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ÖNSÖZ
Son yıllarda bilgi ve teknoloji alanında yaşanan hızlı
gelişmeler,
bilgisayar
ve
internet
kullanımının
hızla
yaygınlaşmasına yol açmıştır. Önceleri bilgi depolama ve
hesaplama işlevlerini gören bu teknolojinin günümüzde,
eğitimden e-devlet uygulamalarına, reklam ve tanıtım platformu
olarak ticari uygulamalardan iletişime birçok alanda kullanılmaya
başlandığı görülmektedir. Böylece, günümüz bilgi ve iletişim
toplumunun en yaygın araçlarından biri haline gelen internet,
gündelik yaşamımızın bütün alanlarını etkiler duruma gelmiştir.
Güncel haber ve bilgi sağlama, görüş ve bilgi paylaşma,
zaman ve mekandan bağımsız iletişim sağlama, görsel ve işitsel
öğelerle destekli iletişim gibi sunduğu birçok olanak, interneti
günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir.
İnternetin bu yönde artan olanakları ve gittikçe zenginleşen
içeriği, interneti özellikle aileler için vazgeçilmez bir teknolojik
araç durumuna sokmuş, hatta ailenin nerdeyse yeni nesil bir
üyesi haline getirmiştir.
Bu süreçte, yapısı sürekli değişen ve gittikçe zenginleşen
içeriğiyle internet, aile ve toplumsal yapımızı, değerlerimizi
değiştirmeye hatta dönüştürmeye başlamıştır.
Ailenin bilgilenme ve iletişim alanında önemli potansiyeller
taşıyan internet, bu işlevi doğru kullanıldığında mekan ve zaman
sınırlamasını ortadan kaldırarak büyük fırsatlar sunmaktadır.
Ancak böylesine yaygın ve etkin bir bilgi ve iletişim
kaynağının kullanımı, beraberinde getirdiği olanak ve yararlara
karşın birçok farklı sorunların da ortaya çıkmasına neden
olabilmekte; özellikle bilgisayar ve internet kültürüne ve bilincine
erişmemiş bireyler için çeşitli riskler taşımaktadır.
Denetimin zor olduğu bu elektronik haberleşme ve sanal
ortam aileyi özellikle sağlık, iletişim, mekan, güvenlik-etik
boyutlarında önemli sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır.
Hayatı olumlu ya da olumsuz her boyutuyla etkileyen
internetin gençlerimiz ve aileler üzerindeki etkileri hakkında
yapılan araştırmaların azlığı ise dikkat çekicidir.
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Bu nedenle, toplumu ve onun en temel birimi olan aileyi
derinden etkileyen ve önemli sorunlara yol açabilen internet
konusundaki bu değerli çalışmanın, alana
önemli katkılar
sağlayacağı inancındayım.
Bu çerçevede, internet alanına böyle bir çalışmayı
kazandıran ekibi, tüm emeği geçenleri ve bu değerli çalışmayı
kamuoyunun istifadesine sunan Başbakanlık Aile ve Sosyal
Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nü kutluyorum.
Nimet ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı
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SUNUŞ
Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerinin ulaştığı
boyut, insanoğlunun kısa sürede bunu anlamasını ve
kullanmasını epeyce zorlaştırmaktadır. Bu teknolojilerin hızla ve
yaygınlıkla kullanımı, kullanım bilinci ve kültürü yeterince
oluşmamış aile ve toplum için önemli sorunları da beraberinde
getirmektedir.
Bilgi ve iletişim kaynaklarıyla adeta
dünyayı
küreselleştiren internet, yaygın kullanımıyla ailenin yeni bir üyesi
olarak onu etkilemeye hatta dönüştürmeye başlamıştır.
İnternet, toplumun ve onun en temel birimi olan ailenin bir
bilgi ve iletişim kaynağı olarak bir çok potansiyeli yapısında
barındırmaktadır. Doğru ve yerinde kullanımıyla neredeyse
sayısız bilgi kaynağını, mekan ve zaman sınırlamasından
kurtararak karşımıza getiren internet, diğer yandan da bir çok
yanlış ve tehlikeyi beraberinde getirmektedir.
Yazılı kültürün ürünü olan basılı yayınlar (kitap,dergi vb.)
karşısında kolay ve hızlı ulaşılır olmasıyla öne çıkan internet,
doğruluğu ve gerçekliği bilinmeyen birçok bilginin yer aldığı
içeriğiyle, bilgi edinme alanında, bir hazırcılığa yol açmakta,
araştırarak kendi oluşturma yönteminin de yerine geçmektedir.
Çocukluk ve gençlik döneminde, daha çok öğrenme ve
bilgi edinme gerekçeleriyle olmazsa olmaz haline getirilen
bilgisayar ve internet kullanımı, bilgi edinme alanındaki bu
olumlu ve masum görünen gerekçeleri de aşarak çoğunlukla
olumsuz bir işlev görmektedir.
Özellikle yanlış ve tehlikeli içerikle doldurulmuş bilgilerin
ve görüntülerin, henüz cinsiyet rolünün farkına varamayan
çocuklar için yanlış tutum ve davranışların oluşmasına zemin
hazırlayacağı düşünüldüğünde, bu alandaki denetim boşluğunun
tehlikesi daha da önem kazanmaktadır.
Diğer yandan, sağladığı zengin iletişim olanaklarıyla bu
sanal ortam, zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırarak
birbirinden uzak kişileri elektronik yolla birbirine bağlamaktadır.
Bir araya gelme, yüz yüze konuşma hatta tanıma zahmetine bile
katlanmadan birbiriyle iletişime geçenlere internet, bu yolla bir
şekilde istedikleri kişiliği, rolü, karakteri oynama şansını
sağlamaktadır.
vi

Küreselleşen ve gittikçe küçülen dünyayı bir tuşla
önümüze getiren internet, aynı yerde bulunanların bile iletişim
için seçtikleri bir yol olarak aslında insanı içe dönüklüğe,
yalnızlığa ve izolasyona zorlamaktadır.
Aileyi temel alan araştırma ve çalışmalarıyla bu alanda
tek kamu kurumu olma özelliğine sahip Başbakanlık Aile ve
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, bu bilinçten hareketle
sözkonusu alanda gerçekleştiren bu çalışmayı kamuoyunun
yararlanmasına sunmaktadır. Bu alanla ilgili çalışmalara ve
politikalara kaynaklık etme hedefiyle yola çıkan bu çalışmanın bu
alana önemli katkılar sağlayacağı ortadadır.
Bu çerçevede, bu değerli çalışmayı gerçekleştiren
araştırma ekibini ve tüm emeği geçenleri kutluyorum.
Doç.Dr. Ayşen GÜRCAN
Genel Müdür V.
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1. GİRİŞ
1.1. Konu
Bilgisayar
teknolojilerinin
kapasitelerinin
artması
ve
bilişim
teknolojilerinde kaydedilen büyüme ve ilerlemeler, yaşama, çalışma,
ticaret, öğretme-öğrenme ve araştırma yapma tarzımızı hızla
değiştirmektedir. Bilgi işlem gücünde ve küresel çaptaki ilişkilerde
yaşanan gelişmeler, teknolojinin yarattığı bu fırsatlardan nasıl
yararlanılacağı, nasıl yönetileceği, nasıl kullanılacağı ve bunlara
dayanılarak neler yapılabileceği konusunda karşımıza pek çok sorun
çıkarmaktadır. Aile ve internet ilişkisi de bu dönüşümden payını alarak,
farklı konuları göz önüne sermektedir. Teknolojinin aile bireyleri
arasındaki temel ilişkileri de dönüştürmesi kaçınılmazdır. İnternet bir
dönüşüm aracı olarak, aile bireylerinin arasındaki ilişkinin niteliğini
değiştirmekle kalmayıp, bu bireylerin sosyo-ekonomik çerçevelerinde de
dönüşüm getirmektedir. İnternet bu teknolojiye hazır, vizyon sahibi
kitlelerde olumlu yönde değişme sağlarken, olumsuz fatura internet
teknolojisine hazırlıksız bulunan kitlelere kesilmektedir.
Bu araştırma aile–internet ilişkisinde
düşünülen iletişim, sağlık, güvenlik–etik,
aile ve internet profilinin belirlenmesini
hazırlanan raporda bu bileşenlerin ilgili
amaçlandırılmasına özen gösterilmiştir.

önemli yordayıcılar olduğu
mekân bileşenleri açısından
hedeflemektedir. Bu amaçla
literatürle desteklenmesi ve

1.2. Literatür
Yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağında, birçok alanda olduğu gibi,
bilgisayar ve internet teknolojilerinde de her geçen gün büyük
gelişmeler gerçekleşmektedir. Geçmişte sadece bilgi depolama ve çok
basit hesaplama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işe koşulan
bilgisayarların
yerini
günümüzde
saniyede
binlerce
işlemi
gerçekleştirebilen, oldukça karmaşık hesaplamalar yapabilen ve yeni
bilgi üretebilen bilgisayarlar almıştır. Öte yandan önceleri sadece askeri
amaçlı kullanılan internet teknolojilerinin yerini günümüzde eğitimden edevlet uygulamalarına, ticaretten haberleşmeye kadar birçok uygulama
alanında kullanılan ve oldukça hızlı veri iletimi sağlayan internet
altyapısı almıştır.
İnternet teknolojisinde meydana gelen değişim ve gelişimler internet ve
bilgisayar teknolojisinin popülerliğini arttırmakta ve her geçen gün daha
fazla kullanılır bir teknoloji olmasını sağlamaktadır. Bu bölümde aile–
internet ilişkisinde önemli yordayıcılar olduğu düşünülen iletişim, sağlık,
güvenlik–etik ve mekân bileşenleri incelenecektir.

1

1.2.1. İletişim
Teknolojik alanda özellikle son yıllarda yaşanan gelişmeler, internetin
bilgiye erişim ve iletişim amaçlı kullanımını ön plana çıkarmıştır.
Günümüzde internetten her ne kadar hayatın her alanında yararlanılıyor
olsa da, internetin temelde bilginin sunumu ve zaman, mekân gibi
kavramları ortadan kaldıran iletişim hizmetleriyle ön plana çıktığı
görülmektedir. İnternet, özellikle eğitim öğretim sürecinin her aşamasına
ilişkin sağlamış olduğu bilgi altyapısı sayesinde öğretim etkinliklerinin
biçimlendirilmesinde sıkça başvurulan ve içerdiği bilgi miktarını sürekli
artıran bir teknolojidir. İnternet her ne kadar uzun zamandır çeşitli
amaçlarla kullanıla geliyor olsa da; son dönemde öne çıkan öncelikli
kullanım alanlarından biri de kuşkusuz iletişim sağlama özelliğidir.
Günümüzde bireylerin birbirleriyle iletişimini sağlama, haberleşmelerine
olanak tanıma, güncel bilgilere çok kısa sürede ulaşabilmelerini
sağlama gibi özellikleri sayesinde internet, iletişim aracı olma yönündeki
popülerliğini sürekli artıran bir teknoloji konumundadır.
İnternete dayalı iletişimin, bireyler arasında gerçekleştirilen yüz yüze
iletişimin bir alternatifi olarak değil, birtakım fiziksel engelleri ortadan
kaldıran ve hızlı iletişime olanak tanıyan bir teknoloji olarak
görülmesinde yarar vardır. Bu açıdan bakıldığında, özellikle internete
dayalı e-posta, haber grubu, web sayfası, blog, IRC, MSN, Facebook
vb. gibi teknolojilerin, bireyler arasında kurulan yüz yüze iletişimin güç
veya olanaksız olduğu durumlarda işe koşulması olanaklıdır.
Geçmişten günümüze bireyler birbirleriyle haberleşebilmek amacıyla
çok çeşitli araçları işe koşmuşlardır. İnsanların ilk çağlarda mağara
duvarlarına resim çizerek birbirleriyle iletişim kurdukları bilinmektedir.
Yazının bulunmasıyla birlikte haberleşme yöntem ve teknikleri de
çeşitlenmiş ve günümüze gelene kadar birçok aşamadan geçerek
gelişim göstermiştir. Özellikle yakın geçmişimizde mektubun en temel
iletişim ve haberleşme aracı olduğu dönemler düşünüldüğünde,
günümüzde iletişim araç ve yöntemlerinde yaşanan hızlı değişim daha
göze çarpar bir hal almaktadır. Sabit ve mobil telefonların iletişim
sürecinde kullanılmaya başlanmasıyla, bireyler arasındaki iletişimin hızı
ve kalitesi artmıştır. Özellikle son dönemlerde internet teknolojilerinin
iletişim amaçlı sağladığı sesli, görüntülü ve eş zamanlı hizmetlerin
çeşitlenmesi ve gelişmesiyle birlikte, internet günlük iletişimin bir
parçası konumuna gelmiştir. Bu durumun gerek internet bağlantı
hızında meydana gelen olumlu gelişimler gerekse internete bağlanma
alternatiflerinin artmasıyla birlikte olanaklı olduğu düşünülmektedir. Bu
açıdan bakıldığında internet;
güncel haber ve bilgi sağlama,
görüş ve bilgi paylaşma,
zaman ve mekândan bağımsız iletişim sağlama,
eş zamanlı ve eş zamansız iletişime olanak tanıma,
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ekonomik ve hızlı haberleşmeye olanak sağlama,
görsel ve işitsel öğelerle iletişim kalitesini artırma
gibi özellikleri yardımıyla bireylerin birbirleriyle kurdukları iletişimde etkin
olarak kullanılmaktadır.
Her ne kadar bu olanaklar bireyler arasındaki iletişim etkinliklerinde
önemli katkılar sağlıyor olsa da, internetle iletişimin, yüz yüze iletişime
göre birçok sınırlılığı da bulunmaktadır. Bilindiği gibi bireyler arası
iletişimde mesajların iletimi amacıyla sözlü ve sözsüz öğelerişe
koşulmaktadır. İnternet üzerinden sanal olarak gerçekleştirilen iletişimin
sözlü ve sözsüz iletişim öğeleriyle yeterince desteklenemiyor olması
kuşkusuz bireyler arasında gerçekleşen iletişimin kalitesini de olumsuz
yönde etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında internetle iletişim
etkinliklerinde;
bilgi kaynağının güvenilir olmaması,
özel ve gizli bilgilerin yeterince saklanamaması,
teknik altyapı gerektirmesi,
duygu
ve
düşüncelerin
iletiminde
yeterli
sağlayamaması

