikle küçük 
yaş grubunda yer alan çocuklar daha fazla zarar görmektedir. Bu durum da çocukların 
internette gerçekleştirdiği riskli etkinlikleri önemli bir hale getirmektedir. Aşağıda yer 
alan şekilde çocukların gerçekleştirdikleri riskli etkinlikler, cinsiyet ve yaş grupları 
çerçevesinde sunulmuştur. 

 

 Çocukların son bir yıl içinde internette gerçekleştirdiği riskli etkinlikleri göste-
ren Şekil 2 grafiği incelendiğinde erkeklerin kızlara oranla tüm riskli etkinlikleri daha 
fazla gerçekleştirdikleri görülmüştür. Yaş grupları düzeyinde bakıldığında ise genel-
likle yaş grubu arttıkça riskli etkinliklerin gerçekleştirilme oranları artmıştır. Bu et-
kinliklerin ilk sırasında 15-16 yaş grubundaki çocukların %45,1’inin internette yeni ar-
kadaşlar ve kişiler araması olduğu belirlenmiştir. Çocukların internette arkadaşlarına 
yüz yüze hiç tanışmadığı kişileri eklemeleri (%19), genel toplamda ikinci sırada yer 
almıştır.
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3.5.  Çocukların internette istenmeyen içeriklerle karşılaşma düzeyleri nelerdir?

İnternette gelişen teknolojiyle birlikte tüm kullanıcılar aynı zamanda bir içerik 
üreticisi haline gelmiştir. Böylece her gün milyonlarca içerik internet ortamında 
yayınlanmaya başlamış ve kontrol edilmesi mümkün olmayan bir durum ortaya 
çıkmıştır. Bu içeriklerin bir kısmı çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz 
etkileyebilecek riskler taşımaktadır.  Aşağıda yer alan şekilde çocukların internette 
istenmeyen içeriklerle karşılaşma düzeylerine ilişkin veriler sunulmuştur. 

 

Çocukların internette karşılaştıkları riskli davranışlara bakıldığında erkeklerin 
kızlara oranla tüm risklere daha fazla maruz kaldıkları görülmüştür. Özellikle internette 
başka birine incitici veya kötü bir şekilde davranıldığını gördüğünü ifade eden erkek 
çocukların oranı %33,8 ile ilk sıradadır. Yaş grupları seviyelerine göre bakıldığında 
yaş arttıkça çocukların internette karşılaştıkları risklerin arttığı ortaya çıkmıştır. 15-
16 yaş grubundaki çocukların %48,2’sinin bir başkasının genel ahlaka aykırı içerikli 
mesajlar aldığını görmesi ve %23’ünün genel ahlaka aykırı mesajları alması dikkat 
çekici sonuçlardan bazılarıdır.
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3.6. Çocukların internette kişisel verileriyle ilgili sorunlarla karşılaşma düzeyleri 
nelerdir?

Kişisel verilerin gizliliği internette dikkat edilmesi gereken konuların başında 
gelmektedir. Çocukların bu konudaki farkındalıkları yaşayabilecekleri birçok olumsuz 
durumun önlenebilmesi açısından oldukça önemlidir. Çocukların internette kişisel 
verileriyle ilgili yaşadıkları sorunlara ilişkin veriler aşağıdaki şekilde verilmiştir.

 

Şekil 11 incelendiğinde erkeklerin kızlara oranla internet risklerine daha fazla 
maruz kaldıkları görülmüştür. Örneğin erkeklerin %24,8’i kullandıkları cihazlara virüs 
bulaştığını ifade ederken, kızlarda bu oran %12,9 olmuştur. Yaş grupları çerçevesinde 
incelendiğinde 8-10 yaş grubundaki çocukların %7,5’inin kendileri ile ilgili düşmanca 
veya incitici sayfa veya resim oluşturulduğunu belirtmiş olmaları dikkat çekicidir. 
Genel toplamda çocukların %19’u kullandıkları cihazlara virüs bulaştığını söylerken, 
%7,3’ü şifrelerini kullanarak bilgilerine erişmek isteyenlerle karşılaştığını belirtmiştir.

4. BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ
4.1. Çocuklar internette kendilerini üzen bir durumla karşılaştıklarında ne 

yapıyorlar?

İnternet üzerinde kendisini üzen bir durumla karşılaştığını ifade eden çocuklara, bu 
durumda ne yaptığı sorulduğunda çocukların çoğunluğu tarayıcıyı kapattıklarını veya 
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erişmek isteyenlerle karşılaştığını belirtmiştir.   
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İnternet üzerinde kendisini üzen bir durumla karşılaştığını ifade eden çocuklara, bu 
durumda ne yaptığı sorulduğunda çocukların çoğunluğu tarayıcıyı kapattıklarını veya sorun 
yaşadıkları şey bir kişi ile ilgili ise o kişinin kendileri ile iletişime geçmesini engellediklerini 
belirtmişlerdir. Uygulanan çözümlerin toplamlarına bakıldığında oranların düşük olduğu 
görülse de bu soru sadece sorun yaşayan çocuklara sorulduğundan oranlar bu duruma göre 
yorumlanmalıdır.  

 

 

 

2,9

4,8

5

4,6

12,9

4,4

7

7,4

9,9

24,8

4,2

7,5

5,8

4,4

19,7

3

4,8

4,8

7

18,7

4,4

6,2

10,2

12,4

18,6

3,7

5,9

6,2

7,3

19

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

İnternette aldatıldım ve para kaybetmeme neden oldu

Birisi benim hakkımda düşmanca veya incitici bir sayfa
veya resim oluşturdu

Birisi kişisel bilgilerimi hoşlanmadığım bir şekilde
kullandı

Birisi bilgilerime erişmek veya benmişim gibi davranmak
için şifremi kullandı

Kullandığım cihaza (ör. telefon, tablet, bilgisayar) bir
virüs veya casus yazılım girdi

Kız Erkek 8-10 Yaş Grubu 11-14 Yaş Grubu 15-16 Yaş Grubu Toplam

Şekil 11 Çocukların kişisel verileriyle ilgili sorunlarla karşılaşma düzeyleri  Şekil 11. Çocukların kişisel verileriyle ilgili sorunlarla karşılaşma düzeyleri



28Türkiye’deki Çocukların ve Ebeveynlerin Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanım Deneyim ve Alışkanlıkları

sorun yaşadıkları şey bir kişi ile ilgili ise o kişinin kendileri ile iletişime geçmesini 
engellediklerini belirtmişlerdir. Uygulanan çözümlerin toplamlarına bakıldığında 
oranların düşük olduğu görülse de bu soru sadece sorun yaşayan çocuklara 
sorulduğundan oranlar bu duruma göre yorumlanmalıdır.  
 