gerçeklik

gibi noktalarda yüz yüze kurulan iletişim ile karşılaştırıldığında birtakım
sınırlılıklar bulunmaktadır. İnternetin bu sınırlılıklarının, gelişen
teknolojiyle giderek ortadan kaldırılabileceği düşünüldüğünde, gelecekte
iletişim etkinliklerinin oldukça büyük bir bölümünün internetin sağlamış
olduğu olanaklar çerçevesinde gerçekleşebileceği öngörülmektedir.
Bilgisayar, internet hizmetlerinin özellikle son yıllarda iletişim amaçlı
kullanım olanaklarının gelişmesiyle birlikte, ailelerin temel teknoloji
gereksinimleri arasına girmiştir. Öyle ki günümüzde artık her evde
internet bağlantısı olan bir bilgisayar bulunması neredeyse zorunlu bir
hal almıştır. Aile yaşantısına bu derece girmiş olan bilgisayar ve internet
teknolojilerinden kuşkusuz aile içi iletişimde de geniş çaplı yararlanma
söz konusudur. Aile içi iletişimin de temelde bireyler arası iletişim
etkinliği olduğu düşünüldüğünde; internetle iletişimin yüz yüze iletişime
göre olumlu ve olumsuz özelliklerinin yansımaları aile içi ilişkileri de
doğrudan etkilemektedir. Fiziksel olanaksızlıklardan dolayı sık
haberleşme ihtiyacı duyan aile bireylerinin, birbirleriyle kolay iletişim
kurmalarına olanak tanıması ve buna ek olarak, gerçekleştirilen görsel
ve işitsel teknolojilerle desteklenmiş internet tabanlı iletişimin; diğer
iletişim araçlarına oranla görece daha ekonomik olması, internetin aile
içi iletişimde kullanımını yaygınlaştıran etmenler arasındadır.
Diğer taraftan aynı fiziksel ortamda bulunan aile bireyleri arasında
internet kullanımının artmasıyla birlikte, birbirleriyle geçirdikleri ortak
zamanın azalması, belki de internetin aile içi iletişim boyutundaki en
büyük olumsuzlukları arasındadır. Gün içerisinde iş ve okul nedeniyle
birbirlerinden ayrı kalan aile üyelerinin tek ortak paylaşım zamanları
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olan akşam saatlerini de internet etkinlikleriyle geçiriyor olmaları
kuşkusuz bireylerin birbirleriyle olan iletişimlerini olumsuz yönde
etkilemektedir. Çocukların okulda bilgisayar ve internet kullanımları,
öğretmenin varlığından etkilenmesine karşın, özellikle ailenin sağlıklı bir
kontrol mekanizması geliştirmediği evlerde bilgisayar ve internet
kullanan çocuklar, kendini gizleme ve yalnızlık duygusu ile karşı karşıya
kalabilmektedir (Burnam, 2005). İnternetin, çocuğun zihinsel ve ruhsal
gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere de sahip olduğu
düşünüldüğünde; özellikle çocuklu ailelerde ebeveynlere bu noktada
önemli görevler düşmektedir.
İnternet kullanımının incelendiği araştırmalar genellikle internetin
faydaları, zararları ve ailenin internet hakkındaki görüşleri üzerinde
durmuştur. Ancak internetin aile iletişimini nasıl etkilediği ile ilgili
doğrudan çalışmalara rastlanmamıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye’den ve
yurt dışından derlenmiş çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2006 yılında yayınlanan Türkiye
İstatistik Yıllığı’nda hanelerde bilişim ekipman durumu incelendiğinde
Türk ailelerinin %11.62’sinin kişisel bilgisayara sahip olduğu, bu ailelerin
yarısının internete bağlı araçlara sahip olduğu görülecektir (%5.86).
Taşınabilir bilgisayar sahibi olma durumunun ise %1.13 ile sınırlı kaldığı
ve taşınabilir bilgisayara sahip ailelerinde ancak yarısının internete bağlı
olduğu görülecektir (%5.86). Hanehalkının internet kullanım amaçlarına
bakıldığında, hanehalkının internet teknolojilerini %90.16 oranında bilgi
arama ve çevirimiçi hizmetlerden yararlanma amacıyla, %78.23
oranında iletişim kurma amacıyla, %30.71 oranında da eğitim amacıyla
kullandığı görülmektedir. Hanehalkının internet kullanım düzeyleri
incelendiğinde sadece %15.95’inin mal veya hizmet siparişi vermek ve
satış işlemleri ile bankacılık işlemleri için kullandığı görülmektedir
(TÜİK, 2006).
Türkiye’de internetin aile üzerine etkilerini araştıran çalışmalar oldukça
sınırlıdır. Türkiye’de, Eskişehir Bursa ve Kütahya’da 94 aile üzerinde
yapılan bir araştırmaya göre aileler, interneti çağdaş yaşamın bir gereği
olarak görmekte ve internetin aile ilişkilerini olumsuz etkilemediğini
belirtmektedirler (Odabaşı, 2005).
2005 yılında Adana’da yapılan bir araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı beş bağımsız anaokulunun velilerinden, iki ilköğretim okulu ile iki
liseye devam eden çocuk ve gençlerden anket yoluyla veri toplanmıştır.
Toplamda 933 kişinin katıldığı bu araştırmada, ailelerin ve çocukların
interaktif iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına göre,
ailelerin %37' sinde
bilgisayar, %22’sinde internet bağlantısı, %55’inde VCD veya DVD, %
31’inde video, %46’ sında kablolu TV,% 86.3’ünde kasetçalar, %85’inde
radyo ve %32’ sinde video oyun aleti vardır. Kullanım alışkanlıkları ile
ilgili en dikkat çekici sonuç; çocukların yaşı arttıkça bilgisayar ve
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internet kullanmaya ayırdıkları sürenin de artıyor olduğudur. Ayrıca
bilgisayar ve internetin çocuklar ve gençler tarafından kullanımında
amaç dışı bir kullanım saptanmıştır. Araştırmada Bilgisayarın daha çok
çocukların okul ödevlerini yapması (ders çalışmak) amacı ile alındığı
bulunmuştur. Çocukların bilgisayarı sadece %19.7’sinin okul ödevleri
için bilgi toplamak ve ödev yapmak için kullandıkları saptanmıştır
(Arnas, 2005).
Aksüt ve Batur (2007) lise ve yüksek okula giden 2000 öğrencinin
oluşturduğu evrende, 150 erkek, 150 kız öğrenciden oluşan örneklem
grubuyla bir araştırma yapmışlardır. Gruplara anket yoluyla 25 tane açık
uçlu soru sorulup alınan cevaplar betimsel analiz yöntemiyle
incelenerek yorumlanmıştır. Aksüt ve Batur (2007)’a göre internet ile
ergenlerin iletişimi arasında aşağıdaki ilişkiler saptanmıştır.
Erkeklerin kızlara oranla daha fazla internet kullandıkları
belirlenmiştir.
Ergenlerin şiddet olaylarına karışmasının ya da şiddete eğilimli
olmasının internet ya da televizyon ile ilgili değil, eğitim
sistemiyle ilgili olduğu görülmüştür.
Sürekli sınavlara hazırlanarak zaman harcayan çocukların daha
fazla internet kullandıkları ve şiddete eğilimli oldukları
görülmüştür.
Erkekler daha çok hareket içerikli oyunlar oynarken kızların
“Chat” yaptıkları tespit edilmiştir.
Ergenler arasında internetin zarar değil yarar getirdiği
görüşünün daha etkin olduğu belirlenmiştir.
Ergenlere göre internetin en etkileyici yönü, istendiği an, istenen
bilgiye ulaşabilmeye olanak tanımasıdır.
Bilgisayar, televizyon ve internet gibi iletişim araçlarının aile ile
iletişimi olumlu ya da olumsuz etkileyip etkilemediği sorusuna
öncelikle anne ve babaların, kendilerinden çok bu teknolojilere
zaman ayırdıkları bu nedenle iletişim çatışmalarının yaşandığı
görüşü egemen olmuştur. Ailenin, ergenden uzaklaşması
ergenin de aileden uzaklaşmasına neden olmaktadır.
Ayrıca, internetin aile içi çatışmaları getirirken, ergenin
sosyalleşmesini olumlu yönde etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır.
Giacquinta ve diğerleri (1993) tarafından çocukların evde bilgisayar
kullanımına yönelik 70 aile ile üç yıllık bir süreçte gerçekleştirilen bir
araştırmanın bulgularına göre; çocukların evde bilgisayarı akademik
amaç için çok az kullandıkları, çocukların büyük bir kısmının bilgisayarı
oyun amaçlı kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca, ailelerin bilgisayar
kullanmaya isteksiz olmaları nedeniyle, çocukların bilgisayar
kullanımlarında onlara eşlik etmede ya da yardımcı olmada ailelerin
yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır (Burnam, 2005).
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2000 yılında yapılan ve İsrail’in bütün bölgelerini kapsayan bir
araştırmada, 1000’den fazla aileden görüşme yoluyla veri toplanmıştır.
Bu araştırmanın sonuçlarına göre, ergenlerin internet kullanımına
ayırdıkları zaman arttıkça ebeveynlerine olan yakınlıkları azalmaktadır.
Ancak internetin ödev yapma ve bilgi edinme aracı olarak kullanılması
durumunda, harcanan zamandan bağımsız olarak, ebeveynler
çocuklarını onaylamakta ve aralarındaki yakınlık artmaktadır. İnternet
ödev dışı amaçlarla kullanıldığında kuşaklar arası çatışmalar
artmaktadır (Mesch, 2003).
Evde ailelerin internete girişlerinde çocukların etkisini belirlemek
amacıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, 38 aile ve 31 çocuk ile nitel ve
nicel araştırma yöntemleri aracılığıyla veri toplanmıştır. Araştırmada
elde edilen bulgular doğrultusunda eve internet bağlatmada ve evde
internet kullanımında çocukların çok önemli bir etkisinin olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca, internete giriş ve internet kullanımının aile içi
tartışmaların ve uyumsuzlukların yaşanmasında önemli bir etken
olmaya başladığı sonucuna ulaşılmıştır (Van Rompaey, Roe ve Struys,
2002).
İnternet kullanımının etkilerini belirlemek üzere üç yıllık izleme
çalışması şeklinde evinde internet bağlantısı bulunan 73 hanedeki 169
bireyle bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu hanelerdeki internet
bağlantısı olmadan önce ve internet bağlantısı olduktan sonraki dönem
içerisindeki iki yıllık süre boyunca elde edilen bulgulardan, internet
kullanımının artmasının, aile içi iletişimin azalması, katımcıların uzak ve
yakın sosyal çevrelerinin daralması, depresyon ve yalnızlık duygularının
artması ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, çoğu internet kullanımının
sosyal iletişimi artırmaya yönelik olmasına rağmen, internet kullanımının
genellikle yüzyüze iletişimi azaltabileceği, güçlü sosyal ilişkilerin yerini
zayıf ilişkilerin alabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ancak üç yılın
sonunda internet kullanımının olumsuz etkilerinin ortadan kalkmaya
başladığı belirlenmiştir. Bu süre içerisinde internet bağlantısı sayısı dört
katına çıkmış, internetin yeni iletişim hizmetlerinin (msn gibi sohbet
ortamları) aile ve arkadaşlar arasındaki güçlü sosyal bağların
gelişmesini ve devam ettirilmesini daha kolaylaştırdığı belirlenmiştir
(Kraut ve diğerleri, 2002).
Pakistan’da 2004 yılında, internetin toplum üzerindeki etkilerinin
belirlenmesi amacıyla yapılan bir araştırmada toplumun her kesiminden
ve her yaş grubundan internet kullanan kişilerle anket yapılmıştır.
Araştırma sonucunda, Pakistan’da internetin toplumun geneli üzerinde
etkide bulunarak, artan internet kullanımının, artan yalnızlık ve
depresyon, azalan sosyal bağlar ve zayıf aile iletişimini getirmekte
olduğu sonuçları bulunmuştur (Rajani ve Chandio, 2004).
2003 yılında bu alanda yapılan 16 ayrı araştırmanın sonuçlarını
derleyen bir meta-analiz çalışmasının sonuçlarına göre, internet
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kullanımının, kişilerin aile üyeleriyle etkileşimleri ile ilgili olmadığı
bulunmuştur. Diğer bir önemli bulgu ise bu alanda yapılan çalışmaların
birbiriyle çelişkili sonuçlara ulaşmış olmasıdır. Bazı çalışmalarda
internet kullanımındaki artışın, bireyler arası iletişimi olumsuz yönde
etkilediği bulunurken, bazı çalışmalarda ise tam tersine olumlu yönde
etkilediği bulunmuştur (Shklovski, Kiesler ve Kraut 2006).
KKTC’de 12-17 yaşları arasındaki 686 ilköğretim ve ortaöğretim
öğrencisi ile gerçekleştirilen bir araştırmada, internetin öncelikle erkek
öğrenciler tarafından daha çok kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada ayrıca, bu öğrencilerin interneti genellikle eğlence ve
iletişim amaçlı kullandıkları, internette sohbet odalarını kullanırken
genellikle kendilerini farklı bir şekilde tanıttıkları belirlenmiştir. Bununla
birlikte, internet üzerinden oynanan oyunların büyük bir bölümünün
şiddet içerikli oyunlar olduğu ve bu oyunları oynama ile anti-sosyal
saldırı ve kendine yönelik saldırı arasında ilişki olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca, öğrencilerin problemli internet kullanımları arttığında akademik
başarılarının düştüğü sonucuna ulaşılmıştır (Bayraktar ve Gün, 2007).
Kore’de 4, 5 ve 6. sınıftaki 222 çocuk ile gerçekleştirilen çalışmada
çocukların internet kullanımının, aile ile geçirilen zamanla ve aile içi
iletişim ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre,
çocukların toplam internet kullanım sürelerinin aile ile geçirilen zamanı
azalttığı, ancak aile içi iletişimle ilişkili olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca,
araştırmada ailelerin çocukları faydalı web sitelerine yönlendirmelerinin
ve internet kullanımında çocuklara eşlik etmelerinin çocukların interneti
eğitsel amaçla kullanım sıklığını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.
Ancak, ailelerin çocukların internet kullanımına ilişkin belirlediği
kuralların ve zaman sınırlamasının, çocukların internet kullanım
alışkanlıklarını değiştirmediği de belirlenmiştir (Sook-Jung ve Young-Gil,
2007).
Alanyazındaki araştırma sonuçları incelendiğinde internetin aile içi
iletişime etkisinin ülkelere göre farklılaşmasına karşın, özellikle 2000 yılı
öncesi yapılan çalışmaların internetin aile içi iletişimi daha olumsuz
yönde etkilerken, 2000 yılı sonrası yapılan çalışmalarda iternetin aile
iletişimini olumsuz yönde etkileme eğiliminin azaldığı söylenebilir.
Bununla birlikte, gerek Türkiye, gerekse diğer ülkelerde yürütülen
çalışmalar sonucunda internetin aile iletişimi üzerine etkileri hakkında
net bir görüş birliğine varılamamıştır. Bunun en önemli nedenleri
arasında; toplumların, internet teknolojilerinin ve internetin kullanım
amaç ve yöntemlerinin zamanla değiştiği, bu davranışların kültür ve
sosyo-ekonomik düzey gibi bir takım değişkenlerle birlikte de farklılıklar
göstermesi olasılığıdır. Türkiye’de internetin aile iletişimi üzerine etkileri
ile ilgili araştırmaların çok az sayıda olduğu dikkat çekmektedir. Buna
bağlı olarak, sağlıklı verilere ulaşmak için, bu konuda Türkiye’de güncel
ve geniş kapsamlı araştırmalara gereksinim vardır.
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1.2.2. Sağlık
İnternet teknolojilerin hayatımıza girmesiyle toplumun her kesimindeki
genç yaşlı bireyler bu teknolojileri yoğun bir şekilde kullanır hale
gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre çocukların da bu teknolojileri en az
yetişkin bireyler kadar kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin,
Hong Kong’da, Ho ve Lee (2001) yaptıkları bir araştırmada 12-14 yaş
arası çocukların günde ortalama 137 dakikalarını bilgisayar kullanarak
geçirdikleri vurgulamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Turow ve
Nir (2000) tarafından yapılan başka bir araştırma ise 12-17 yaş arası
çocukların evde ortalama 97 dakika bilgisayar kullandıklarını
vurgulanmaktadır. Ailelerle çocukların bilgisayar ve internet kullanımına
ilişkin gerçekleştirilen araştırmalar ise, çocuklarının eğitim olanaklarını
geliştirmek ve onları “bilgi çağı”na hazırlamak için bilgisayar ve internet
kullanımını desteklemekte olduklarını ortaya koymaktadır (Turow,
1999). Aileler, web’in çocuklar üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerine ve
çocukların bilgisayarda oyun oynamak, internetten resim, şarkı ya da
film indirmek gibi etkinliklere ilişkin olumsuz düşüncelere sahip
olmalarına rağmen, onların bilgisayarda gerçekleştirdikleri etkinlikler ile
boş vakit geçirmelerini televizyon izleyerek boş vakit geçirmelerine
tercih etmektedirler. Çocuklarının bilgisayarlarının olmaması aileler için
bir dezavantaj olarak görülmektedir (Kraut, Scherlis, Mukhopadhyay,
Manning, & Kiesler, 1996).
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplumdaki bireyler tarafından uzun süreli
kullanımı birtakım fizyolojik ve psiko-sosyal sorunlara da sebep
olabilmektedir. Bilgisayar ergonomisine ilişkin araştırmaların büyük bir
kısmı, uygun olmayan bilgisayar çalışma ortamlarının kas-iskelet
sistemi rahatsızlıklarının oluşmasına yol açan bir etken olduğunu ortaya
koymaktadır Sheedy, 1992). Zandvliet ve Straker tarafından (2001)
bilgisayar çalışma ortamının düzenlenmesine ilişkin Kanada ve
Avustralya’da 1404 ortaöğretim öğrencisiyle gerçekleştirilen bir
araştırma öğrencilerin bilgisayar çalışma ortamını düzenleme
konusunda yetersiz bilgiye sahip olduklarını ortaya koymuştur. 95
ilköğretim okulu öğrencisi ile masaüstü bilgisayarların kullanımına ilişkin
olarak gerçekleştirilen bir diğer bir araştırmada okullardaki çalışma
ortamlarının öğrencilerin kullanımına uygun olmadığı sonucunu ortaya
konulmuştur. Araştırmada bilgisayar çalışma ortamlarına ilişkin sağlık
risklerinin çocukları yetişkinlerden daha fazla etkilemekte olduğu da
vurgulanmıştır. Bunun nedeninin bilgisayar ve çevre birimlerinin
genelde çok daha büyük oranlarda yetişkinler için tasarlanmasıyla ilişkili
olduğu(Oates, Evans, Hedge, 1998) düşünülmektedir.
Bilgisayar kullanımı ile birlikte görülen başlıca fizyolojik sorunları; görme
sorunları, kas-iskelet sistemine ilişkin sorunlar ve strese bağlı sorunlar
olarak belirtilmektedir (Sullivan, 1989; Saito vd. 2000). Özellikle ekran
ve klavye; kalem kağıt gibi araçlardan biraz farklı olarak, göz
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yorgunluğu, gözde ağrı ya da acıma, kuruluk, omuz tutulması, sırt ağrısı
gibi optik ve fiziksel bir çok rahatsızlıklara neden olabilmektedir.
Ayrıca birçok deneysel çalışmaya göre, bilgisayarda çalışırken, vücutta
gerginlikler ve tutulmalar olmaktadır. 11 okuldan 3, 4 ve 5. sınıf
öğrencileri ile gerçekleştirilen bir araştırma bilgisayar çalışma
ortamlarının çocukların kullanımına uygun olmadığını ortaya koymuştur.
Araştırmada monitörlerin ve klavyelerin genelde çok yüksek olarak
yerleştirildiği ve çocukların monitörü izlerken boyunlarında fazla gerilme
olduğu, bilek ve bacaklarının da yine yanlış açıyla durması nedeniyle
kas ve tendonlarda gerilmeler oluştuğu ortaya konulmuştur. Aynı sorun
bilgisayar ve bilgisayar çalışma ortamının okuldaki ile benzer ölçülerde
olmasından dolayı evlerde de yaşanmaktadır (Hickey, 1999). Harris ve
Straker (2000) tarafından 10-17 yaş arası 314 öğrenci ile
gerçekleştirilen bir araştırma ise öğrencilerin bilgisayar kullandıkları
zaman artan ve en yoğun hissedilen rahatsızlıkları boyun, sırt, bilekler
ve dizlerde ortaya çıkmıştır. Göz hareketlerinde ise daha yoğun bir
odaklanma söz konusu olduğu için acı ya da yanma söz konusu
olmaktadır (Saito vd., 2000). Jacobs (2002), Harris (2000) ve Williams
(2002), oluşan rahatsızlıkların sürekli bilgisayar kullanımı ve bilgisayar
kullanım alanlarının öğrencilerin duruş ve görsel ihtiyaçlarına uygun
olmaması ile ilişkili olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu koşullar aynı
zamanda yetişkinler için de geçerli olan, kas iskelet sistemi ve görme ile
ilgili rahatsızlıklara ilişkin saptanmış temel olumsuzluklardır (National
Research and Council, 2001; Dainoff, 2000; Grandjean 1987).
Bilgi ve iletişim teknolojileri fizyolojik sorunlara neden olabilirken
psikososyal sorunlara da neden olabilmektedir. Özellikle yapılan
araştırmalar bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına bağlı olarak
çocukların yetişkinlere göre daha fazla psikososyal sorunlarla karşı
karşıya kaldıklarını göstermektedir. Karşılaşılan bu sorunlardan
başlıcaları internet bağımlılığı, kişilik gelişim problemleri, ahlaki gelişim
problemleri vb. dir. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre 12-18
yaşları arası çocuğun kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası yaşadığı
kritik bir dönemdir. Bu dönemde çocuk kendi kimliğini sorgulamaya
başlar. Çok önemli değişimler yaşadığı bu dönem de çocuk ailesinden
çok akran gruplarından etkilenmektedir. Bu nedenle bu dönemde
çocuklar akran gruplarından kaynaklanan antisosyal davranışlar
gösterebilirler. Bu dönemde ergen, kendine onun kişiliğini etkileyecek
çok önemli sorular sormaktadır. Sağlıklı bir şekilde kimliğin kazanılması
için ergenin çevresinde model alabileceği yetişkinlerin bulunması önem
taşımaktadır. Anne ve babalar çocuklarına dostluk, saygı ve sevgi
temeline dayalı ilişkiler kurmalıdırlar. Eğer çocuk bu dönemde kimlik
kazanma sorununu çözerse, kendine güvenen kendinden emin bir kişi
olarak yaşamını sürdürebilir ve başarılı olur. Aksi takdirde ergen henüz
kişilik gelişimini tamamlayamamış çocuk gibi davranan yetişkinlerden
biri olarak karşımıza çıkacaktır (Senemoğlu, 1998). Böylesine kritik bir
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dönemde çocuğun kontrolsüz bir şekilde bağımlılığa doğru gidecek bir
internet kullanımı, onun çevresiyle yeterince etkileşim kurmadan
kendine karşı güven ve kişilik kazanma yolunda başarısız olmasına
neden olabilecektir.
Çocukların yaşıtları ile etkileşimlerinin toplumsal gelişimleri, kişisel
dengeleri ve sosyal yeterlikleri üzerinde büyük etkisi vardır (Dworetzky,
1996). Çocuğun çevresiyle doğrudan etkileşim içinde olması, onun
sosyalleşmeyi öğrenme sürecini etkilemektedir. Bireyde toplumsal
uyumun ölçüsü, bireyin çevresindeki kişilerle ilişkileri, grup
çalışmalarına katılabilmesi, yapıcı olması sorumluluk yüklenmesi,
birlikte yaşamanın getirdiği kurallara uyabilmesidir (Yavuzer, 2000). Bu
anlamda internet bağımlılığı çocuğun sosyalleşmesinde olumsuz bir
etmen olarak karşımıza çıkabilmektedir. 12-18 yaş, çocuğun kişilik
oluşumu açısından çok kritik bir dönem olması açısından, arayış
içerisinde olan ve özellikle de çeşitli sorunlardan dolayı içine kapanan
çocuklarda bu dönemde internet bağımlılığı riski oldukça yüksektir. Bu
konuda yapılmış pek çok araştırma bulunmaktadır. Neilsen (2000)’e
göre internet, çocuklarda sosyal izalasyon ve yalnızlığa neden
olabilmektedir. Young ve Rogers (1997)’a göre bunun nedeni internetin
aşırı kullanımının, bireylerin diğer insanlarla görüşüp konuşmalarını
engellemesidir. Birçok bilgisayar etkinliğinin bireysel olması, çocukları
yaşıtları ile arkadaş olmak yerine toplumsal gelişime engel olan
“elektronik arkadaşlığa” yöneltmektedir. 8- 18 yaş arası öğrenciler ile
gerçekleştirilen bir araştırma, evlerinde bilgisayarı olan öğrencilerin
önemli bir bölümünün yalnızlığı tercih ettiklerini vurgulamaktadır. Bunun
yanı sıra öğrencileri % 60’ı okuldaki bilgisayar etkinliklerini yalnız
gerçekleştirmektedirler. Ancak elbetteki bu zamanın bir kısmını e-posta
aracılığı ile elektronik arkadaşlıklar oluşturmak için de kullanmaktadırlar
(Roberts vd. 1999).
İnternet bağımlılığının çocukların pek çok yönden sosyal yaşantılarını
olumsuz etkiledikleri söylenebilir. Bunun yanı sıra iyi tasarlanmış bir
bilgisayar çalışma ortamının sosyal etkileşimi engellemediği de
söylenebilir. Örneğin öğrencilerin bilgisayar çalışma ortamında yalnız
çalışmak yerine ikişerli gruplar şeklinde çalışmaları tavsiye edilmektedir.
Araştırmaların birçok öğrenci için bilgi paylaşımı, dil gelişimi ve karar
verme konularında bilgisayarların katkısını vurgulamakta olduğu da bir
gerçektir. (Wright 1994; Haugland & Wright 1997). Sunny ve Tsai
(1999), 10. ve 12. sınıf öğrencileri üzerinde yürüttükleri araştırma
sonuçlarına göre internetin aşırı kullanımının çocuğun sosyal
yaşantısına etkisini sekiz başlıkta toplamışlardır. Bunlar: Günlük rutin
yapılması gereken işler, sağlık, ailevi ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, annebaba ile ilişkiler, okul öğrenmeleri ve öğretmenleri ile ilişkiler. İnternet
gün geçtikçe çocukların sosyal, kişisel ve ahlaki gelişimlerini daha çok
etkilemektedir. İnternetin çocukların günlük yaşamlarını nasıl
etkilediğine dair çok ilginç bir sonuç dikkat çekmektedir. Bir yurtta
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yapılan araştırmaya göre, aynı odayı paylaşan arkadaşlar, aynı ortamda
bilgisayarda çalışırken birbirileriyle yüz yüze konuşmak yerine internet
üzerinden sohbet yaparak anlaşmaya çalışıyorlardı (Chou C., Chou J.,
Nay-Ching, N., 1998). Araştırmalar ev halkı arasında interneti diğerleri
ile iletişim kurmak (e-posta, sohbet odaları vb.) için kullanmanın
özellikle gençler için yaygın bir etkinlik haline geldiğini vurgulamaktadır.
Gençler, ödevlerin yaptıktan sonra gerçekleştirdikleri en yoğun internet
etkinliğinin e-posta kullanmak ve sohbet odalarına katılmak olduğunu
vurgulamışlardır (Turow, 1999). Parks ve Roberts tarafından
gerçekleştirilen bir araştırma katılımcıların sanal ortamda edindikleri
arkadaşlıklara gerçek dünyada edindikleri arkadaşlıklardan daha kısa
zaman
ayırdıklarını
vurgulamışlardır
ve
internet
üzerinden
gerçekleştirilen arkadaşlıkları daha kısa bir süre için varolan
arkadaşlıklar olarak tanımlamışlardır. McKenna ve Bargh (1998) ise
araştırmalarında sosyal olarak endişeli ve yalnız insanların internet
üzerinden edinilen arkadaşlıkların gerçek dünyadaki arkadaşlıklardan
daha dürüst ve candan olduğunu vurguladıkları sonucuna ulaşmışlardır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla birlikte ortaya çıkabilen
fizyolojik ve psikososyal sorunların önlenmesine yönelik toplumdaki
bireylerin yeterince bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Sotoyama ve
diğerleri (2002)’nin sağlıklı bilgisayar kullanımı konusundaki bilgi
düzeylerini ölçmeye yönelik yapmış oldukları araştırmada hem
ilköğretim hem lise öğrencilerinin %60’ı ve ortaokul öğrencilerinin
%30’una bilgisayar ergonomisi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediği
belirlenmiştir. Ortalama ilköğretim ve lise öğrencilerinin %30’u ve
ortaokul öğrencilerinin %60’ı sınırlı sağlıklı bilgisayar kullanımı eğitimi
almışlardır. Genel olarak okulların %10’u aktif olarak öğrencilerin
bilgisayar eğitimi içerisinde sağlıklı kullanım bilgisini entegre etmişlerdir.
Bu durum toplumun sağlıklı bilgisayar kullanımı konusunda yeterli
düzeyde bilgi sahibi olmadığını göstermektedir. Lai tarafından
gerçekleştirilen ve Yeni Zelanda’daki ilk ve orta öğretim okullarındaki
öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar kullanımı nedeniyle oluşan sağlık
risklerine ilişkin farkındalıklarını araştıran bir başka çalışmada
katılımcılar, bilgisayar kullanımına ilişkin sağlık risklerinin farkında
olduklarını ancak bu riskleri önlemeye yönelik bir önlem almadıklarını
belirtmişlerdir (Lai, 2000; Dockrell vd., 2003). Öğretim süreçlerinde
bilgisayara ilişkin ergonomiye ilişkin gerçekleştirilen bir diğer
araştırmada öğretmenlerin çoğu bilgisayara ilişkin bir eğitim aldıklarını
fakat ergonomiye ilişkin yeterince eğitim almadıklarını ve ergonomiye
ilişkin bilgi düzeylerinin yeterli olmadığını vurgulamışlardır (Dockrell vd.,
2003). Oregon’da okulda ve evde bilgisayar kullanımına ilişkin olarak
gerçekleştirilen bir diğer araştırma öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar
kullanımı süresince öncelikli olarak yaşadıkları rahatsızlıkların boyun,
ayaklar, sırt, bilek ve gözlerde oluşan rahatsızlıklar olduğu ve bu
rahatsızlıkları önlemeye ilişkin bir önlem alınmadığı vurgulanmıştır
(Williams, 2001). Bu yüzyılda bilgisayar kullanımına ilişkin ergonomiyi
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geliştirmenin çıkış noktası baştan sona ergonomi eğitimini geliştirmektir.
Bilgi teknolojisine erişimin sağlıklı yolunu oluşturmak için yenilikçi
önlemler alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır Bennet, 2002). Üniversite
öğrencileri ile gerçekleştirilen bir diğer araştırma ergonomik eğitimin
öneminin altını çizmektedir. Öğrenciler, araştırma için oluşturulan
ergonomik tasarım takımının bir parçası olduktan ve bilgisayara ilişkin
ergonomi eğitimi aldıktan sonra uygun bir bilgisayar çalışma ortamını
tanımlayabiliyorlar, bilgisayarların ve diğer ekipmanların uygun bir
biçimde yerleştirilmesi ve bilgisayarda çalışırken sağlıklı davranışlar
sergilenmesi gibi konularda bir takım önerilerde bulunabiliyorlardı
(Robertson, 2002). Okullarda bilgisayar kullanılmaya başladığından bu
yana araştırmacılar teknolojinin eğitim sürecinde etkili kullanılmasının
temelinde öğretmenler olduğunu vurgulamışlardır. Bir öğretmenin
bilgisayar ve bilgisayar ortamının kullanımı ve düzenlenmesi
konusundaki yetkinliği öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının teknoloji
desteği ile etkili bir biçimde karşılanmasını etkilemektedir (Sarama ve
Clements 2001).
1.2.3. Güvenlik ve Etik
Günümüzde ucuz ve etkin haberleşme olanağı sunmasıyla başlı başına
bir kitle iletişim aracı haline gelmiş olan internet, birçok genç için
televizyonun ya da dışarıda gerçekleştirilebilecek birçok sosyal
etkinliğin yerini almıştır. Ancak iletişimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin
kullanımı ile artan haberleşme hızı, internet üzerinde gerçekleştirilen
eylemlerin etik boyutunun iyice düşünülmesi için kullanıcılara yeterince
zaman bırakmamaktadır (Kalman ve Grillo, 1996). Dahası elektronik
bilgi çok daha kolay değiştirilebildiği ve yetkisiz girişler için tehdide açık
olduğu için kağıt üstünde olan bilgiden daha kırılgandır.
Bilgisayar etiği; sürekli gelişen bilgisayar ve internet teknolojileri ile
ilişkili olarak gerçekler, kavramsallaştırmalar, politikalar ve değerler
arasındaki ilişkileri ele alan dinamik ve karmaşık bir çalışma alanıdır. Bu
bağlamda duvara asılı sabit bir takım kurallar topluluğu olarak değil,
bilgisayar teknolojisinin doğal ve sosyal doğurgularının bir analizi ve bu
tür teknolojilerin etik kullanım politikalarını formüle etme ve etik kullanım
yapısının açıklanması olarak ele alınması gereken bir çalışma
alanıdır(Şendağ ve Odabaşı, 2006).
Karşılaşılabilecek zor ve karmaşık sorunlardan dolayı insanların
bilgisayar etiği ve güvenlik hakkında bilgi sahibi olması büyük önem
taşımaktadır. Aksi takdirde bu sorunlar toplumda büyük yaralar
açabilecektir. Örneğin, 26 Nisan 1999’da ortaya çıkan CIH (Chernobly)
virüsü Türkiye dahil birçok ülkede resmi kuruluşlarda, finans
kurumlarında, hava limanlarında, radyo-televizyon istasyonlarında ve
bankalarda bilgilerin silinmesine neden olmuş milyonlarca dolarlık
zarara yol açmıştır (BBC News, 1999; Vibert, 1999).
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Kidder’in (1999) ahlaki geleceğimiz için önerdiği altı yeni trendin ilki
bilgisayar teknolojilerini de içine alan teknoloji etiğidir. Teknoloji etiği
konusunda atılacak doğru adımlar ve geliştirilecek eğitsel ve altyapısal
politikalar, internetin güvenlik ve etik bağlamında aileler üzerinde
olumsuz etkiler yaratmasına engel olabilecektir. İnternetin etkin rol
aldığı etik dışı davranışların bazıları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lisanssız yazılım edinme ve kullanma
Bilgisayar ortamındaki özel verilere izinsiz erişme
Başkalarının çalışmalarını kaynak göstermeden kullanma
Sanal ortamın sağladığı olanakları kullanarak başkalarını
rahatsız etme
Sanal ortamda başkalarının özel verilerine ulaşarak yarar elde
etme
İnternet kafelerde uygunsuz sanal ortamlara girebilme
Müzik, resim ve film gibi görsel-işitsel materyalleri sahibinin izni
olmaksızın kullanma
İnternet üzerinde yapılan görüşmelerde yanlış bilgi verme
İnternet üzerinde yapılan görüşmelerde uygunsuz konuşmalar
yapma