Tablo 8. Çocukların internette sorun yaşadıklarında uyguladıkları çözümler

 Kız Erkek 8-10 
Yaş

11-14 
Yaş

15-17 
Yaş Toplam

Beni rahatsız eden ki-
şinin benimle iletişime 
geçmesini engelledim

16,6 12,5 4,4 16,0 27,0 14,5

Tarayıcı penceresini 
veya uygulamayı ka-
pattım

12,3 13,6 15,3 10,9 14,2 13

Gizlilik / iletişim ayar-
larımı değiştirdim 9,4 7,7 3,3 8,8 16,4 8,6

Sorunu çevrimiçi ola-
rak bildirdim 8,1 6,3 2,8 6,1 16,8 7,2

Beni rahatsız eden 
kişiden gelen tüm 
mesajları sildim

5,9 7 3,9 6,7 10,2 6,5

Sorunu görmezden 
geldim veya sorunun 
kendiliğinden düzele-
ceğini umut ettim

6,8 6 8,1 5,0 7,1 6,4

Nerede yanlış yaptı-
ğımı düşünüp biraz 
suçlu hissettim

4,8 4,6 3,9 4,2 7,1 4,7

İnternet kullanmayı bir 
süre bıraktım 5,2 3,5 6,7 3,2 3,1 4,3

Beni rahatsız eden 
kişinin beni yalnız bı-
rakmasını sağlamaya 
çalıştım

4,2 4 3,3 4,2 5,3 4,1

Beni rahatsız eden 
kişiye geri dönmeye 
çalıştım

1,7 1,6 1,1 1,0 4,0 1,6

Kızlar; rahatsız eden kişileri engelleme, gizlilik ayarlarını değiştirme ve sorunu 
çevrimiçi bildirme gibi çözümleri erkeklere göre daha fazla kullanmaktadırlar. 8-10 
yaş grubunda tarayıcı penceresini kapatma yüksek oranda ifade edilmiştir (%15,3), bu 
durumun genellikle ilgili yaş grubunda oyun veya video izlerken gelen istenmeyen web 
sayfaları veya reklamlar nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. 15-17 yaş grubunun 
baş etme stratejilerine bakıldığında ise oldukça yüksek oranda rahatsız olunan 
kişilerin engellendiği görülmektedir (%27). Bu yaş grubunun sosyal medyayı diğer yaş 
gruplarına göre daha fazla kullandıklarından burada kişilerarası bir sorun yaşamış 
olmaları muhtemeldir.
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4.2. Çocuklar internette üzücü bir durumla karşılaştıklarında kiminle 
paylaşıyorlar?

Çocukların internet problemleri ile başa çıkmasında başta ebeveynler olmak 
üzere birçok yetişkinden ve aile bireyinden yardım istenebilmektedir. Çocuğun doğru 
zamanda doğru kişiden yardım alabilmesi önemlidir. Bu konuda çocuğun kimlerle 
paylaşım yaptığı Tablo 9’da görülmektedir.

Tablo 9. İnternette rahatsız olunan durumun paylaşıldığı kişiler

 Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-17 Yaş Toplam

Anne 15,3 10,2 15,6 10,3 13,7 12,7
Bir arkadaş 
veya arkadaşlar 10,1 9,5 3,9 8,8 21,7 9,8

Baba 7,9 8,8 10,6 7,4 7,1 8,4

Hiç kimse 4,8 5,3 4,2 4,2 8,4 5

Abla 5,7 3,2 5,0 3,0 6,6 4,4

Ağabey 3,3 3,7 3,6 2,9 4,9 3,5

Bir akraba 2,6 1,9 1,4 2,3 3,5 2,3

Öğretmen 1,8 1,9 1,9 1,7 2,2 1,9

Küçük kardeş 1,7 1,4 2,5 ,8 1,8 1,5
Güvendiğim bir 

yetişkin 2 0,7 1,9 1,7 2,2 1,4

Tablo 9’a göre çocukların büyük oranda anneden veya bir arkadaşından yardım 
aldığı görülmektedir. İnternette rahatsız olunan bir durum yaşayan kız çocukları 
(%10,1) bu sorunu arkadaşları ile erkeklerden (%9,5) daha fazla paylaşmaktadır. 8-10 
yaş grubu yaşadığı sorunu diğer yaş gruplarına göre arkadaşları ile çok daha az oranda 
paylaşırken (%3,9), 15-16 yaş grubu çok yüksek oranda paylaşmaktadır (%21,7). 8-10 
yaş grubu çocuklar internette rahatsız edici durumlar yaşadıklarından bunu genellikle 
aile içinden bir bireyle paylaşma eğilimindedirler.

5. ÇOCUKLARIN GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMA YÖNELİK 
ARABULUCULUK STRATEJİLERİ
5.1. Ebeveyn arabuluculuğu ne düzeydedir?

Ebeveyn arabuluculuğu çocukların internettin daha etki ve verimli bir şekilde 
kullanılması konusunda çocuklarına yönelik yapmış oldukları rehberlik faaliyet olarak 
tanımlanabilir. Bu rehberlik faaliyetleri internette yer alan riskleri engellemeye yönelik 
olabileceği gibi internetin imkanlarından en üst düzeyde faydalanabilmeye yönelik 
yönlendirmeler de olabilir.
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Tablo 10. Ebeveyn arabuluculuğu

 Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-17 Yaş Toplam
İnterneti güvenli bir 
şekilde kullanmanın 
yollarını önerir

83,4 82 75 87,4 84,1 82,7

İnternette bir şeyler keş-
fetmeye ve öğrenmeye 
teşvik eder

81 80,3 66,4 85,9 91,2 80,6

İnternette bir şey 
yapmak veya bulmak 
zor olduğunda bana 
yardımcı olur

81,2 74,6 81,1 79,6 68,6 77,9

İnternet kullanımımla 
ilgili kurallar koyar 74,8 78 71,1 80,2 76,1 76,4

Bazı web sitelerinin ne-
den uygun veya uygun-
suz olduğunu açıklar

78,6 69,7 70,6 78,5 69,5 74,1

İnternette bir şey beni 
rahatsız ederse veya 
üzerse ne yapacağımı 
anlatır

74,4 64,6 64,2 73,9 67,3 69,4

İnternette yaptıklarım 
hakkında benimle 
konuşur

61,7 59,2 49,2 63,2 71,7 60,4

İnternette benimle 
birlikte etkinlikler yapar 60,6 48,1 59,7 56,6 39,8 54,2

İnterneti kullandığımda 
bana yakın bir yerlerde 
durur

46,4 40,5 53,6 43,2 27,4 43,4

Ben interneti kullanırken 
yanımda oturur 46,4 37,5 48,3 41,5 32,3 41,9

Ailelerin web sitelerinin neden uygun veya uygunsuz olduğu ve internette 
rahatsız edici bir şeyle karşılaşıldığında ne yapılacağı konusunda erkeklere (%69,7, 
%64,6) kıyasla kızlara (%78,6, %74,4) daha fazla destek oldukları görülmektedir. 
Yaş gruplarına göre, ailelerin çocuklarına yönelik yakın desteklerinin (interneti 
kullanırken yanında bulunma, internette birlikte etkinlik yapma gibi) yaş ilerledikçe 
azaldığı görülmektedir. İnternet kullanımına yönelik ailelerin çocuklara yönelik en çok 
interneti güvenli bir şeklide kullanmaya (%82,7) ve internette bir şeyler keşfetmeye ve 
öğrenmeye yönelik (%80,6) önerilerde bulundukları görülmektedir.

5.2. Arkadaş arabuluculuğu ne düzeydedir?

Arabuluculuk faaliyetleri sadece ebeveyn ile çocuk arasında olmadığı, 
akranların bu noktada önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu bağlamda arkadaş 
arabuluculuğuna dair yöneltilen maddeler Şekil 12’de gösterilmiştir. 
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Kızların erkeklere kıyasla arkadaşlarından daha fazla arabuluculuk desteği 
aldıkları görülmektedir (Şekil 12). Ayrıca yaş artıkça arkadaştan alınan arabuluculuk 
desteğinin de artığı görülmektedir. Çocukların özellikle internette yapılması zor bir 
şey ile karşılaştıklarında arkadaşlarından destek aldığı görülmektedir. 

5.3. Öğretmen arabuluculuğu ne düzeydedir?

Akranlardan sonra tercih edilen bir diğer arabuluculuk türü olan öğretmen 
arabuluculuğu Tablo 11’de listelenen dokuz madde ile incelenmiştir. 