Bunların yanı sıra internet kullanımı sırasında tehdit yaratabilecek
birçok unsur bulunmaktadır. Virüs taşıyan e-postalar, reklam amaçlı
mesajlar ve istem dışı açılan reklam siteleri (pop-up), zararlı yazılımlar,
ağ üzerinden ya da bireysel olarak oynanan şiddet içerikli oyunlar,
içeriği ahlaka uygun olmayan siteler, yasa dışı örgüt materyalleri ya da
yanlış bilgiler internetin bilinçli kullanılmasını ve ailelerin bu konuda
bilinçlenmesini oldukça önemli kılmaktadır. İçerik filtresi, şifreleme,
dijital imza ve sertifika kullanımı, güvenlik duvarları, anti virüs
uygulamaları ve izleme yazılımları ile internetin zararlı yönlerinden
korunmak ve aile bireylerini korumak olasıdır.
İnternette aileleri ve çocukları bekleyen birçok olası tehlike mevcuttur.
Bu bağlamda akla ilk gelen tehlikeler, çocukların sınırsız ve sansürsüz
bilgiye ulaşma olanağı, kötü niyetli bilgisayar kullanıcılarının aile
bireylerinin kişisel bilgisayarlarına bağlanarak özel bilgilerini ele geçirme
ya da yazılım ve donanımlara zarar verebilme olasılığı, internetin
çekiciliği nedeniyle gençleri uzun süre oyalayarak sosyal yaşamın
dışına itebilmesi gibi faktörlerdir. Bu nedenle internetin yararlarının yanı
sıra kontrollü ve bilinçli kullanılması gereken bir kitle iletişim aracı
olduğu da dikkate alınmalıdır. Şendağ ve Odabaşı (2006, ss. 15101511), Dillner (2000) ve GNW (2001) gibi kaynaklardan yararlanarak
günümüzde ailelerin ve öğretmenlerin çocuklarda siber farkındalık
bilincinin gelişimini sağlayabilmeleri için bazı tehlikeleri göz önünde
bulundurmaları gerektiğini önermektedir. İnternet te çocukları bekleyen
olası tehlikeler şu şekilde sıralanmaktadır:
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1. Çevrimiçi Yeni İnsanlarla Tanışma: İnternette yeni biriyle
tanışma sonucu kaçırılma ya da tacize uğrama çocukların
başına gelebilecek en ciddi tehlikelerden biridir. Bu bağlamda
ailelerin çocuğun internet üzerinden kurduğu ilişkileri düzenli
olarak takip etmeleri, çocuğu rencide etmeden e-postalarını ve
üye olduğu grupları takip etmeleri, gerektiğinde filtreleme
programları kullanmaları bu tür tehlikelere karşı atılabilecek
adımlar arasında gösterilmektedir (Şendağ ve Odabaşı, 2006,
s. 1510).
2. Gizliliğin Yitirilmesi: Yetişkinler, gençler ve çocuklar internette
gerek kendilerini gerekse ailelerini tehlikeye atacak mahrem
bilgilerin yayılmasına bilerek ya da bilmeyerek neden olabilirler.
Gizliliğe yapılan bu tür saldırılar, internet ile ilgili en önemli
sömürü araçları arasındadır. Günümüzde pek çok çocuğun bir
şekilde internete ulaşma şansı vardır. Bu ticari kuruluş ve
reklam şirketleri için büyük ve karlı bir pazardır. Ticari firmalar
tarafından desteklenen pek çok yarışma sitesi ödül verebilmek
için bireylerin kişisel bilgilerini istemektedirler. Bu bilgilerin ticari
amaçlarla kullanıldığından tamamen habersiz olan çocuklar ilgili
bilgileri paylaşmakta bir sakınca görmeyebilirler. Adres, telefon
numarası ve isim gibi bilgileri yabancılara vererek gerek
kendilerini gerekse yakınlarını tehlikeye atabilirler.
3. Çevrimiçi Kavgalar: İnternet ortamında insanlar, genellikle
yazışma yoluyla iletişim kurarlar ve duygularını bu yollarla ifade
ederler. Sadece yazı ile haberleşildiği için, hatta bazen isimler
yerine sadece rumuzlarla haberleşildiği için yüz yüze iletişime
göre daha cesur tavırlar sergilenmesi olanaklıdır. Bu
yazışmalarda bireylerin birbirlerini kızdırabilecek, alaycı,
hakaret edici ya da aşağılayıcı ifadeler kullanabilmeleri
mümkündür. Bu durum, çocuk açısından hiç de hoş olmayan
sorunlara yol açabilir.
4. Uygun Olmayan Materyaller: Siber alemde çocuklar için
uygun olmayan pek çok site ya da bilgi bulunmaktadır.
‘Uygunluk’ göreceli bir kavram olup aile ya da topluma göre
değişse de seks, şiddet ve terör siteleri, silah ve madde
kullanımını teşvik eden bazı platformlar her toplum ve aile
tarafından uygunsuz olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda
çocukların çevrimiçi dolaşabilecekleri yerler ile ilgili kesin
kurallara ihtiyaç duyulmaktadır.
5. Çevrimiçi Arama, Okuma: İnternette arama yapılırken gerekli,
güncel ve doğru bilgilerin yanı sıra gereksiz, zararlı ya da yanlış
birçok bilgiye de ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda internette
nasıl arama yapacağını bilmek önemli bir konudur. Çocukların
kendileri için uygun, etkili ve yararlı materyalleri bulabilmeleri
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için internette arama yapmanın temel noktalarını bilmeleri, kritik
düşünme
becerilerini
kazanmaları,
aramalarını
nasıl
sınırlandırabileceklerini
bilmeleri
gerekmektedir.
Ayrıca
çocukların görüş, rivayet, yalan ve gerçekler arasındaki ayrımı
yapabilmeleri için gerekli yetileri kazanmaları oldukça önemlidir.
6. İnsanları Tehlikeye Atma: Yetişkinler gerek kendilerinin
gerekse aile bireylerinin tehlikeye düşebileceği durumlara karşı
daha dikkatliyken çocuklar bu konuda yeterince olgunlaşmamış
oldukları için biraz daha esnek davranmaktadırlar. Dolayısıyla
gerek kendilerini gerekse aile bireylerini tehlikeye atabilecek
bilgileri kolaylıkla internette paylaşabilmektedirler.
7. Silah ve Madde Kullanımı: İnternet çocukların madde
bağımlısı olmalarına ya da silah kullanmalarına neden
olmayabilir. Ancak teşvik edici ya da tetikleyici rol oynayabilir.
Özellikle çocukların merak duygularını sürekli besleyecek
zararlı ve sınırsız bilgiye ulaşabilmeleri, gerekli önlemler
alınmadığı halde kötü sonuçlar doğurabilecektir.
8. Aşırmacılık ve Telif Hakları: Lisanssız yazılım kullanma ve
bilgi aşırma maalesef internetin neden olduğu en yaygın
sorunlar arasındadır. Birçok yazılı ve görsel materyal, müzik,
görüntü ve yazılım internet yoluyla paylaşılmakta, sahibinden
izin alınmadan ya da kaynağı belirtilmeden kullanılmaktadır.
Çocuklara telif hakları ile ilgili farkındalığı arttıracak şekilde
eğitim deneyimleri yaşatmak bu bağlamda oldukça büyük önem
taşımaktadır.
Yukarıda belirtilen tehlikelerin yanı sıra çocuğa internet adabını
benimsetme konusunda ailelere büyük sorumluluklar düşmektedir.
Herşeyden önce bilgisayar ve internet etiği konusunda aileler bilgi
sahibi olmalı ve bu konularda çocuğa model olmalıdırlar. ABD’de
yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin %30’u ticari yazılımları para
ödemeden yükleyip kullanmaktadırlar (Kruger, 2003). Ayrıca BSA
(Business Software Alliance) tarafından yapılan bir araştırma,
çocukların telif haklarına saygı göstermesinden ailelerin sorumlu
olduğunu ortaya koymuştur. Katılımcıların %78’i sadece anne-babaları,
%14 anne-babalar ve öğretmenleri birlikte sorumlu görürken %7 si ise
sadece öğretmenleri sorumlu olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bu
nedenle ailelere bu konuda büyük sorumluluklar düşmektedir.
(Dillner,2000; Roach, 2004). Ailelere ilişkin bazı öneriler Şendağ ve
Odabaşı (2006) tarafından aşağıdaki şekilde derlenmiştir (ss. 15131514):
1.

Çocuklara isim, adres, telefon numarası, kredi kartı numarası
ve şifre gibi bilgileri asla vermemeleri gerektiği ve çevrimiçi
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herhangi bir formu anne babalarından izinsiz doldurmamaları
gerektiği,
2. Anne-babalarının ya da güvenilir bir yetişkinin izni olmadan
herhangi bir yerden bir yazılımı bilgisayarlarına yüklememeleri
gerektiği;
3. İnternette yeni tanıştıkları bireylerle yanlarında anne-babaları
bulunmadan buluşmamaları gerektiği;
4. Anne-babanın izni olmadan herhangi bir sohbet odasına
girmemeleri gerektiği, sohbet odalarında karşılarına çıkan bazı
kişilerin akranları değil kötü niyetli yetişkinler olabileceği;
5. İnternette hiç kimseye ailece nerede olunacağının ya da ne
yapılacağının söylenmemesi gerektiği;
6. Çevrimiçi yeni tanışılan insanlara hemen cevap verilmemesi,
iletişim kurulmaması ve anne-babanın görüşü olmadan e-posta
vb. yollarla iletişim kurulmaması gerektiği;
7. Yeni bir çevrimiçi ortama girerken dikkatli olmaları gerektiği;
8. Anne-babanın izni olmadan internetten resim ya da e-posta
göndermemeleri gerektiği,
9. Çevrimiçi alışveriş yaparak anne-babanın izni olmadan kredi
kartı bilgilerinin girilmemesi gerektiği,
10. Kendilerini rahatsız eden sohbet konuşmalarına ya da epostalara cevap vermemeleri gerektiği,
11. Bilerek ya da bilmeyerek karşılaşılan her türlü rahatsız edici
içeriğin anne-babayla paylaşılması gerektiği anlatılmalıdır.
Ayrıca daha önce de belirtildiği gibi internette çocuğu korumaya yönelik
olarak kullanılan, anahtar kelimeleri tanıyarak belli içeriklere sahip
siteleri ya da e-postaları engelleyebilen, ya da ziyaret edilen yerleri ve
yazılan mesajları sürekli kayıt altında tutarak yetişkinleri uyarabilen
birçok yazılım mevcuttur. Bu yazılımları kullanmanın yanı sıra çevrimiçi
ortamı kullanma kurallarını çocukla birlikte belirleyerek çocuğun
internetin tehlikeleri hakkındaki bilincini arttırmak oldukça etkili olacaktır.
Ayrıca çocuğu bilinçlendirmede başarılı olmaları için aile bireylerinin de
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Teknoloji ile ilgili konuları öğrenmeye
çalışmak, çocuğun çevrimiçi ortamlardaki davranışlarını düzenli olarak
gözlemlemek ve internet başında geçirdiği vakitlerde gerektiği kadar
eşlik etmek, okullarda uygulanan bilgisayar ve internet kullanım
standartlarını ev ortamına da uydurabilmek, etik ve güvenlikle ilgili bazı
kuralları çocuklarla birlikte belirlemek yararlı olacaktır. İnternet bilinçli ve
amacına uygun şekilde kullanıldığında çocukların gelişimine büyük katkı
sağlayabileceği gibi internette karşılaşılabilecek pek çok uygunsuz
materyal onların saf, her şeye çabuk inanan yapılarını istismar
edebilecek tehlikelere gebedir. Başta anne ve babalar olmak üzere
yetişkinlere çocukları bu tür uygunsuz içerik ve tehlikelerden koruma
yolunda birçok sorumluluk düşmektedir. Bu da her şeyden önce
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yetişkinlerin güvenlik ve etik konusunda bilinçlenmelerini ve kendilerini
yetiştirmelerini gerektirmektedir.
1.2.4. Mekan
İnternet, içinde barındırdığı bilgi ve iletişim olanakları sayesinde baş
döndürücü bir şekilde hayatın her alanında yerini almıştır. Bireylerin
yaşamında önemli bir yer tutan internet kullanımı ile ilgili herhangi bir
çalışmada öncelikli olarak bakılması gereken değişkenlerden biri de
kuşkusuz mekân olgusudur. Günümüzde her ne kadar kablosuz internet
bağlantısı ile sınırlandırılmış alanların dışına çıkılmış olsa da, herhangi
bir mekân olmaksızın kullanılan internet bağlantısından söz etmek çok
anlamlı değildir. Yapılan çalışmalar günümüzde çocuk ve gençlerin
televizyon, video, bilgisayar, internet, sinema, radyo, teyp, video
oyunları gibi kitle iletişim araçlarının karşısında günde ortalama 4-5
saatten daha fazla zaman geçirdiklerini göstermektedir. Bu süre uyku
haricinde diğer etkinliklere ayrılan süreden daha fazladır ve bu araçlar
etkileşimli olarak kullanıldığında, 8 saate kadar çıkabilmektedir (Bar-on
ve Broughton, 2001). Bu durumda, günde ortalama 4-5 saat süre
harcanan bu yerin neresi olduğu, ne tür fiziksel özelliklere sahip olduğu
ve bu yerin kullanma amacına uygunluğu sorularının cevaplanması
önem kazanmaktadır. Bu bağlamda mekân boyutu aile bireylerinin
internet kullanımında iletişim, sağlık, güvenlik gibi boyutları da doğrudan
etkilemektedir. Bu bakımdan internet kullanımında mekân seçimi özenle
üzerinde durulması gereken konulardan birisidir. Bireylerin internet
bağlantısını gerçekleştirdikleri mekânlar arasında ev, internet kafe, okul,
işyeri ve arkadaş evleri bulunmaktadır. Evlerinden internet bağlantısını
gerçekleştiren bireyler için evde bilgisayarın ve internet bağlantısının
bulunduğu
yer,
aile
bireyleri
arasında
sağlıklı
iletişimin
gerçekleşmesinde,
güvenlik
ve
sağlık
konularında
önem
kazanmaktadır.
Arnas’ın (2005) yaptığı araştırmada, evlerinde bilgisayar bulunan
ailelerin %21,3’ünde bilgisayarın çocuğun odasında, % 7,4’ünde
salonda ve % 5,6’sında da çalışma odasında bulunduğunu belirlemiştir.
Ayrıca evlerinde bilgisayar bulunan ailelerin %59’unda internet
bağlantısının da bulunduğu belirlenmiştir.
Woodard ve Gridina’nın (2000) yaptıkları çalışmada 8–16 yaş
grubundaki çocukların %20’sinin kendi odasında bilgisayar olduğu ve
bilgisayarı bulunan çocukların %54’ünün internet bağlantısına sahip
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
NetRatings’in (2005) Avustralya’da internet bağlantısı olan evlerde
yaşayan 8-13 yaş arası çocuklar üzerinde yaptığı araştırmaya göre,
evlerinde internet bağlantısı olan ailelerin %48’inin internet bağlantısını
çalışma odasına, %25’inin de salon veya oturma odasına koydukları
sunucu ortaya çıkmıştır. Az bir oranda da olsa %5’lik bir kesimin,
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internet bağlantısını çocuk odasında ya da ebeveyn yatak odasında
bulundurduğunu göstermektedir. Aynı araştırmada gerçekleştirilen
tartışma gruplarında ebeveynler, evlerinde internet bağlantısını nereye
koyacaklarına nasıl karar verdiklerini belirtmişlerdir. Bazı aileler için,
internet bağlantısını evde nereye koyacaklarına karar vermede, kolay
takip edebilme olanağı birincil sebep olmuştur. Aile üyelerinin sıklıkla bir
araya geldiği ya da vakit geçirdiği oturma odası ya da salon gibi
yerlerin, bazı aileler tarafından, çocuklarının internette neler yaptıklarını
takip edebilme adına daha uygun yerler oldukları belirtilmiştir. Ancak bu
gerekçe, herkes için geçerli olmamıştır. Bazıları ise, telefon hatlarına
uygun olan yerleri tercih ettiklerini, bu durumda da internet bağlantısı
daha çok çalışma odası gibi yerlerden sağladıklarını belirtmişlerdir.
Bireylerin internet bağlantısını gerçekleştirdiği bir diğer mekân da,
iktisadi ve sosyal yapımıza yeni bir sektör olarak giren, sayıları her
geçen gün artan neredeyse her sokak başında hizmete giren internet
kafelerdir. Yaklaşık 24.000 internet kafenin (Güçlü, 2006) bulunduğu
ülkemizde ilk olarak üniversitelerde kullanılan, daha sonra işyerlerine ve
evlere girerek yaygınlaşan internetin kullanıcı kitlesinin genişlemesi
internet kafeler aracılığıyla gerçekleşmiştir.
İlk defa Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan internet kafeler saat
üzerinden kiralama sistemi ile çalışan genel olarak ev ya da işyerinde
internet erişimine sahip olmayan kişilere internet ve bilgisayar kullanma
olanağı sağlayan mekânlardır (Bölükbaş, 2005). 30 Aralık 1999 tarihli
Resmi Gazete’de “içerisinde bulunan internet bağlantılı bilgisayarlar
sayesinde müşterilere uluslararası bilgi-iletişim ağını kullanma olanağı
sunan, oyun oynamaya ve uluslar arası yayınları takip etmeye müsait,
alkolsüz içeceklerle birlikte hafif yiyeceklerin de verildiği umuma açık
işyerleri” olarak tanımlanan internet kafelerin tanımı 21 Aralık 2003
tarihli Resmi Gazete’de “İçerisinde bulunan internet bağlantılı
bilgisayarlar sayesinde müşterilere uluslararası bilgi-iletişim ağını
kullanma olanağı sunan, alkolsüz içeceklerle birlikte hafif yiyeceklerin
de verildiği ticari amaçla işletilen umuma açık yer" olarak değiştirilmiştir.
Net kafeler, sanal kafeler, sörf istasyonları olarak da adlandırılan
internet kafeler, bilgisayarı ve/veya modem bağlantısı olmayan
bireylerin para karşılığı sınırlı bir süre için internete erişimini sağlayan
ticari işletmelerdir (Yıldız 2002). Bir başka deyişle içinde internet
bağlantılı bilgisayarları olan, içecek ve yiyecek servisi de yapılan,
modern dinlenme ve öğrenme yerleridir (Yıldız ve Bölükbaş, 2005).
Dünyanın dört bir yanında yaygınlık kazanan, kendi başına bir sektör
haline gelen ve dünya çapında en hızlı büyüyen hizmet kollarından birisi
olan internet kafeleri Reinhardt (2001) “İnternet erişiminin
McDonalds’ları” olarak adlandırmaktadır.
Yıldız’ın (2002) Wakeford (1999)’dan aktardığına göre internet kafeler
birbirleriyle kesişen üç halkanın ortasında yer alan tekno kültürel
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sistemlerdir. Şekil 1’den de görüldüğü gibi üç kesişen halkadan birincisi
sanal dünyalar (internete erişildiğinde etkileşilen görsel ve yazınsal
alanlar), ikincisi uzmanlık alanları (internete erişim ve internet gezginliği
için gerekli teknik bilgiler), üçüncüsü ise çevrim alanlarıdır (internetin
sıradan insanlar için üretildiği ve yorumlandığı alanlar).
Şekil 1. Dönüşüm Mekanı Olarak İnternet Kafeler

Teknik

Sanal
Teknik
Uzmanlık
Alanları

Sanal
Alanlar
Net
Kafeler

Dönüşüm
Alanları

Sosyo-Kültürel
Kaynak: Wakeford, 1999

İnternet kafelerin kullanım nedenleri kişilerarası iletişimden, mesleki
gelişime, eğlenceden, akademik ve teknik kullanıma kadar uzanan
geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu mekânlar sadece sanal iletişim
olanakları değil, diğer kafe kullanıcıları ile birebir sosyalleşme olanağı
da sunmaktadırlar (Miller ve Slater, 2000).
Arnas (2005), çocukların %45,4’ünün zaman zaman internet kafelere
gittiklerini ve %3’ünün her gün, %22,5’inin haftada 1–2 kez, %5,6’sının
haftada 3–4 kez internet kafeye gittiklerini saptamıştır. İnternet kafeye
giden kızların oranı %33,7 iken erkek çocukların oranının %57,2 olduğu
saptanmıştır. Ayrıca 7–10 yaş grubundaki çocukların %10,7’sinin, 11–
13 yaş grubundaki çocukların %16,1’inin ve 14–18 yaş grubundaki
çocukların %18,5’inin internet kafeye gittikleri belirlenmiştir. İnternet
kafeye giden çocukların ortalama olarak burada 40–50 dakika zaman
harcadıkları belirlenmiştir.
Taşpınar ve Gümüş (2003), “İnternet kafelerin (Dijital Kütüphaneler)
Eğitim Amaçlı Kullanımının Teşviki” isimli çalışmalarında internet kafe
müşterilerinin, %73,9 oranında kendilerine ait bir bilgisayarı ve yüzde
81,9 oranında kendilerine ait bir internet bağlantısı bulunmadığını
ortaya koymaktadırlar. Bu nedenle internet kafe müşterilerinin ağırlıklı
olarak
%74,0
oranında
internet
kafelerden
faydalandıkları
belirtilmektedir. Bunu, %10,2 ile evlerden internete bağlanma ve %5,9
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ile okul/üniversite
izlemektedir.

çevresinden

erişimde

bulunan

kullanıcılar

Gölge ve Arlı (2002), “Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Dışında
Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumları” isimli araştırmaları
kapsamında, üniversite öğrencilerinin %66,4’ünün üniversite dışında
bilgisayar ve/veya internet kullandığı belirlemişlerdir. Cinsiyete göre bu
oranların erkek öğrenciler için %73,6, kız öğrenciler için %64,7 olduğu
görülmektedir. Üniversite dışında bilgisayar ve/veya internet kullandığını
bildiren öğrencilerin %53’ü ayda en az bir kez internet kafelere
gittiklerini belirtmektedirler. Ayrıca kendisine ait bilgisayarı olanların
%45,5’i, evde ailenin ortak kullanımı için bilgisayarı olanların ise
%58,3’ü ayda en az bir defa internet kafelere gittikleri araştırma
verilerinden elde edilmiştir.
Businessdynamics (2001) tarafından hazırlanan ve öğrencilerin
internete yönelik tutumlarının ele alındığı bir araştırma raporu ile
öğrenciler okul ve evde internet kullanımı arasında anlamlı bir farkı
ortaya çıkarmaktadır. Daha serbest/özgür ev ortamlarında öğrencilerin
internete daha fazla değer verdikleri raporda ortaya konulmaktadır.
Araştırmada ev ortamında bilgisayar ve internet kullanımının aile
bireyleri arasında bazı sıkıntılara neden olduğu belirtilmektedir. Elde
edilen verilere göre aile bireyleri bilgisayar ve interneti farklı amaçlarla
kullanabilmekte (ödev, e-posta yollama vb.), bu durum zamanla ailelerin
birden fazla bilgisayar edinmelerine neden olabilmektir.
Güler ve Eroğlu (2003) tarafından Eskişehir ilindeki internet kafelerin
kullanıcı profilini incelemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmada
internet kafe kullanıcılarının büyük çoğunluğunun evinde bilgisayar
bulunduğunu ancak internete bağlanmak için internet kafelere gittikleri
ortaya çıkmıştır. Poyraz, Taşkın ve Kara (2005) Kütahya ilinde 41
internet kafede 341 internet kullanıcısı ile benzer bir araştırma
gerçekleştirmiştir. Araştırmada internet kafe kullanıcı profilinin % 61’ini
öğrencilerin oluşturduğu ve kafeleri çoğunlukla (%90) erkeklerin tercih
ettiği belirlenmiş, bayan kullanıcıların fiziksel olanakların uygun
olmaması nedeniyle kafelerden uzaklaştığı çıkarımı yapılmıştır.
Dursun ve diğerleri (2001) tarafından yapılan “Eskişehir İlindeki internet
Kafeler ve internet Kafe Kullanıcılarına İlişkin Yönetici Görüşleri” isimli
çalışmada yöneticilerin görüşlerine göre internet kafe kullanıcılarının
%53.8’i 16-18 yaş grubundadır. İnternet kafe kullanıcılarının interneti
birincil kullanım amaçlarının oyun olduğu, bunu sırasıyla, e-posta ve
sohbet amaçlı kullanımlar izlemektedir.
Baran ve Kuloğlu (2001) tarafından gerçekleştirilen “İnternet Kafelerdeki
İnternet Kullanımı ve Sanal-Sosyal İlişkiler: Ankara Örneği” isimli
araştırmada gençlerin internet kafelere eğlenmek, arkadaşlarıyla birlikte
olmak amacıyla gelmekte oldukları ve kullanımlarının bilimsel olmaktan
daha çok eğlence amaçlı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
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Deryakulu ve Eşgi (2000) tarafından Ankara’da 60 internet kafe ve 80
internet kullanıcısı ile yapılan araştırmada internet kafe kullanıcılarının
%87.5’ini erkeklerin oluşturduğu ve kullanıcıların %92.5’inin orta sosyoekonomik düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada ayrıca
üniversite öğrencilerinin %66.1’inin internet kafe kullanıcısı olduğu,
%25’inin bilgisayra kullanmayı internet kafede öğrendikleri, internet
kafeleri en çok e-posta amacıyla kullandıkları bunu sırasıyla sohbet,
oyun, eğlence ve bilgi aramanın izlediği bulgularına ulaşmışlardır.
Araştırmada ortaya çıkan dikkat çekici bir başka bulgu da araştırmaya
katılan internet kafe kullanıcılarının %82.5’ inin internetteki içeriğin
eğitim için kullanılabilecek güçlü ve zengin bir bilgi kaynağı olduğu
görüşüne katılmalarıdır.
1.3. Amaç ve Hedefler
Bu projenin amacı, Türkiye’de ailelerin internet kullanımıyla kolaylaşan
ve yaygınlaşan konularla ilgili sorunlar ve alınabilecek önlemler
açısından profillerini bütün yönleri ile değerlendirmektir. Bu bağlamda,
iletişim, sağlık, güvenlik-etik, mekan alt boyutlarında internetin aile ve
aile bireylerinin sosyal yaşantısındaki yeri aile üyelerinin görüşlerine
başvurularak değerlendirilmiştir. Bu proje, Başbakanlık Aile ve Sosyal
Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti
ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırmalar
yapma ve yaptırma, projeler geliştirme, destekleme, sosyal bilimlerin
gelişmesini destekleme amaç ve görevinin gerçekleştirilmesine katkıda
bulunacaktır. Bu amaçla aşağıdaki araştırma sorularına yanıt
aranmıştır;
1.3.a. Demografik özellikler ile ilgili araştırma soruları.
A. Ebeveynlerin eğitim durumları nedir?
B. Ailelerdeki çocuk sayısı nedir?
C. Ailenin gelir durumu nedir?
D. Aile bireylerinin yaş dağılımları nedir?
E. Evdeki bilgisayar sayısı nedir?
F. İnternet kullanan birey sayısı nedir?
G. Aile bireylerinin internete bağlanma amaçları nelerdir?
H. Aile bireylerinin internetin kullanım süresi ve sıklığı nedir?
İ. Ebeveynlerin medeni durumları (Birlikte/Ayrı) nedir?
J. Çocukların cinsiyetlerine göre dağılımları nelerdir?
K. Çocukların akademik başarı düzeylerini dağılımı nasıldır?
L. Aile bireylerinin gün içinde internet kullanım saatlerine göre
dağılımları (ör: 11:00 – 15:00) nasıldır?
M. Aile bireylerinin ailedeki rollerine göre dağılımları nelerdir?
Ailedeki rolü (anne, baba, çocuk,)
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1.3.b. İnternetin iletişim alt boyutu ile ilgili araştırma soruları.
A. İnternet kullanımının aile içi iletişim boyutunda;
A.1. Ebeveynler açısından sağladığı yararlar nelerdir?
A.1.1. İnternetin aile içi iletişim boyutunda ebeveynler
açısından sağladığı yararlar;
a. Eğitim düzeylerine,
b. İnternet kullanım sürelerine,
c. İnternet kullanım sıklıklarına,
d. Medeni durumlarına(evli/ayrı),
e. İnternete bağlanma amaçlarına
f. Yaşlarına bağlı olarak değişmekte midir?
A.2. Çocuklar açısından sağladığı yararlar nelerdir?
A.2.1. İnternetin aile içi iletişim boyutunda çocuklar
açısından sağladığı yararlar;
a. Ebeveynlerin eğitim düzeylerine,
b. İnternet kullanım süresine,
c. İnternet kullanım sıklıklarına,
d. İnternete bağlanma amaçlarına
e. Ailenin gelir düzeyine,
f. Ebeveynlerin medeni durumlarına,
g. İnternete bağlanılan mekâna,
h. Yaşlarına,
i. Cinsiyetlerine,
j. Akademik başarı düzeylerine bağlı olarak
değişmekte midir?
A.3. İnternetin aile içi iletişim boyutunda sağladığı yararlar
bireylerin ailedeki rolüne (anne/baba/çocuk) bağlı olarak
değişmekte midir?
A.4. Ebeveynler açısından neden olduğu sorunlar nelerdir?
A.4.1. İnternetin aile içi iletişimde ebeveynler açısından
neden olduğu sorunlar ebeveynlerin;
a. Eğitim düzeylerine,
b. İnternet kullanım sürelerine,
c. İnternet kullanım sıklıklarına,
d. Medeni durumlarına(evli/ayrı),
e. İnternete bağlanma amaçlarına
f. Yaşlarına bağlı olarak değişmekte midir?
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A.5. Çocuklar açısından neden olduğu sorunlar nelerdir?
A.5.1. İnternetin aile içi iletişimde çocuklar açısından
neden olduğu sorunlar;
a. Ebeveynlerin eğitim düzeylerine,
b. İnternet kullanım süresine,
c. İnternet kullanım sıklığına,
d. İnternete bağlanma amaçlarına
e. Ailenin gelir düzeyine,
f. Ebeveynlerin medeni durumlarına,
g. İnternete bağlanan mekâna,
h. Yaşlarına,
i. Cinsiyetlerine,
j. Akademik başarı düzeylerine bağlı olarak
değişmekte midir?
A.6. Ebeveynlerin interneti iletişimde diğer medya türlerine
göre kullanma durumları nedir?
A.7. Çocukların interneti iletişimde diğer medya türlerine göre
kullanma durumları nedir?
B. Aile bireylerinin, internetin iletişim amaçlı kullanımına ilişkin
görüşleri nelerdir?
B.1. Çocukların interneti iletişim amaçlı kullanımlarına ilişkin
görüşlerinde;
a. Ebeveynlerin eğitim düzeylerine,
b. Bireyin internet kullanım süresine,
c. Bireyin internet kullanım sıklığına,
d. İnternete bağlanma amaçlarına
e. Ailenin gelir düzeyine,
f. Ebeveynlerin medeni durumlarına,
g. İnternete bağlanan mekana,
h. Yaşlarına,
i. Cinsiyetlerine,
j. Akademik başarı düzeylerine bağlı anlamlı
farklılıklar var mıdır?
B.2. Ebeveynlerin interneti iletişim amaçlı kullanımlarına ilişkin
görüşlerinde;
a. Eğitim düzeylerine,
b. İnternet kullanım sürelerine,
c. İnternet kullanım sıklıklarına,
d. Medeni durumlarına(birarada/ayrı),
e. Yaşlarına bağlı anlamlı farklılıklar var mıdır?
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C. İletişim amaçlı internet kullanım sıklıkları açısından;
C.1. Anneler ile babalar,
C.2. Anneler ile çocuklar,
C.3. Babalar ile çocuklar arasında anlamlı farklılıklar var
mıdır?
1.3.c.