Tablo 11. Öğretmen arabuluculuğu

 Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-17 Yaş Toplam

İnternette bir şeyler 
keşfetmeye ve 
öğrenmeye teşvik etti

77,9 75,7 64,4 82,3 83,6 76,8

İnterneti güvenli bir 
şekilde kullanmak için 
önerilerde bulundu

77,3 72,2 66,9 80,4 73,9 74,7

Bazı web sitelerinin 
neden iyi veya kötü 
olduğunu açıkladı

67,2 59,2 52,2 70,7 62,8 63,1

İnternette 
başkalarına karşı 
nasıl davranacağım 
konusunda önerilerde 
bulundu.

67 58,1 55,8 67,6 61,1 62,5

İnternette yapması 
veya bulması zor bir 
şey bulduğumda bana 
yardımcı oldu

65,9 57,9 57,8 64 63,3 61,8

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 
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Kızların erkeklere kıyasla arkadaşlarından daha fazla arabuluculuk desteği aldıkları 
görülmektedir (Şekil 12). Ayrıca yaş artıkça arkadaştan alınan arabuluculuk desteğinin de 
artığı görülmektedir. Çocukların özellikle internette yapılması zor bir şey ile karşılaştıklarında 
arkadaşlarından destek aldığı görülmektedir.  

 

5.3. Öğretmen arabuluculuğu ne düzeydedir? 

Akranlardan sonra tercih edilen bir diğer arabuluculuk türü olan öğretmen 
arabuluculuğu Tablo 11’de listelenen dokuz madde ile incelenmiştir.   

Tablo 11 Öğretmen arabuluculuğu 
  Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-17 Yaş Toplam 

İnternette bir şeyler keşfetmeye ve 
öğrenmeye teşvik etti 77,9 75,7 64,4 82,3 83,6 76,8 

İnterneti güvenli bir şekilde kullanmak 
için önerilerde bulundu 77,3 72,2 66,9 80,4 73,9 74,7 

Bazı web sitelerinin neden iyi veya kötü 
olduğunu açıkladı 67,2 59,2 52,2 70,7 62,8 63,1 

İnternette başkalarına karşı nasıl 
davranacağım konusunda önerilerde 
bulundu. 

67 58,1 55,8 67,6 61,1 62,5 

İnternette yapması veya bulması zor bir 
şey bulduğumda bana yardımcı oldu 65,9 57,9 57,8 64 63,3 61,8 
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Şekil 12 Arkadaş arabuluculuğu Şekil 12. Arkadaş arabuluculuğu
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Genel olarak, inter-
netteki bir şey beni 
rahatsız ederse ne 
yapacağımı anlattı

63,9 54,8 58,1 61 57,1 59,2

Okulda internette 
neler yapabileceğime 
dair kurallar koydu

50,8 50,2 43,6 53,5 54,4 50,5

Geçmişte internette 
beni rahatsız eden bir 
şey olduğunda bana 
yardımcı oldu

36,8 38,9 37,8 40,8 31,4 37,9

Benimle internette 
yaptıklarım hakkında 
konuştu

32,8 35,4 35,6 35,6 28,3 34,1

Tablo 11 Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. incelendiğinde genel itibariyle 
öğretmenlerin kız öğrencilere yönelik arabuluculuk faaliyetlerinin daha fazla olduğu 
görülmektedir. Yaş büyüdükçe arabuluculuk faaliyetlerinin de arttığı gözlemlenmiştir. 
Öğretmenlerin öğrencilerle internette yaptıkları ile ilgili konuşmalarının ise en düşük 
oranda olduğu görülmüştür.

EBEVEYNLERİN İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI
1. EBEVEYNLERİN İNTERNETE ERİŞİMLERİ VE KULLANIMLARI

1.1. Ebeveynler internete nereden erişiyorlar? 

Günümüzde ebeveynler çocuklarını internette yer alan risklerden korumak 
ve internetin sunduğu fırsatlardan yararlanmalarını sağlamakla sorumlu hale 
gelmişlerdir. Bu nedenle, ebeveynlerin internete erişim sağlamaları ve kullanmaları 
hem kendilerinin günlük yaşamları için birçok kolaylık sunması hem de çocuklarının 
internette gerçekleştirdikleri etkinliklere rehberlik yapmaları açısından oldukça 
önemlidir. Ebeveynlere internete erişim şekilleri ve sıklıkları sorulduğunda, günlük 
olarak erişim sağladıkları ve çocukları gibi en fazla akıllı telefonlar ile internet 
kullandıkları görülmektedir (Şekil 13).
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Şekil 13. Ebeveynlerin internet kullanım sıklığı

Ebeveynlerin yarısından fazlasının günlük olarak internet kullandıkları 
görülmüştür. Bununla birlikte erkek ebeveynlerin (28,9%) ve kadın 
ebeveynlerin (20,6%) azımsanmayacak bir kısmının neredeyse her zaman 
internet kullandıkları tespit edilmiştir. Öte yandan her on ebeveynden 
birinin ise interneti hiç (veya neredeyse hiç) kullanmadığı ortaya çıkmıştır.

Şekil 14. Ebeveynlerin günlük internet kullanımlarının BİT cihazlarına göre dağılımı
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Ebeveynlerin günlük sıklıkta internet kullanımlarını hangi BİT cihazlarıyla 
gerçekleştirdiklerine bakıldığında, hem kadın (88,1%) hem de erkek (88,3%) 
ebeveynlerin büyük bir çoğunluğunun cep telefonları ile internete erişim sağladıkları 
görülmüştür. Erkek ebeveynlerin cep telefonu dışındaki BİT cihazlarıyla internete 
erişim sağlama oranlarının kadın ebeveynlerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte ebeveynler en az giyilebilir cihaz (4,5%) ve oyun konsolu (1,7%) ile 
internete erişim sağladıkları ortaya çıkmıştır. 

1.2. Ebeveynlerin internet erişim ve kullanımlarına ilişkin durumları ne 
düzeydedir?

İnternetin kullanım alanları ve sunduğu fırsatlar göz önünde bulundurulduğunda 
haneler için elektrik, su gibi temel bir ihtiyaca dönüştüğü söylenebilir. Bu durumun 
farkına varan ebeveynlerin internet erişim ve kullanımına ilişkin durumlarına 
bakıldığında çocuklarının belirttiği gibi ekonomik sorunların öne çıktığı görülmektedir 
(Şekil 15).

Şekil 15. Ebeveynlerin internet erişim ve kullanımları
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Ebeveynlerin çoğunluğu internete bağlanmak için cep telefonu, bilgisayar ve 
tablet gibi cihazların fiyatlarının ve internet abonelik ücretinin çok pahalı olduğunu 
dile getirmiştir. Bununla birlikte her dört ebeveynden üçünün internetin çok zaman 
alıcı olduğunu (79,1%) ve internette mahremiyetinden endişe duyduğunu (73,2%) 
belirtmesi güvenli internet kullanımı açısından önemlidir. Her iki ebeveynden biri 
internetin kendisi için uygun olmadığını (51,2%) ve ihtiyaçlarını karşılamadığını (52,5%) 
ifade etmiştir. Ayrıca her üç ebeveynden birinin (36,4%) internet kullanımının çok 
zor olduğunu belirtmesi internet kullanım becerileri noktasında bir eksikliğe işaret 
etmektedir. 

2. EBEVEYNLERİN SAHİP OLDUĞU DİJİTAL BECERİLER

2.1. Ebeveynlerin operasyonel becerileri ne düzeydedir?

Operasyonel beceriler (enstrümantal beceriler); bilgi ve iletişim, bilgisayar ve 
teknolojik okuryazarlık ve teknik yeterlilikler gibi internet teknolojisini kullanmada 
birçok beceriyi belirtmek için kullanılan bir beceri türüdür. Bu beceri türünde internetten 
dosya indirebilme ve indirilen dosyayı açabilme, tarayıcıyı etkin kullanabilme, kısayol 
tuşlarını kullanabilme gibi beceriler bulunmaktadır.

Tablo 12. Operasyonel Beceriler

 Kız Ço-
cuk

Erkek 
Çocuk

Çocuk
Toplam

Kadın Erkek Ebeveyn 
Toplam

İndirilen dosyaların nasıl 
açılacağını biliyorum 68,7 73,2 71 70 77 71,3

İnternette bulduğum bir 
fotoğrafı nasıl kaydedeceğimi 
biliyorum

71,6 70,2 70,9 67,7 71,6 68,4

Gizlilik ayarlarımı nasıl değiş-
tireceğimi biliyorum (ör. Bir 
sosyal ağ sitesinde)

52,1 55,3 53,7 63,7 70,6 65

Bir tarayıcıda nasıl yeni bir 
sekme açılacağını biliyorum 63 68,7 65,9 60,4 76 63,3

Kısa yol tuşlarını nasıl kullana-
cağımı biliyorum (örn. kopya-
lama için CTRL-C, kaydetme 
için CTRL-S)

56,4 63,4 59,9 57,3 67,6 59,2

Bir programlama dilinin nasıl 
kullanılacağını biliyorum (örne-
ğin Python, C+ vb.)

33,1 38,7 36 27,9 37,7 29,7

Ebeveynlerin sahip olduğu operasyonel becerilerine ait duruma bakıldığında 
internetten indirilen dosyayı nasıl açacağını (%71,3) ve internette arama sonucu 
karşısına çıkan fotoğrafı sahip olduğu ya da kullandığı cihaza nasıl kaydedeceğini 
(%68,4) bildiklerini diğer durumlara oranla daha yüksek oranda belirtmişlerdir. 
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Herhangi bir programlama dilini kullanabilme becerisi ise en düşük (%29,7) oranda 
olduğu görülmektedir. Operasyonel becerilerin genel durumuna bakıldığında kadınlara 
kıyasla erkeklerin daha yüksek oranda becerilere sahip oldukları ifade edilmektedir. 
Ayrıca ebeveynlerin sahip olduğu operasyonel becerilerin toplam oranları çocukların 
sahip olduğu operasyonel becerilerin toplam oranlarına benzerlik göstermektedir 
(Tablo 12).

2.2. Ebeveynlerin bilgi/tarama becerileri ne düzeydedir?

Bilgi/Tarama becerileri; web sayfalarında bulunan ya da arama motorunda 
arama sonucunda listelenen metin tabanlı, resim tabanlı ya da animasyon tabanlı 
bağlantı oluşturulmuş gömülü köprüleri kullanabilmesi, web sayfaları arasında kay-
bolmadan doğru olan sonuca ulaşabilmesi, sonuçlar arasında gezinirken farklı sekme 
ya da pencereler arasında kaybolunmaması, istenildiğinde ilk adıma tekrar dönüle-
bilmesi, iç içe geçmiş köprü bağlantılarında doğru sonucu verecek olan seçeneğin 
doğru bir şekilde seçilmesi, arama motorlarını doğru ve etkili kullanabilmesi, arama 
sonuçlarının doğru çıkabilmesi için anahtar kelimelerin doğru bir şekilde yazılması, 
arama seçeneklerinin veya sorguların tanımlanabilmesi, arama sonuçlarında aranı-
lan sonuca ya da en yakın olan bağlantıya gidilebilmesidir.

Tablo 13. Bilgi/Tarama Becerisi

 Kız Ço-
cuk

Erkek 
Çocuk

Çocuk
Toplam

Kadın Erkek Ebeveyn 
Toplam

Daha önce ziyaret ettiğim bir 
web sitesini tekrar nasıl bula-
cağımı biliyorum

72,2 75,7 74 76,3 78,4 76,7

İnternette arama yapmak için 
en iyi anahtar kelimeleri nasıl 
seçeceğimi biliyorum

69,2 71,1 70,2 74,1 80,4 75,2

İnternette bulduğum bilgilerin 
doğru olup olmadığını nasıl 
kontrol edeceğimi biliyorum.

66,4 66,5 66,4 66,2 73,5 67,5

Bir web sitesinin güvenilir 
olup olmadığını nasıl kontrol 
edeceğimi biliyorum

61,9 65,1 63,5 52,7 67,2 55,4

Bazen oraya nasıl geldiğimi 
bilmeden web sitelerine giri-
yorum (web siteleri arasında 
kayboluyorum)

37,9 32,7 35,3 43,9 43,6 43,8

Ebeveynlerin bilgi/tarama becerine bakıldığında daha önce ziyaret ettiği bir web 
sitesini tekrar bulabilecekleri (%76,7) ve internette arama yapabilmek için anahtar 
kelime kullanımını gerçekleştirebilecekleri (%75,2) diğer durumlara göre daha 
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yüksek oranda olduğunu ifade edilmiştir. Web siteleri içerisinde farkında olmadan 
kaybolduklarını ifade ettikleri bilgi/tarama becerisi ise en düşük (%43,8) oranda olduğu 
görülmektedir. Bilgi/tarama becerilerinde cinsiyet durumuna bakıldığında kadınlara 
kıyasla erkeklerin daha yüksek oranda beceriye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca 
ebeveynlerin sahip olduğu bilgi/tarama becerilerinin toplam oranlarının çocukların 
sahip olduğu bilgi/tarama becerilerine kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir 
(Tablo 13).

2.3. Ebeveynlerin sosyal/gizlilik becerileri ne düzeydedir?

Sosyal/Gizlilik becerileri kullanıcıların internet ortamında özellikle sosyal 
paylaşım sitelerini kullanmaları ile ilgilidir. Sosyal medya içerisinde paylaşım, 
hesap gizliliği ve güvenliği, bilişim etiği, bilgi güvenliği, internet tarayıcısının 
ayarlar menüsünün aktif olarak kullanımı gibi durumlar sosyal/gizlilik becerilerini 
içermektedir.

Tablo 14. Sosyal/Gizlilik Becerisi

 Kız 
Çocuk

Erkek 
Çocuk

Çocuk 
Toplam Kadın Erkek Ebeveyn 

Toplam
İnternette hangi bilgileri 
paylaşmam ve paylaşmamam 
gerektiğini biliyorum

83,8 84 83,9 88,8 85,3 88,1

Sosyal medyada arkadaş liste-
lerimden gerektiğinde insanları 
nasıl çıkaracağımı biliyorum

66,7 69,5 68,1 84,6 82,4 84,2

Paylaştığım bir şeyi görmesini 
istediğim kişileri nasıl değiştire-
ceğimi biliyorum (ör. arkadaşlar, 
arkadaşlarımın arkadaşları veya 
herkes)

61,7 62,9 62,3 78,3 78,4 78,3

Benim veya diğer insanların 
hangi resimlerini internette 
paylaşmanın uygun olacağını 
biliyorum

71,8 71,3 71,6 77,1 78,4 77,3

İnternette nasıl yeni arkadaşlar 
edineceğimi biliyorum 63,9 70,6 67,3 77 77,9 77,1

Spam e-postaları engelleyebili-
yorum 46,6 48,9 47,8 76,6 75 76,3

Benimle veya üye olduğum bir 
grupla ilgili olumsuz içeriği nasıl 
bildireceğimi biliyorum.