İnternetin sağlık alt boyutu ile ilgili araştırma soruları

A. Türkiye’de ailelerin bilgisayar ve internet kullanımlarına ilişkin
olarak yaşadıkları fizyolojik sağlığa ilişkin konular nelerdir?
A1. Aile üyelerinin yaşadıkları fizyolojik sorunlar nelerdir?
A.1.1. Aile üyelerinin yaşadıkları fizyolojik sorunlar
bireylerin;
a. Ailedeki rollerine,
b. İnternet kullanım sürelerine
c. İnternet kullanım sıklıklarına,
d. İnternete bağlanma amaçlarına bağlı olarak
farklılık göstermekte midir?
A.2. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına ilişkin bilgi
sahibi olma durumları nelerdir?
A.2.1. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına ilişkin bilgi
sahibi olma durumları
a. Bireyin ailedeki rolüne,
b. Cinsiyetlerine,
c. Annenin eğitim düzeyine,
d. Babanın eğitim düzeyine
e. Çocuğun yaşına bağlı olarak farklılık göstermekte
midir?
A.3. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına karşı önlem
alma düzeyleri nelerdir?
A.3.1. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına karşı
önlem alma düzeyleri;
a. Bireyin ailedeki rolüne,
b. Cinsiyete,
c. Annenin eğitim düzeyine,
d. Babanın eğitim düzeyine
e. Çocuğun yaşına bağlı olarak farklılık göstermekte
midir?
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B. Türkiye’de ailelerin bilgisayar ve internet kullanımlarına ilişkin
olarak yaşadıkları psikososyal sağlık sorunları nelerdir?
B.1. Aile üyelerinin yaşadıkları psikososyal sorunlar nelerdir?
B.1.1. Aile üyelerinin yaşadıkları psikososyal sorunlar
bireylerin;
a. Ailedeki rollerine,
b. İnternet kullanım sürelerine bağlı anlamlı farklılık
göstermekte midir?
B.2. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara ilişkin bilgi sahibi
olma durumları nedir?
B.2.1. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara ilişkin bilgi
sahibi olma durumları;
a. Bireyin ailedeki rolüne,
b. Çocukların cinsiyetlerine,
c. Annenin eğitim düzeyine,
d. Babanın eğitim düzeyine
e. Çocuğun yaşına bağlı olarak farklılık göstermekte
midir?
B.3. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara karşın önlem alma
düzeyleri nelerdir?
B.3.1. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara karşın önlem
alma düzeyleri;
a. Bireyin ailedeki rolüne,
b. Çocukların cinsiyetlerine,
c. Annenin eğitim düzeyine,
d. Babanın eğitim düzeyine
e. Çocukların yaşlarına bağlı olarak anlamlı farklılık
göstermekte midir?
C. Aile üyelerinin fizyolojik sorunları ile psikososyal sorunları
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
1.3.d. İnternetin güvenlik ve etik alt boyutu ile ilgili araştırma
soruları
A. Aile bireylerinin, internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli içeriklere ilişkin görüşleri nelerdir?
A.1.Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik açısından
tehlikeli içeriklerin neler olduğuna ilişkin görüşleri;
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

İnternet kullanım sürelerine,
İnternet kullanım sıklıklarına,
Ailenin gelir düzeyine,
Ebeveynlerin medeni durumlarına,
İnternete bağlanan mekana,
Yaşlarına,
Cinsiyetlerine,
Akademik başarı düzeylerine bağlı olarak
değişmekte midir?

A.2. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli içeriklerin neler olduğuna ilişkin
görüşleri;
a. Eğitim düzeylerine,
b. İnternet kullanım sürelerine,
c. İnternet kullanım sıklıklarına bağlı olarak
değişmekte midir?
A.3. İnternet ortamında güvenlik ve etik açısından tehlikeli
olarak görülen içerikler bireyin ailedeki rolüne
(anne/baba/çocuk) bağlı olarak değişmekte midir?
B. Ailelerin, internet ortamındaki güvenlik ve etik açısından
tehlikeli olarak algıladıkları teknolojiler nelerdir?
B.1. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli olarak algıladıkları teknolojilerin neler
olduğuna ilişkin görüşleri;
a. İnternet kullanım sürelerine,
b. İnternet kullanım sıklıklarına,
c. Ailenin gelir düzeyine,
d. Ebeveynlerin medeni durumlarına,
e. İnternete bağlanan mekana,
f. Yaşlarına,
g. Cinsiyetlerine,
h. Akademik başarı düzeylerine bağlı olarak
değişmekte midir?
B.2. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli olarak algıladıkları teknolojilerin
neler olduğuna ilişkin görüşleri;
a. Eğitim düzeylerine,
b. İnternet kullanım sürelerine,
c. İnternet kullanım sıklıklarına bağlı olarak
değişmekte midir?
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B.3. İnternet ortamında güvenlik ve etik açısından tehlikeli
olarak algılanan teknolojiler bireylerin ailedeki rolüne
(anne/baba/çocuk) bağlı olarak değişmekte midir?
C. Ailelerin, internet ortamında güvenlik ve etik açısından
karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
C.1. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlar;
a. İnternet kullanım sürelerine,
b. İnternet kullanım sıklıklarına,
c. Ailenin gelir düzeyine,
d. Ebeveynlerin medeni durumlarına,
e. İnternete bağlanan mekâna,
f. Yaşlarına,
g. Cinsiyetlerine,
h. Akademik başarı düzeylerine bağlı olarak
değişmekte midir?
C.2. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlar;
a. Eğitim düzeylerine,
b. İnternet kullanım sürelerine,
c. İnternet kullanım sıklıklarına
d. Yaşlarına bağlı olarak değişmekte midir?
C.3. İnternet ortamında güvenlik ve etik açısından karşılaşılan
sorunlar bireylerin ailedeki rolüne (anne/baba/çocuk)
bağlı olarak değişmekte midir?
D. Ailelerin internet ortamında güvenlik ve etik açısından
karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak aldıkları önlemler
nelerdir?
D.1. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak aldıkları
önlemler;
a. İnternet kullanım sürelerine,
b. İnternet kullanım sıklıklarına,
c. Ailenin gelir düzeyine,
d. Ebeveynlerin medeni durumlarına,
e. İnternete bağlanan mekâna,
f. Yaşlarına,
g. Cinsiyetlerine,
h. Akademik başarı düzeylerine bağlı olarak
değişmekte midir?
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D.2. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak aldıkları
önlemler;
a. Eğitim düzeylerine,
b. İnternet kullanım sürelerine,
c. İnternet kullanım sıklıklarına,
d. Mesleklerine,
e. Yaşlarına bağlı olarak değişmekte midir?
D.3. İnternet ortamında güvenlik ve etik açısından karşılaşılan
sorunlara yönelik olarak alınan önlemler bireylerin
ailedeki rolüne (anne/baba/çocuk) bağlı olarak
değişmekte midir?
1.3.e.

İnternetin mekan alt boyutu ile ilgili araştırma soruları

A. Türkiye de yaşayan aileler hangi mekânlardan internete
bağlanmaktadırlar?
A.1. Çocukların internete bağlandıkları mekânlar;
a. İnternet kullanım sürelerine,
b. İnternet kullanım sıklıklarına,
c. Ailenin gelir düzeyine,
d. Ebeveynlerin medeni durumlarına,
e. Yaşlarına,
f. Cinsiyetlerine,
g. İnternete bağlanma amaçlarına,
h. Akademik başarı düzeylerine bağlı olarak
değişmekte midir?
A.2. Ebeveynlerin internete bağlandıkları mekânlar;
a. Eğitim düzeylerine,
b. İnternet kullanım sürelerine,
c. İnternet kullanım sıklıklarına,
d. Mesleklerine,
e. İnternete bağlanma amaçlarına,
f. Yaşlarına bağlı olarak değişmekte midir?
A.3.

Aile bireylerinin internete bağlandıkları mekânlar
bireylerin ailedeki rolüne (anne/baba/çocuk) bağlı olarak
değişmekte midir?