64,1 65,8 65 71,9 73,5 72,2

İnternet tarayıcılarının gizlilik ve 
güvenlik ayarlarını yapabiliyorum 52,1 58,8 55,5 71 74 71,6

Pop-up reklamları engelleyebi-
liyorum 44,4 48,4 46,4 60,1 67,2 61,4
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Sosyal medyada kullanıcıları 
gerektiğinde nasıl engelleyeceği-
mi biliyorum

66,9 68,1 67,5 62,4 66,2 63,1

Yasadışı internet içeriğinin yetkili 
makamlara ihbar edebiliyorum 41,4 45,4 43,5 58,8 60,3 59

İnternet tarayıcı geçmişini 
silebiliyorum 59,7 60,9 60,3 55,1 67,6 57,4

Ebeveynlerin sosyal/gizlilik becerileri durumlarına bakıldığında internette 
hangi bilgileri paylaşmaları gerektiğini, hangi bilgileri ise paylaşmamaları gerektiğini 
(%88,1) bildiklerini en yüksek oranlarda belirtmişlerdir. İnterneti kullandıktan sonra 
tarayıcı geçmişini silebilme becerisi ise sosyal/gizlilik becerilerinde en düşük (%57,4) 
oranda çıktığı görülmektedir. Bu oranın erkeklere kıyasla kadınlarda daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Sosyal/gizlilik becerisinde cinsiyet durumuna bakıldığında bazı 
durumlarda kadınların yüksek orana, bazı durumlarda ise erkeklerin daha yüksek 
orana sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca ebeveynlerin sahip olduğu bilgi/tarama 
becerilerinin toplam oranlarının çocukların sahip olduğu bilgi/tarama becerilerine 
kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 14).

2.4. Ebeveynlerin yaratıcı becerileri ne düzeydedir?

Yaratıcı beceriler bilişim teknolojilerini kullanarak yeni bir içerik oluşturulmasını 
ya da var olan bir içeriğe eklemeler ya da çıkarmalar yapılarak var olandan yeni bir içerik 
üretilmesini kapsamaktadır. Bu beceriler video, resim vb. içerik türlerini üretmeyi ya 
da bunları kullanarak bir web sayfasını yayımlamayı ifade etmektedir.

Tablo 15. Yaratıcı Beceriler

 Kız 
Çocuk

Erkek 
Çocuk

Çocuk 
Toplam Kadın Erkek Ebeveyn 

Toplam
Kendi oluşturduğum bir videoyu 
veya müziği çevrimiçi olarak 
nasıl yayınlayacağımı biliyorum

56,5 65,8 61,3 74,1 75,5 74,3

Başkalarının oluşturduğu çev-
rimiçi içeriği (Örn: Youtube’dan 
video indirip, düzenleyebilmek) 
nasıl düzenleyeceğimi biliyorum

48,4 54,4 51,5 45,6 56,4 47,6

İnternette bulduğum video veya 
müzikten nasıl yeni bir şey 
oluşturacağımı biliyorum

53 53,1 53 43 48 43,9

İnternette bulduğum içerikler için 
hangi lisans türlerinin geçerli 
olduğunu tespit edebiliyorum

34,3 39,6 37 35,8 48 38,1

Web sitesi tasarlamayı biliyorum 20,1 25,7 23 17,1 24,5 18,5

Ebeveynlerin sahip olduğu yaratıcı beceriler içerisinde kendi oluşturdukları 
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bir içeriği internet ortamında nasıl yayımlayabilecekleri (%74,3), başkalarının 
oluşturduğu çevrimiçi içerikleri düzenleyebildiklerini (%47,6) diğerlerine oranla daha 
yüksek seviyede belirtmişlerdir. Ebeveynlerin web sitesi tasarlama becerileri ise en 
düşük (%18,5) oranda çıkan yaratıcı beceri türü olmuştur. Yaratıcı becerilerde cinsiyet 
durumuna bakıldığında kadınlara kıyasla erkeklerin daha yüksek oranda beceriye 
sahip olduğu görülmektedir (Tablo 15).

2.5. Ebeveynlerin mobil becerileri ne düzeydedir?

Mobil beceriler, ebeveynlerin mobil cihazlara uygulama indirebilmesini, mobil 
cihazları kablosuz ağa bağlayabilmesini, akıllı telefona PIN kodu veya ekran kilidi 
koyabilmesini, çektiği fotoğrafı sosyal ağlara yükleyebilmesini ve sosyal ağlarda durum 
güncellemesi yapabilmesini ve bu becerilerini tüm cihazlarda problem yaşamadan 
gerçekleştirebilmesini içermektedir.

Tablo 16. Mobil beceriler

 Kız 
Çocuk

Erkek 
Çocuk

Çocuk 
Toplam Kadın Erkek Ebeveyn 

Toplam
Bir akıllı telefonu PIN (Şifre) ve 
ekran kilidiyle korumaya alabili-
yorum

77,5 79,6 78,6 86,3 87,7 86,6

Akıllı telefonla fotoğraf çekip onu 
sosyal medyaya yükleyebiliyo-
rum

62,1 66,2 64,2 83,8 82,8 83,6

Akıllı telefon veya tabletten bir 
kablosuz ağa bağlanabiliyorum 73,5 81,9 77,8 82,9 82,4 82,8

Cep Telefonu veya tablette coğ-
rafi konumumu gösteren fonksi-
yonu kapatabiliyorum

53 59 56,1 74,1 77 74,6

Uygulamaları bir mobil cihaza 
nasıl indireceğimi/kuracağımı 
biliyorum (ör. telefon veya tablet)

79,7 85,2 82,5 70,1 74,5 70,9

Cep telefonu veya tablet uygula-
malarında en güvenilir olanı bul-
mak için aynı işe yarayan farklı 
uygulamaları karşılaştırabilirim

59,7 59,8 59,7 63,9 65,2 64,2

Akıllı telefon, tablet veya bilgisa-
yarda aynı olan doküman, reh-
ber ve uygulamaları, kullandığım 
tüm aygıtlarda bulundurabilirim

47,7 56,2 52 58,8 66,7 60,2

Mobil uygulama içi satın alma 
işlemini nasıl yapacağımı bili-
yorum

43,8 59,9 52 55,5 67,6 57,7

Ebeveynlerin sahip olduğu mobil becerilerde akıllı telefona PIN kodu(şifre) ya 
da ekran kilidi ile cihazı korumaya alabilmesi (%86,6) en yüksek orana sahip durum 
olmuştur. Ayrıca ebeveynlerin mobil cihazla çektikleri bir fotoğrafı sosyal medyaya 
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yükleyebilmesi (%83,6) ve mobil cihazlardan herhangi bir ağa bağlanabilmesi (82,8) 
diğer yüksek oranlı mobil becerileri oluşturmuştur. Ebeveynlerin mobil cihazlar için 
geliştirilen uygulamaları nasıl satın alacağını bilmediklerini ifade ettikleri beceri mobil 
beceriler içerisinde en düşük (%57,7) oranda çıktığı görülmektedir. Mobil becerilerde 
cinsiyet durumuna bakıldığında neredeyse tüm mobil beceri durumlarında kadınlara 
kıyasla erkeklerin daha yüksek oranda beceriye sahip olduğu görülmektedir. Diğer bir 
yandan ebeveynlerin sahip olduğu mobil becerilerin toplam oranları çocukların sahip 
olduğu mobil becerilerine kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 16).

3. EBEVEYNLERİN KULLANDIKLARI ARABULUCULUK STRATEJİLERİ
1. 

3.1. Ebeveynlerin kullandıkları arabuluculuk stratejileri ne düzeydedir? 

 Ebeveynler çocuklarının internette var olan imkânlardan istifade ve risklerden 
muhafaza etmeleri için çeşitli arabuluculuk stratejileri kullanmaktadırlar. Bu 
stratejiler çocukların sağlıklı bir internet deneyimi için önemli bir yere sahiptir. Tablo 
17 de bu stratejilerin ebeveynler tarafından kullanım düzeyleri gösterilmektedir. 
 

 Kız Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-17 Yaş Toplam
İnterneti güvenli bir 
şekilde kullanmanın 
yollarını öneririm

93,4 93,7 95 93,5 91,2 93,5

İnternette ne yaptığı 
hakkında konuşurum 92,6 92,6 93,3 92,8 91,2 92,6

Bazı web sitelerinin 
neden uygun veya 
uygunsuz olduğunu 
açıklarım 

91,5 89,4 93,9 90,1 85,8 90,5

İnternette bir şey onu 
rahatsız ederse veya 
üzerse ne yapması 
gerektiği hakkında 
onunla konuşurum 

90,2 90,5 93,9 89,1 87,6 90,4

İnternette bir şeyler 
keşfetmeye ve 
öğrenmeye teşvik 
ederim 

88,4 89,8 90 88,2 89,2 89,1

İnterneti kullandığında 
onun yakınında 
olurum 

86,4 84,3 93,1 84,8 74,3 85,3

İnternette yapılması 
veya bulunması zor 
bir şey olduğunda ona 
yardım ederim

86,2 83,6 92,8 84 74,3 84,9

Tablo 17. Ebeveyn arabuluculuk
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İnternette maruz 
kaldığı ticari faaliyetler 
hakkında konuşurum 
(reklamlar, internette 
satın almalar)

80,7 82 82,2 82,3 77,9 81,4

İnternet kullanırken 
yanında otururum 83,4 77,8 88,1 81,5 66,4 80,6

İnternette bir şey onu 
rahatsız ettiğinde 
çocuğuma yardım 
ederim (Ör. Youtube 
da karşılaşılan 
rahatsız edici bir 
içeriği İHBARWEB’e 
iletirim)

77,9 75,2 79,4 76,6 71,7 76,5

Birlikte internette et-
kinlikler yaparım 71,8 67,4 80,3 67 58,4 69,3

Tablo 17 incelendiğinde ebeveynlerin kızlara yönelik aktif arabuluculuk 
faaliyetlerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Yaş ilerledikçe ebeveynlerin aktif 
aracılık düzeylerinin de düştüğü görülmektedir. Ebeveynlerin arabuluculukları 
özellikle tavsiye niteliğinde olup uygulamaya yönelik arabuluculuk faaliyetlerinin (ör. 
Birlikte internette etkinlikler yaparım gibi) düşük seviyede olduğu görülmektedir. 
 
 
3.2. Çocukların internet deneyimlerini ebeveynleriyle paylaşımları ne düzeydedir?

Çocukların internet ortamında yaşamış oldukları deneyimlerin ebeveynlerle 
paylaşmaları özellikle karşılaşılan risklerin önlenmesi ve daha büyük sorunlara 
dönüşmemesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Bu 
kapsamda Şekil 16’de Çocukların internet deneyimlerini ebeveynleriyle paylaşma 
düzeyleri gösterilmektedir. 

 
Şekil 16. Çocukların internet deneyimlerini ebeveynleriyle paylaşma durumu
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Kız çocukların (%73,8) erkeklere (%67,6) oranla ebeveynlerinden daha fazla 
internette nasıl davranılması gerektiğine dair tavsiye istedikleri görülmektedir. 
Çocukların en az internette onları rahatsız eden veya üzen şeylerden bahsettiği 
görülmektedir. Şekil 16 incelendiğinde çocukların genellikle internette neler yaptığı 
hakkında ebeveynleri ile konuştukları görülmektedir. 

3.3. Ebeveynlerin çocuklarının internetteki faaliyetlerine yönelik izin durumları 
ne düzeydedir?

Ebeveynlerin çocuklarının internet ortamındaki faaliyetlerine yönelik izin 
durumları arabuluculuk stratejileri bağlamında önemli ipuçları sağlamaktadır. Şekil 
17 ebeveynlerin çocuklarının internetteki faaliyetlerine yönelik izin verme düzeylerini 
göstermektedir.

Şekil 17. Ebeveynlerin çocuklarının internetteki faaliyetlerine yönelik izin durumları

Şekil 17 incelendiğinde çocuklarının okul işleri için internet kullanmalarına 
(%93) ebeveynlerin genellikle izin verdikleri görülmektedir. Diğer yandan ebeveynlerin 
çocuklarının fotoğraf ya da videolarını internette paylaşmalarına gözetimsiz ya da 
gözetimli izin verme oranının (%14, %31,5) diğer maddelere kıyasla çok düşük olduğu 
görülmektedir. Web veya telefon kamerası (ör. Zoom veya görüntülü sohbet için) 
kullanmaya yönelik ebeveynlerin genellikle gözetim altında (%66,2) izin verdikleri 
görülmektedir.
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3.4.  Ebeveynlerin teknik arabuluculuk düzeyleri nedir?

Teknik arabuluculuk ebeveynlerin çocuklarını internetteki risklerden korumak 
için kullanmış olduğu denetim mekanizmaları olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda 
çeşitli stratejiler kullanılmaktadır.  Tablo 18 ebeveynlerin kullanmış oldukları teknik 
arabuluculuk stratejilerinin düzeyini göstermektedir. 

 Kadın Erkek 8-10 Yaş 11-14 Yaş 15-17 Yaş Toplam
Çocuğunuzun ne kadar 
süreyle veya ne zaman 
internette olmasına izin 
verildiğine ilişkin kurallar 

74,5 62,7 77,8 73,3 61,5 72,4

Çocuğunuzun ziyaret 
ettiği web sitelerini veya 
uygulamaları takip etmek 
için ebeveyn kontrolleri 
veya diğer araçlar 

42 42,2 46,7 40 39,4 42

Çocuğunuzun 
indirebileceği 
uygulamaları filtreleyen 
ebeveyn denetimleri 

39,6 36,8 45,6 37,1 33,2 39,1

İstenmeyen posta veya 
önemsiz postaları ve 
virüsleri önleme yazılımı 

37,3 40,2 37,8 36,4 41,2 37,8

Ebeveyn denetimleri veya 
bazı web sitesi türlerini 
engelleme veya filtreleme 
araçları

35,1 41,2 36,4 36,8 34,5 36,2

Çocuğunuz içerik satın 
almak istediğinde 
sizi uyaran ebeveyn 
denetimleri (uygulama içi 
satın alma) 

31,2 33,8 33,1 32 28,8 31,7

Çocuğunuzun iletişimde 
olabileceği kişileri 
sınırlayan yazılım (sesli 
aramalar ve mesajlar 
(SMS, MMS veya IM) 
aracılığıyla) 

25,6 27 27,8 26,5 21,2 25,8

Çocuğunuzun internette 
geçirdiği süreyi sınırlayan 
bir hizmet veya 
sözleşmeler 

23,5 26 26,9 23,4 20,4 23,9

Reklam engelleme yazı-
lımı 20,9 27,5 23,6 22,9 18,1 22,1

Tablo 18 incelendiğinde erkek ebeveynlerin kadınlara kıyasla daha fazla teknik 
arabuluculuk gerçekleştirdiği görülmektedir. Çocuk yaşı arttıkça teknik kontrol 
arabuluculuğunun azaldığı görülmektedir. Genel olarak ebeveynlerin teknik bir araçla 
denetim sağlamaktan ziyade çocuklarının internette geçirdikleri sürelere ilişkin 
kurallar koymayı tercih ettikleri görülmektedir (%72,4).

Tablo 18. Teknik arabuluculuk
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3.5. Çocukların internetteki faaliyetlerinin ebeveynler tarafından kontrolü ne 
düzeydedir?

 Çocukların internetteki faaliyetlerinin ebeveynler tarafından kontrolleri, onların 
internet ortamında kendilerine zarar verecek deneyimlerin yaşanmasını engelleme 
konusunda önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda Şekil 18 ebeveynlerin çocuklarının 
internetteki faaliyetlerini ne düzeyde kontrol ettiklerini göstermektedir.