A.4. Evde bilgisayarın bulunduğu mekânlar nerelerdir?
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1.3.1. Amaç (Nihai Hedef)
Bu projede temel amaç, Türkiye’de, dünyanın en çok ilgi gören ve en
çok kullanılan bilgi kaynağı olan internetin kullanımı ile ilgili, ailelerin
internet kullanım profillerinin belirlenmesi ve bilgisayar-internet
kullanımının aile bireyleri ve özellikle de gençler üzerindeki etkilerinin
değerlendirilmesidir. Bu bağlamda hazırlanan raporun ailelerin internet
kullanımlarına ilişkin konular açısından politikacıları bilgilendirmesi,
ulusal bazda sosyal ve etik politikalar gerçekleştirilebilmesi için geçerli
ve güvenilir bilgiler sağlaması beklenmektedir. Ayrıca bu raporun
ailelerin bilinçlendirilmesi için yapılacak çalışmalara da veri desteği
sağlaması beklenmektedir.
1.3.2. Yakın Hedefler
Proje ile internet kullanımına bağlı olarak ailelerin iletişim, sağlık,
güvenlik ve etik, mekan alt boyutları açısından
Mevcut durumları,
Karşılaştıkları sorunlar,
Sorunlara karşı önlem alma düzeyleri belirlenmektedir.
1.4. Önem ve Gerekçeler
Aile yapısı ve aile içi yaşam radyo, televizyon, video, bilgisayar ve
internet gibi yeni medya araçları olarak adlandırılan araçlardan
etkilenmiştir (Rompaey, Roe ve Struys, 2002). 1980’li yıllarda özellikle
kişisel amaçlı kullanımı ile ev ortamına giren bilgisayarlar, 1990’lı
yıllarda internetin yaygınlaşması ile bir kitle iletişim aracı haline
dönüşerek diğer kitle iletişim araçları gibi toplumların yapısını çok yönlü
olarak değiştirmiştir (Mesch, 2003). Çok hızlı bir şekilde gelişen ve
kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan internet, sağladığı e-posta, forum,
web hizmetleri gibi pek çok hizmet sayesinde insanları tanıdığı veya
tanımadığı, dünyanın her köşesinden insanlarla bir araya
getirebilmektedir. Bu kültürel etkileşim en küçük sosyal birim olan aile
içerisindeki iletişim şekillerini de ister istemez etkilemektedir. En yaygın
kitle iletişim araçlarından biri olan televizyonun aile içi iletişimdeki etkisi
insanlara sağladığı tek yönlü iletişim yapısı nedeniyle sınırlı iken,
internet sağladığı çok yönlü iletişim fırsatı ile insanlara istediği yönde
iletişim kurabilme, dolayısı ile daha etkin bir kültür paylaşımı fırsatı
sunmaktadır.
İnternetin toplumsal yaşam üzerindeki olumlu/olumsuz etkileri
yadsınamaz bir gerçektir. Bazı ülkelerin aile yapılarını ve kültürlerini
koruma altına alma amacıyla internet kullanımına sınırlama getirdikleri
bilinmektedir. Bireylerin diğer dünya ülkelerindeki bireylerle iletişime
geçmeleri engellenerek korunmaları amaçlanmaktadır. Ancak internetin
küreselleşen dünyayı birbirine bağlayan, bilgi sınırlarını ortadan
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kaldıran çok önemli bir araç olduğu unutulmamalıdır. Örf, adet ve kültür
yapısı gereği birbirine daha bağlı bir aile yapısına ve aile içi iletişim
şekline sahip olması ile ön plana çıkan ülkemizde internet kullanımı
hızla artmaktadır. Bu artışta son yıllarda gerçekleştirilen ADSL
bağlantılarına yönelik yatırım ve kampanyalarla ev ve işyerinden
gerçekleştirilen bağlantı aboneliğinin artması, okullara yapılan yatırımlar
ile ülke çapında çoğu okula internet bağlantısının kurulması ve her gün
sayılarına yenileri eklenen internet kafeler etkili olmuştur. Bu artış aile
içi iletişim şekillerine de yansımıştır. Yarar veya sınırlılık bağlamında ne
yönde olduğu bilinmeyen bu artışın Türk aile yapısına hangi düzeyde
yerleştiğinin belirlenmesi, internete yönelik teşvik veya yasal
düzenlemelerin yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir.
İnternet dünyada ve Türkiye’de herkesin çok büyük ölçüde kullandığı,
sosyolojik, politik, etik ve ekonomik doğurguları olan bir teknolojidir. Bu
denli karmaşık sonuçları olan ve topluma yön veren internetin toplumsal
yapının temel taşı olan aile üzerindeki etkilerini betimleyen
değişkenlerin belirlenmesi ulusların sağlıklı politikalar geliştirmelerini
etkileyecek en önemli faktörlerden biridir. Ulusal anlamda sosyal ve etik
politikaların gerçekleştirilebilmesi ve önlemlerin alınabilmesi için
ailelerin internet profillerinin belirlenmesi çok önemli bir gereksinimdir ve
bu anlamda böyle bir çalışma henüz Türkiye’de yapılmamıştır. Böyle bir
çalışmanın yapılması etkili ve anlamlı politikaların gerçekleştirilmesi için
çok büyük önem taşımaktadır.
1.5. Hedef Kitle
Bu proje, elde edilen bilgiler doğrultusunda ailelerin sağlıklı internet
kullanımları ile ilgili sosyal politikaların gerçekleştirilmesine katkıda
bulunacaktır. Bu anlamda projenin hedef kitlesi anne, baba ve
çocuklardan oluşan çekirdek ailedir.
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2. YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
2.1. Kavramsal Şema
İnsan davranışlarının ilk ve temel şekillenme süreci ailede başlar ve
bireyin yaşama ilişkin algıları aile ortamında şekillenir. Öte yandan her
türlü sosyo-kültürel dönüşüm aileyi etkilediği ölçüde aileden de etkilenir.
İnternet kullanımı açısından bakıldığında internetin aile kullanımı ya da
aile görüşü profilinin çalışmalarda çoğunlukla göz ardı edilen bir alan
olduğu görülmektedir. İnternet ve birey ilişkisinde ortaya çıkan tabloda
aile her zaman arka planda kalmaktadır. Yurt dışında yapılan
çalışmalarda internete bağlanma mekanlarında ağırlıklı olarak evler
çıkarken, Türkiye’de okul, işyeri ve internet kafeler ön plana
çıkmaktadır. Son yıllarda artan internet hane kullanımı hâlâ istenilen
düzeyde değildir. Ancak aile, erişim mekanı ister ev, ister ev dışı
ortamlar olsun, internetin sağlıklı kullanımının şekillendirileceği temel
alandır. Dolayısıyla, internet kullanımının söz konusu olduğu her alanda
aile vazgeçilmez bir parametredir. Bu parametre ise araştırmada aile
bireyleri arasındaki iletişim, fizyolojik ve psikolojik sağlık, internetin
kullanılmakta olduğu mekan (Ev, okul, işyeri, vb.) ve güvenlik – etik
boyutlarında incelenmiştir.
2.2. Metod
Bu araştırmada Türkiye’de ailelerin internet kullanım profillerinin ve
internetin aile üzerindeki etkilerinin aile bireyleri arasındaki iletişim,
internetin kullanıldığı mekan, fizyolojik ve psikolojik sağlık ve güvenliketik boyutlarında incelendiği; ailelerin bilgisayar ve internet
kullanımlarında bu dört boyutta karşılaşabilecekleri konuların
değerlendirildiği; bu konularda elde edilen nicel verilerin anne/baba
eğitim düzeyi, medeni durum, cinsiyet, yaş, başarı düzeyi, internet
kullanım sıklığı gibi değişkenler açısından incelendiği betimsel bir
yaklaşım izlenmiştir. Genel tarama modelinde olan bu araştırmada
tamamen yapılandırılmış ve uzman görüşü aracılığıyla geçerliliği
arttırılmış bir anket formu kullanılmıştır.
Araştırmanın tarama modelinde bir çalışma olarak planlanmasının
nedeni, var olan durumun olduğu gibi betimlenmeye çalışılması,
incelenen durum üzerinde araştırmacının herhangi bir etkisinin
bulunmamasıdır. Araştırmanın alt problemlerine çözüm üretebilmek
amacıyla betimsel, ilişkisel ve nedensel karşılaştırmalı modellere özgü
tekniklerden de yararlanılmıştır. Örneğin, ailelerde internet kullanımı
bakımından Türkiye’deki kentlerin genel bir resmini çıkarmak betimsel;
sosyoekonomik durum ve yaş gibi değişkenlerle internet kullanım
alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi sorgulamak ilişkisel; belirlenen
alışkanlıkların cinsiyete ya da ailenin yaşadığı bölgeye göre farklılık
gösterip göstermediğini araştırmak nedensel karşılaştırmalı modellere
özgü çözümlemeler gerektirmiştir. Çalışmada hipotezlerle yola
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çıkılmamış, bölüm
odaklanılmıştır.

1.3’te

belirtilmiş

olan

araştırma

sorularına

Varsayımlar: Seçkisiz atama yoluyla Türkiye’deki kentsel nüfusu temsil
etmek üzere seçilmiş olan katılımcı ailelerin anket formunun
doldurulmasında yardımcı olan görüşmecilere samimi ve doğru yanıtlar
verdikleri varsayılmıştır. Uzmanlar tarafından geliştirilen veri toplama
aracı ile elde edilen nicel verilerin betimsel çözümlemeleri ile ortaya
çıkan sonuçların araştırma sorularına yönelik yanıtları güvenilir ve
geçerli bir şekilde ortaya koyduğu varsayılmaktadır. Son olarak
araştırmanın kültürel açıdan Türkiye’de yaşayan kentsel nüfusu temsil
edecek güçte olduğu varsayılmaktadır.
2.3. Kapsam ve Sınırlılıklar
Araştırmanın kapsam ve sınırlılıkları ile ilgili ayrıntılar, evren ve
örneklem başlıkları altında ayrıntılı olarak incelenmiştir.
2.3.1. Evren
Araştırmanın evreni Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan tüm
kentsel yerleşim birimlerinde yaşayan, internet erişimine sahip ya da
internet kullanan ailelerdeki anne ve babalar ile bu aileler içerisinde
internete erişebilen 18 yaş altı çocuklardır.
2.3.2. Örneklem
Araştırmada örnekleme birimi hanehalkı ve örnek olarak alınan
hanehalklarındaki 18 yaş altı bireylerdir. Araştırmanın örneklemine
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kentsel yerleşim birimlerinde
yaşayan ailelerdeki anne ve baba ile bu aileler içerisindeki 18 yaş altı
çocuklar dahil edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2000 genel nüfus sayımı verilerine göre, kentsel yerleşim birimlerinde
yaşayan nüfusun tamamı 26.582.232’dir. Ancak, bu sayıdan aralarında
akrabalık ilişkileri bulunsa dahi aynı evde kalan öğrenci ya da işçilerden
oluşan hanehalkları ile hanehalkı teşkil etmeyen okul, yurt, otel, çocuk
yuvası, huzurevi, hastane ve hapishanede bulunanlar ile kışla ve ordu
evlerinde ikamet eden kişiler kapsam dışı tutulmuş ve araştırma
kapsamında kullanılan anket bu kişilere uygulanmamıştır.
Araştırmanın örneklem büyüklüğü; Türkiye’de internet kullanan kent
nüfusunu temsil edebilmesi amacıyla İstatistiki Bölge Birimleri
Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey (26 bölge)’den 26 il seçilerek
tasarlanmıştır. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa kent nüfusunun
büyüklüğünden dolayı seçilmiş iller olarak saha çalışmasına dahil
edilmiştir. Araştırmada %95 güven sınırında, 0.03 hata payı ile 2000
haneden veri toplanmıştır. Hanehalkı örneklem seçimi Türkiye İstatistik
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Kurumu (TÜİK) tarafından iki aşamalı tabakalı tesadüfi örnekleme
yöntemiyle yapılmıştır. Birinci aşamayı yerleşim yerleri, ikinci aşamayı
ise hanehalklarının seçimi oluşturmuştur. Araştırma kapsamına alınan
26 ile ait haneler ortalama 100 olacak şekilde bloklanarak alt alta
dizilmiştir. Birinci aşamada ortalama 100 hane ihtiva eden kümeler
(bloklar) örneğe seçilmiştir. Her ile ait örnek hacmi ilde toplamda çıkan
blok sayısı ile orantılıdır. İkinci aşamada ise örneğe seçilen bu
bloklardan, sistematik seçim yöntemi kullanılarak, örnek haneler
belirlenmiştir. Bu aşamada her bloktan 10 hane örneğe seçilmiştir.
Toplanan anket sayısı 2000 anne, 2000 baba ve 819 çocuk olmak
üzere toplam 4819’dur.
Araştırmanın örneklem çalışmalarında kullanılan adres çerçevesi 2007
yılında tamamlanan Adrese Dayalı Kayıt Sistemine (ADNKS, 2007)
altlık oluşturan Ulusal Adres Veri Tabanıdır (UAVT). İstatistiki Bölge
Birimleri Sınıflaması (İBBS), kır-kent yerleşim birimi, nüfus grubu ve
gelişmişlik durumu örneklemi tabakalama kriterleri ele alınmıştır.
Coğrafi kapsam olarak tanımlaması yapılan tüm yerleşim yerleri ilgili
İBBS–1 (12 bölge) , İBBS–2 (26 bölge) bölgelerinde yer almıştır. Tüm
yerleşim yerleri DPT tanımında yer alan nüfusu 20001 ve daha fazla
olanlar Kent, 20.000 ve daha az nüfusa sahip olanlar ise Kır yerleşim
yerleri olarak kullanılmıştır.
Kır tabakası içinde yer alan tüm yerleşim yerleri nüfusları dikkate
alınarak 5 tabakaya ayrılmıştır.
NufgrA: 101 ile 200 arası nüfuslu yerleşim yerleri;
NufgrB: 201 ile 500 arası nüfuslu yerleşim yerleri;
NufgrC: 501 ile 2 000 arası nüfuslu yerleşim yerleri;
Nufgr2: 2 001 ile 5 000 arası nüfuslu yerleşim yerleri;
Nufgr3: 5 001 ile 20 000 arası nüfuslu yerleşim yerleri
Kent tabakası içinde yer alan tüm yerleşim yerleri nüfusları dikkate
alınarak 4 tabakaya ayrılmıştır.
Nufgr4: 20 001 ile 50 000 arası nüfuslu yerleşim yerleri;
Nufgr5: 50 001 ile 200 000 arası nüfuslu yerleşim yerleri;
Nufgr6: 200 001 ve daha fazla nüfuslu yerleşim yerleri;
Nufgr7: 200 001 ve daha fazla nüfuslu (merkez ilçeleri ve alt kademesi
olan) yerleşim yerleri;
Örnekleme sadece kent merkezleri alınması nedeniyle illere ait Nüfus
grupları içerisinden 6. (Nufgr6) ve 7. (Nufgr7) nüfus grupları örneklem
seçimine dahil edilmiştir.
Kentsel ve Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinde bulunan
mahallelere ait meydan, bulvar, cadde, sokak ve kümeler sosyo33

ekonomik yapıları dikkate alınarak gelişmiş, orta gelişmiş ve gelişmemiş
olarak üç tabakaya ayrılmıştır. Ayrıca aynı birimlere ait coğrafi yakınlığı
sağlamak amacıyla yakınlık kodu verilmiştir.
Adres çerçevesinde yer alan tüm yerleşim yerleri yukarıda belirtilen
kriterler doğrultusunda tabakalanmış, oluşturulan çerçeve il, ilçe,
mahalle, gelişmişlik ve cadde ve sokakların isimleri kriterleri göz önüne
alınarak içsel tabakalamaya tabi tutulmuştur. Her ile düşen örnek
hacimleri şu şekilde belirlenmiştir:
Verilen adresin hane olmaması (arsa, işyeri, tahsis vb.), boş hane
olması, görüşülecek uygun kişinin olmaması ya da görüşmenin
reddedilmesi durumlarında ikame hane ile görüşme yapılması
yöntemine başvurulmasını sağlamak üzere, örneklemdeki her hane için
ayrıca iki adet ikame adresi belirlenmiştir.