Şekil 18. Çocukların internetteki faaliyetlerinin ebeveynler tarafından kontrolü

Şekil 18 incelendiğinde genel olarak kadın ebeveynlerin erkeklere kıyasla 
çocuklarının internetteki faaliyetlerini daha fazla kontrol ettikleri görülmektedir. 
Benzer şekilde kız çocuklarının internetteki faaliyetlerinin ebeveynleri tarafından 
daha fazla kontrol edildiği görülmektedir. Ebeveynlerin özellikle çocuklarının indirdiği 
uygulamalara (%82,5) ve sosyal ağlardaki arkadaşlara veya kişilere (%80,8) yönelik 
kontrolünün daha fazla olduğu görülmektedir.

3.6. Ebeveynlere göre çocuğun internette üzücü bir durumla karşılaşma 
düzeyleri nelerdir? 

Ebeveynler internette üzücü durumlar yaşayan çocukları için iyi birer yol gös-
terici olabilirler. Ancak öncelikle çocuğun bu durumları ebeveynleri ile rahatça pay-
laşabilmesi veya ebeveynlerinin çocuklarını çok iyi gözlemliyor olması gerekir. Ebe-
veynlere, çocuklarının son bir yıl içinde internette onu üzecek bir durumla karşılaşıp 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 
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karşılaşmadığı sorulduğunda elde edilen oranlar, çocukların aynı soruya verdikleri 
cevapların oranları ile karşılaştırıldığında, daha düşük düzeyde kalmaktadır (Şekil 19). 

Şekil 19. Ebeveynlere göre çocuğunun son bir yılda internette üzücü bir durumla karşılaşma 

düzeyleri

Ebeveynlerin çocuklarının internette üzücü bir durumla karşılaşmış olma 
durumlarına ilişkin düşünceleri çocuğun cinsiyeti ve yaş grubunda göre bir farklılık 
göstermemektedir. Aslında çocukların beşte biri internet üzerinde bir sorunla 
karşılaşmış olmasına rağmen, ebeveynlerin yaklaşık %5’lik bir kısmı bu durumdan 
haberdar olmuştur.  

4. EBEVEYNLERE GÖRE ÇOCUKLARIN İNTERNETTE YAŞADIĞI 
SORUNLARIN ETKİSİ
4.1. İnternette yaşanan üzücü durumların çocukları etkileme düzeyi nedir?   

İnternette yaşanan problemleri asıl zarar verici hale getiren şey çocuklarda 
bıraktığı izlerdir. Bu konudaki gözlemleri ebeveynlere sorulduğunda internet üzerinde 
yaşanan üzücü durumlar sonrası çocukların dörtte birinin hiç üzüntü yaşamadığı, 
dörtte üçünün ise az veya çok üzüntü yaşadığı görülmektedir (Şekil 20). Bu oranlar 
ebeveynin cinsiyeti, çocuğun cinsiyeti ya da yaş grubuna göre büyük bir farklılık 
göstermemekle birlikte, erkek ebeveynlerin çocuklarının böyle bir durum sonrası hiç 
üzüntü yaşamadığını ifade etme oranları (%28,4) kadın ebeveynlere (%23,8) göre daha 
fazladır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 
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Şekil 20. Çocuğun internette yaşadığı sorunlar karşısında üzgün olma durumu

Ebeveynlerine göre erkek çocuklar (%26,6) ve 11-14 yaş grubundakiler (%28,4) 
internette yaşanan sorundan sonra en az üzüntü yaşamış olan gruplardır.  

5. EBEVEYNLERE GÖRE ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIĞI İNTERNET RİSKLERİ
2. 

5.1. Ebeveynlere göre çocuğunun yaşadığı siber zorbalık durumları ne 
düzeydedir?

İnternetin çocuklar arasında yaygınlaşmasıyla birlikte gerçek ortamlarda 
çocuklar arasında görülen zorbalık internet ortamına da taşınmıştır. İnternet 
ortamında gerçekleştirilen zorbalık siber zorbalık olarak adlandırılırken 
bazı durumlarda olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu kapsamda 
çocukların yaşadığı siber zorbalık ve etkileri, güvenli internet kullanımı 
kapsamında oldukça önemli bir yere sahiptir. Ebeveynlere göre çocuklarının 
yaşadığı siber zorbalık durumlarına ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur. 
 
 Ebeveynlere göre çocuğunun karşılaştığı risklere ilişkin düşüncelerine 
bakıldığında çocuğun cinsiyetine ve yaş grubuna göre farklılık göstermektedir. 
Ebeveynlere göre erkek çocuklar kız çocuklara oranlara internet riskleri ile daha 
fazla karşılaşmaktadırlar. Örneğin ebeveynlere göre erkeklerin %19,2’si daha önce 
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yüz yüze tanışmadığı biriyle internette iletişim kurarken kızlarda bu oran %9,6’dır. Yaş 
gruplarına bakıldığında ise ebeveynlere göre çocukların yaşları büyüdükçe internette 
karşılaştıkları riskler de artmaktadır.

 
Şekil 21. Ebeveynlere göre çocuğunun karşılaştığı internet riskleri

5.2. Ebeveynlere göre çocukların internette karşılaştığı içerik riskleri ne 
düzeyledir?

Çocukların internette karşılaştıkları istenmeyen içerikler birçok 
ebeveyn için endişe verici durumlara neden olmaktadır. İnternette her gün 
üretilen ve sosyal medya ortamlarında hızla yayılan bazı içerikler çocuklar 
için büyük bir risk oluşturmaktadır. Ebeveynlere göre çocuklarının internette 
karşılaştıkları içerik risklerine ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır. 
 
 Ebeveynlere göre çocuğunun internette karşılaştığı içeriklere bakıldığında 
korku ve şiddet içeren görüntüler (%18,5) ilk sıradadır. Bu tür içeriklerle erkeklerin 
(%21,8) kızlara (%15,1) göre daha fazla karşılaştığı belirlenmiştir. Diğer riskli içerikler 
bağlamında incelendiğinde ise riskli içeriklerin çocukların cinsiyet ya da yaş grupları 
düzeyinde belirli yönde farklılaşmadığı söylenebilir. Genel toplama bakıldığında ise 
ebeveynlere göre çocukların %6,8’i kendilerine fiziksel olarak zarar vermenin yolları, 
%5’i ise belirli gruplara veya kişilere saldıran nefret mesajları ile karşılaşmıştır.

5.3. Ebeveynlere göre internette çocuğun yaşadığı olumsuz durumlar ne 
düzeydedir?

Çocuklar, internette karşılaştıkları risklerin bazılarından kendilerini 
koruyabilmektedir. Ancak koruyamadıkları durumlarda çocuklar internet risklerinde 
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çeşitli zararlar görebilmektedir. Mobil teknolojilerin yaygınlaşması ile birlikte 
kişiselleştirilebilen mobil cihazların artmasıyla birlikte ebeveyn kontrolünün giderek 
azaldığı ve çocukların internet risklerine karşı daha savunmasız bir hale geldikleri 
söylenebilir. Ebeveynlere göre internette çocuğunun yaşadığı olumsuz durumlara 
ilişkin veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 19. Ebeveynlere göre internette çocuğun yaşadığı olumsuz durumlar

 
Kadın Erkek

Kız 
Çocuk

Erkek 
Çocuk

8-10 
Yaş 

Grubu

11-14 
Yaş 

Grubu

15-16 
Yaş 

Grubu
Toplam

İnternette bir 
oyun oynarken 
uygulama içi 
satın alma 
yapması 
istendi (örneğin 
oyunda iyi 
derece yapması 
için).

13,3 8,8 8,1 16,7 10,8 13,1 13,7 12,5

Kullandığı 
cihazlara (ör-
neğin, telefon, 
tablet, bilgisa-
yar) bir virüs 
veya casus 
yazılım bulaştı.

12,2 10,3 8,3 15,3 8,6 13,0 14,6 11,9

Birisi çocuğu-
mun şifresini 
kullanarak 
bilgilerine erişti 
veya kendisiy-
miş gibi dav-
randı.

3,6 3,9 2,4 4,9 1,4 3,6 7,5 3,7

İnternette 
oyunlara veya 
uygulama içi 
satın alımlara 
çok fazla para 
harcadı.

2,6 3,4 2,0 3,5 1,9 3,0 3,5 2,8

Birisi kişisel 
bilgilerini hoşu-
na gitmeyeceği 
bir şekilde kul-
landı.

1,7 3,9 2,4 1,8 0,8 1,7 4,9 2,1

Birisi onun hak-
kında düşman-
ca veya incitici 
bir sayfa veya 
resim oluştur-
du.

1,3 2,0 1,5 1,4 0,6 0,8 4,4 1,4

Birisi çocuğu-
mun nerede 
olduğunu buldu 
çünkü telefonu-
nu veya cihazı-
nı takip etti.

0,7 2,0 0,4 1,4 0,6 0,8 1,8 0,9

İnternette 
dolandırılarak 
para kaybetti.

0,4 1,5 0,4 0,9 0,6 0,6 0,9 0,6
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Tablo 19 incelendiğinde annelerin ve babaların benzer oranlarda düşüncelerini 
belirttikleri görülmüştür. Birkaç durumda çocukların cinsiyeti ve yaş grubu bakımından 
farklılıklar görülmüş olsa da genel olarak benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Farklı 
olan durumlardan biri çocukların internette oyun oynarken uygulama içi satın alma 
talepleridir. Ebeveynlere göre bu durumu yaşayan erkeklerin oranı %16,7, kızların 
ise %8,1’dir. Genel toplama bakıldığında ebeveynlere göre çocukların %11,9’unun 
kullandığı cihaza virüs bulaşmış, %0,6’sı ise internette dolandırılarak para kaybetmiştir.

5.4. Ebeveynlere göre çocuğunun internette karşılaştığı riskler ne düzeydedir? 

Ebeveynler çocuklarının internetin sunduğu sayısız fırsattan yararlanmalarını 
isterken çocukların karşılaşabileceği internet risklerinden de endişe etmektedir. 
Kontrol altında tutulması giderek daha zor olan bu durumda ebeveynlere göre 
çocuğunun karşılaştığı internet riskleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 20. Ebeveynlere göre çocuğunun internette karşılaştığı riskler

 
Kadın Erkek Kız 

Çocuk
Erkek 
Çocuk

8-10 
Yaş 

Grubu

11-14 
Yaş 

Grubu

15-16 
Yaş 

Grubu
Toplam

İnternette açıkça 
müstehcen 
içerikli görüntüler 
gördü.

10,4 10,8 7,6 13,2 10,3 9,3 13,3 10,4

Müstehcen bir 
mesaj aldı (bu 
kelimeler, resim-
ler veya videolar 
olabilir)

4,2 6,9 4,1 5,3 2,8 4,6 8,0 4,7

Başka biri hak-
kında istemediği, 
müstehcen bir 
mesaj, resim 
veya video gördü 
veya aldı

2,9 4,9 4,1 2,5 2,8 2,9 4,9 3,2

Müstehcen bir 
mesaj gönderdi 
veya yayınladı 
(bu, kendisi veya 
bir başkası hak-
kında kelimeler, 
resimler veya 
videolar olabilir)

1,0 2,9 1,3 1,4 1,1 1,1 2,2 1,4

İnternette biri 
tarafından 
istemediği halde 
müstehcen bir 
şey yapması 
istendi.

0,8 2,9 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2
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İnternetten, 
istemediği halde 
kendi mahrem 
yerlerini gösteren 
bir fotoğraf veya 
video istendi.

0,7 2,9 1,3 0,9 0,8 1,0 1,8 1,1

İnternette bir 
kişiyle istemediği 
halde müstehcen 
eylemler 
hakkında 
konuşması 
istendi.

0,3 2,0 0,9 0,4 0,8 0,4 0,9 0,6

Tablo 20 incelendiğinde babaların annelere oranlara çocuklarının internette 
daha fazla riskle karşılaştığını düşündüğü görülmüştür. Çocukların cinsiyetleri 
açısından bakıldığında, internette açıkça müstehcen içerikli görüntüleri görme oranı 
erkeklerde %13,2 olurken, kızlarda ise %7,6 olmuştur. Yaş grupları düzeyinde bu risk 
hemen hemen tüm yaş gruplarında yakın oranlarda gerçekleşmiştir. Ebeveynlere 
göre çocukların %10,4’ü internette müstehcen içerikler görürken, %4,7’si müstehcen 
içerikli mesajlar da almıştır.

5.5. Ebeveynlerin güvenli internet konusunda tavsiye aldığı kişiler ve kurumlar 
nelerdir? 

Güvenli internet kullanımı ebeveynler için giderek önemli bir hal almaktadır. 
Sayısız fırsatın sunulduğu internet ortamında çocuklar için birçok riskin de yer alması 
ebeveynleri bu konuda bir arayış içerisine itmektedir. Ebeveynler güvenli internet 
kullanımı konusunda çocuklarını doğru yönlendirebilmek için öğretmenler, internet 
kaynakları veya bu konuda uzman olan kişiler başta olmak üzere birçok kaynaktan 
yararlanmaktadırlar. Aşağıdaki tabloda ebeveynlerin güvenli internet kullanımı 
konusunda tavsiye aldıkları kişiler ve kurumlara ilişkin veriler yer almaktadır.
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Tablo 21. Ebeveynlerin güvenli internet konusunda tavsiye aldığı kişiler ve kurumlar

 
Kadın Erkek Kız 

Çocuk
Erkek 
Çocuk

8-10 
Yaş 

Grubu

11-14 
Yaş 

Grubu

15-16 
Yaş 

Grubu
Toplam

Çocuğunuzun okulu 53,3 56,9 56,0 51,9 54,2 55,6 49,6 53,9

Aile ve arkadaşlar 53,7 50,5 52,7 53,5 50,0 55,0 53,5 53,1
Güvenlik bilgisi olan 
internet siteleri 29,1 28,4 28,9 29,0 32,5 28,4 24,8 29,0

Devlet, yerel ma-
kamlar 26,1 34,3 29,8 25,5 28,1 26,9 28,8 27,6

Çocuğumdan 27,3 25,0 26,9 26,9 20,3 27,8 35,4 26,9
Televizyon, radyo, 
gazete ya da dergi 24,3 27,9 23,0 26,8 25,6 24,6 24,8 24,9

İnternet Servis 
Sağlayıcıları 22,1 26,5 19,7 25,9 21,4 22,9 25,2 22,9

Diğer kaynaklar 14,7 16,2 14,7 15,1 14,2 14,9 16,4 14,9
Çocuklar için sosyal 
yardım kuruluşları 13,5 9,8 12,5 13,0 14,2 13,0 10,2 12,8

Hiçbiri, bu konuda 
hiç bilgi almıyorum 9,8 4,9 8,8 9,0 10,6 8,8 6,6 8,9

Ürünleri satan 
üreticiler ve bayiler 3,9 8,8 2,8 6,7 3,1 4,4 8,4 4,8

Tablo 21 incelendiğinde ebeveynlerin güvenli internet konusunda büyük 
çoğunlukla okullardan (%53,9), aile ve arkadaşlarından (%53,1) tavsiyeler aldığı 
belirlenmiştir. Bu sırayı %29 ile güvenlik ile ilgili olan siteler ve %27,6 ile devlet 
kurumları takip etmiştir. Ebeveynlerin güvenli internet konusunda tavsiye aldığı 
kişiler ve kurumlar çocukların cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre bir farklılık 
göstermemiştir. Ebeveynlerin bu konuda en az başvurduğu kaynaklar ise %4,8 ile 
ürünleri satan üreticiler ve bayiler olmuştur.
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