İl Adı

Örneklem Hacmi

Adana
Ankara
Hatay
Kırıkkale
Van
Mardin
Antalya
Bursa
Şanlıurfa
Erzurum
Ağrı
Gaziantep
İstanbul
Tekirdağ
Kocaeli
Balıkesir
İzmir
Aydın
Manisa
Kayseri
Konya
Malatya
Zonguldak
Kastamonu
Samsun
Trabzon
Toplam

90
280
10
20
10
10
70
110
20
20
10
60
780
10
20
20
220
10
20
50
60
30
10
10
30
20
2000
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2.4. Veri Toplama Teknikleri
2.4.1. Veri Toplama Aracı
Çalışmada veri toplama aracı olarak aynı paket içerisinde katılımcılara
sunulan ve aile bireyleri tarafından isim belirtilmeden doldurulan bir
kişisel bilgi formu ve anket kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda
katılımcıların yaşları, cinsiyetleri, eğitim durumları, ailenin gelir düzeyi,
bireyin aile içindeki rolü (anne/baba/çocuk) ve benzeri bilgiler
sorulmuştur. Anket formunda her şeyden önce evlerinde bilgisayar ve
internet bulunup bulunmadığı, varsa bilgisayar sayısı, internet bağlantısı
bulunup bulunmadığı, bilgisayarın bulunduğu mekân, bilgisayar ve
internetin kullanım sıklığı ve kullanım amaçları ve benzeri sorular
sorulmuş, daha sonra aile bireyleri arasındaki iletişim, bilgisayarın
bulunduğu veya kullanıldığı mekan, internet ve bilgisayar kullanımı ile
ilintili olduğu düşünülen psikolojik ve fizyolojik sağlık konularına ve
bilgisayarın güvenli ve etik kullanımına ilişkin konulara ilişkin sorular
yöneltilmiştir. Anketteki demografik bilgiler ve anketin iletişim, sağlık,
mekân, güvenlik ve etik alt boyutlarına ilişkin anket maddeleri araştırma
ekibi tarafından yapılan doküman analizleri ve uzman katılımının
sağlandığı oturumlarda gerçekleştirilen beyin fırtınası çalışması
sonucunda geliştirilmiştir. Anketin geçerlik çalışması için uzman görüşü
alınmıştır. Uzman görüşünden dönen anket üzerinde gerekli
düzenlemeler yapılarak Eskişehir’deki 30 aile üzerinde pilot çalışma
yapılmıştır. Pilot çalışma, belirlenen soruların araştırma amaçlarına
hizmet edecek verileri sağlıklı bir şekilde sağlayıp sağlayamayacağını
saptamak amacıyla yapılmıştır. Pilot çalışmadan gelen verilerin gözden
geçirilmesi ile anket formunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve veri
toplama aracına son şekli verilmiştir. Güvenilirlik çalışması olarak
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı kullanılmış, katsayıların en az .70 ve
üzerinde olması şartı aranmıştır (Huck, 2000; Pallant, 2001). Bunun
yanı sıra veri toplama işlemi, geçersiz veya yanıtsız veri oranının
asgariye indirilmesi için her bir aile bireyi ile yüz yüze görüşülerek
gerçekleştirilmiştir.
2.4.2. Veri Toplama Süreci
Bu sürecin ilk safhası saha araştırmacısı (anketör) eğitiminin
düzenlenmesidir. Veri toplama sürecinde sahada kısa ya da uzun süreli
çok sayıda anketör çalışabileceği düşünülerek, her bölgeden tüm saha
araştırmacılarının saha araştırmacısı (anketör) eğitimine katılması
mümkün görülmemiştir. Öncelikle araştırmanın gerçekleştirileceği
birbirine yakın iller birleştirilerek, toplam 11 bölge belirlenmiştir. Her
bölgeden sorumlu bir eğiticinin saha araştırmacısı eğitimine alınmasına
karar verilmiş, daha sonra bu eğiticilerin sorumlu oldukları bölgelerde
çalışacak saha araştırmacılarını eğitime almaları yoluna gidilmiştir.
Eğiticilerin sorumlu oldukları alanlar aşağıda gösterilmiştir.
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Adana
Hatay
Antalya
Ankara
Kırıkkale
Malatya
Van
Kocaeli
Bursa
Şanlıurfa
Mardin
Gaziantep
Erzurum
Ağrı
İstanbul
Balıkesir
Tekirdağ
İzmir
Aydın
Manisa
Kayseri
Konya
Zonguldak
Kastamonu
Samsun
Trabzon

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Saha araştırmacısı eğitiminde her bölgeden gelen eğiticilere öncelikle
araştırma hakkında bilgi verilmiş, araştırmanın önemi, amacı ve
araştırma soruları açıklanmıştır. Daha sonra saha araştırmacısı çalışma
yönergesi üzerinde çalışılmıştır. Araştırmada kullanılacak olan anket
katılımcılara tanıtılmış ve anketin her bir maddesinin araştırmanın hangi
amacı ve araştırma sorusu ile ilişkili olduğu, her bir maddenin
seçenekleri, her bir soru maddesinde nasıl veri toplanması gerektiği ayrı
ayrı açıklanmış ve her bir soru maddesi ve seçeneklerinin katılımcılar
tarafından tam ve doğru anlaşılması sağlanmıştır. Daha sonra anket
uygulaması yapılacak adresler ile ikame adreslerin nasıl tespit edileceği
konusunda uygulamalı açıklamalar yapılmıştır. Tüm açıklamalar
tamamlandıktan sonra masa çalışmasına geçilmiş ve her bir eğitici
anketin pilot uygulamasını bir kez gerçekleştirmiştir. Pilot çalışma
sonrasında katılımcılarla birlikte anlaşılmayan soru ya da seçenek olup
olmadığı, anketi uygularken nelerde ve nasıl zorluklarla karşılaştıkları
vb. konularda tartışmalar gerçekleştirilmiş ve katılımcıların tüm soruları
yanıtlanmıştır. Tüm eğiticilerden aynı eğitimi kendi bölgelerinde
görevlendirilecek olan saha araştırmacılarına uygulamaları, istenmiştir.
Eğitimi katılan eğiticilere bölgelerinde anket uygulanacak olan adresler
teslim edilmiş, uygulanacak anketin bir kopyası verilmiş ve anketlerin
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uygulanacağı bölgede yeteri kadar basımı ve çoğaltılması, saha
araştırmacılarına dağıtılması görevleri verilmiştir.
Saha araştırması eğitimine katılan eğiticiler kendi bölgelerinde
görevlendirilen saha araştırmacılarına araştırmada kullanılacak olan
ölçme aracının uygulanmasına yönelik eğitimlerini gerçekleştirmişlerdir.
Araştırmanın saha uygulamasında 68 saha araştırmacısı görev almıştır.
Anket Uygulanan İl

Hane
Sayısı

Uygulanan
Sayısı

Anket

Hane Büyüklüğü
Ortalaması

Adana

90

216

Ankara
Hatay

280
10

639
29

Kırıkkale

20

57

Van
Mardin

10
10

22
21

Antalya

70

170

2,43

Bursa

110

268

Şanlıurfa

20

40

2,44
2,00

2,40
2,28
2,90
2,85
2,20
2,10

Erzurum

20

44

2,20

Ağrı

10

24

Gaziantep
İstanbul

60
780

151
1839

2,40
2,52

Tekirdağ

10

22

2,20

Kocaeli

20

52

Balıkesir
İzmir

20
220

52
555

2,60
2,60

Aydın

10

21

Manisa

20

57

2,10
2,85

2,36

2,52

Kayseri

50

130

2,60

Konya

60

178

2,97

Malatya

30

68

Zonguldak
Kastamonu

10
10

26
22

2,27
2,60

Samsun

30

71

Trabzon
Toplam

20
2000

45
4819

2,20
2,37
2,25
2,43

Araştırmanın veri toplama safhası bölgelerdeki eğiticilerin gözetim ve
sorumluluğunda saha araştırmacıları tarafından gerçekleştirilmiştir. Her
bölgede veriler toplandıktan sonra eğiticiler tarafından anketlerin
uygulanıp uygulanmadığına ilişkin kontroller yapılmış ve anketler
dosyalar halinde proje yürütücüsüne gönderilmiştir. Veri toplama
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safhası tamamlanan illere ait anketler proje yürütücüsünün oluşturduğu
ekip tarafından telefon görüşmeleri aracılığıyla kontrol edilmiş,
uygulama hatası tespit edilen anketler ilgili bölgenin eğiticisine iletilerek
yeniden veri toplanması yoluna gidilmiştir. Bu şekilde tüm anketlerin
telefon ile kontrolleri yapılmış ve ilin veri toplama aşaması
tamamlanmıştır. Bu işlem araştırmanın yürütüldüğü 26 il için aynı
şekilde gerçekleştirilerek saha çalışması tamamlanmıştır. Veri toplama
sürecinde ölçme aracının uygulandığı iller, her ilde anket uygulanan
hane sayısı, illere göre uygulanan anket sayıları ve illere göre anket
uygulanan hanelerin ortalama hane üyesi sayısı aşağıda
gösterilmektedir:
2.4.3. Verilerin Çözümlenmesi
Araştırmada kentsel nüfusun internet kullanımlarının iletişim, mekan,
sağlık, güvenlik ve etik bağlamında betimlenebilmesi amacıyla betimsel
istatistik yöntemlerinden yararlanılmıştır; bu bağlamda yüzde, frekans,
ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiştir.
Parametrik testlerin hepsi verilerin normal dağılım göstermesi şartını
aradıklarından (Pallant, 2001), yapılan tüm parametrik testlerden önce
normal dağılımı belirlemek amacıyla SPSS 15.0 analiz programı ile
normal Q-Q, P-P şemaları ve histogramlar, yüzde 5’lik kırpılmış
ortalamalar, çarpıklık ve basıklık değerleri, Shapiro-Wilk ve
Kolmogorov-Smirnov (k-s) testleri yöntemlerinden uygun olan
kullanılmıştır.
Araştırmada özellikle aralık ve oran düzeyinde ölçülmüş değişkenler
arasında ilişki olup olmadığını, varsa yönünü ve gücünü göstermek
amacıyla Pearson korelasyon değerleri hesaplanmış (Yazıcıoğlu ve
Erdoğan, 2004), sıralama türü ölçümler için ise Kendall’s Tau
Kullanılmıştır (Huck, 2000).
Çok sayıda maddeden oluşan anket parçalarının az sayıda başlık
altında toplanabilmesi için gereken yerlerde veri azaltma yöntemi olarak
faktör analizi kullanılmıştır (Pallant, 2001). Analiz sonunda işlemeyen
maddeler belirlenerek veri toplama aracının gelecek kullanımlarda daha
verimli olması için gerekli önlemler alınmıştır.
İncelenen devamlı değişkenlerin cinsiyet gibi iki düzeyli değişkenler
açısından fark gösterip göstermediğini görebilmek amacıyla gereken
yerlerde bağımsız gruplar t testi yapılmış, t-test şartlarının yerine
getirilemediği durumlarda ise bu testin nonparametrik eşdeğeri olan
Mann-Whitney-U kullanılmıştır.
İkiden fazla düzeyi bulunan sınıflama türünde değişkenleri istatistiksel
hata yapmadan karşılaştırmak amacıyla varyans analizinden (ANOVA)
yararlanılmıştır (Field, 2000; Huck, 2000). ANOVA’nın anlamlı çıktığı
durumlarda önce Levene Testi ile ölçülen varyans türdeşliği şartının
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sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiş, buna bağlı olarak farklı çoklu
karşılaştırma (post-hoc) testleri kullanılarak farkın kaynağı bulunmuştur
(Field, 2000). ANOVA şartları araştırma örnekleminin büyüklüğü
nedeniyle yerine getirilebilmiştir.
Şekil 2. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS)
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3. VERİLERİN ANALİZİ VE BULGULARIN YORUMU
Bu kısımda yapılan analizlerin tamamında Schuyler W. Huck tarafından
2000 yılında yayınlanan “Reading Statistics and Research” (New York:
Addison Wesley Longman), Andy Field tarafından 2000 yılında
yayınlanan “Discovering Statistics Using SPSS for Windows” (London:
Sage Publications), ve Julie Pallant tarafından 2001 yılında yayınlanan
“SPSS survival manual” (Maidenhead, PA: Open University Press) gibi
kaynaklardan yararlanılmıştır. İstatistiki tablolar biçimsel yönden
hazırlanırken de özellikle Huck (2000) ve APA 5. sürümden
yararlanılmıştır. Anlamlı çıkan ANOVA sonuçları için çoklu karşılaştırma
yapılması gerektiğinden Huck (2000) tarafından çoklu karşılaştırma
testleri arasında en sıkı sonuçları veren test olduğu belirtilen Scheffe
testi tercih edilmiş, çoklu karşılaştırma tabloları da bu kaynakta
önerildiği şekilde yapılmıştır. Veri seti üzerinde yapılan tüm analizler
“SPSS 15.0 for Windows” ile gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla veri seti
üzerinde
yapılacak
incelemelerin
sağlıklı
bir
biçimde
gerçekleştirilebilmesi için verilerin SPSS 15.0 ve üzeri bir sürüm ile
incelenmesi gerekmektedir.
İletişim, sağlık, mekan, güvenlik ve etik boyutları ile ilgili analizlerde
önce bu sorulara yanıt bulmak için sorulmuş olan tüm soruların betimsel
istatistikleri (yüzde-frekans veya ortalama-standart sapma) verilmiş ve
yorumlanmıştır. Sürekli olmayan değişkenlerin çok sayıda bulunduğu
mekan ve güvenlik/etik boyutlarında betimsel veriler sunulduktan sonra
çoğunlukla ki kare analizlerinden yararlanılmıştır. Sürekli değişkenlerin
daha çok bulunduğu iletişim ve sağlık boyutlarında, ayrıca araştırmaya
sonradan eklenen internet kafeler ile ilgili sorularda ANOVA, t-test,
korelasyon ve regresyon gibi ileri parametrik testleri gerçekleştirebilmek
amacıyla iç güvenilirlik katsayıları kontrol edildikten sonra bu değerlerin
ideal olduğuna emin olunmuş, sonra boyutları oluşturan soruların
ortalaması alınarak ortalamalar üzerinde de analizler yapılmıştır.
Bir boyutu oluşturan sorular ikiden daha çok seçenekten oluşuyorsa (ör:
Kesinlikle katılıyorum – Katılıyorum – Kararsızım – Katılmıyorum –
Kesinlikle katılmıyorum) iç tutarlık için Cronbach Alpha, sadece evet /
hayır ya da doğru / yanlış gibi iki seçenekten oluşuyorsa Kuder
Richardson (KR-20) kullanılmıştır. Buna göre internetin kullanım
amaçları ile ilgili bölüm (KR-20= .779), iletişimin yararları üzerine
hazırlanan bölüm (Alpha = .858), internetin iletişim boyutunda neden
olduğu sorunlar üzerine hazırlanan bölüm (Alpha= .896), fizyolojik
sağlık sorunlarını oluşturan maddeler (Alpha=.898), psikososyal sağlık
sorunlarına yönelik maddeler (Alpha= .767), problemler hakkında bilgi
sahibi olma ve önlem almaya yönelik maddeler (Alpha= .918), güvenlik
ve etik açısından tehlikeli içerikler (KR-20= .879), güvenlik ve etik
açısından tehlikeli teknolojiler (KR-20=.700), güvenlik ve etik açısından
karşılaşılan sorunlar (KR-20=.490), güvenlik ve etik problemlere yönelik
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alınan önlemler (KR-20=.865) ve internet kafelere yönelik yargı
cümleleri (Alpha= .718) değerlendirilmiştir. Görüleceği üzere hemen
hemen tüm alt bölümler, içlerindeki madde sayısı düşük olmasına
rağmen ideal iç tutarlılık değerlerine sahiptir. Sadece güvenlik ve etik
açısından karşılaşılan sorunlar .490 ile düşük bir değerde seyretmiş;
ancak bu sayının madde sayısının azlığından kaynaklanabileceği
düşünülmüştür. Şöyle ki Pallant (2001) tarafından da belirtildiği üzere
içinde az madde olan bir yapının düşük iç tutarlılık katsayısına sahip
olması doğaldır. Böyle durumlarda bireysel madde analizi yapılarak
doğrulanmış madde toplam korelasyonlarına bakılmalı ve değerlerin
eksi değerde seyretmemesine ve çok düşük olmamasına dikkat
edilmelidir. Pallant (2001)’ın önerisi üzerine doğrulanmış madde toplam
korelasyonları incelenmiş ve hiçbir eksi değere rastlanmamış, en kötü
değer .170 olarak bulunmuştur.
İç tutarlık katsayılarının ideal değerlerden oluşması sonucunda özellikle
Likert türü hazırlanmış maddelerin ortalaması alınarak da birtakım
analizler yapılmıştır. Sadece Cronbach Alpha değeri ile yetinilmeyerek
Likert sorulardan oluşan 6 alt soru grubu için 6 adet faktör analizi
gerçekleştirilmiştir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi sadece iki seçenek
olan sorularda KR-20 değeri verilerek iç tutarlılık ölçülmüş, sürekli
değişken olmadıkları için faktör analizi yapılmamıştır.
Faktör analizi, büyük veri setlerini alarak daha küçük bileşenler haline
getirebilen bir veri özetleme ve yapı geçerliliği geliştirme tekniğidir
(Pallant, 2001). Çalışmada açıklayıcı faktör analizini gerçekleştirmeden
önce veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığı incelenmiştir.
Örneklem büyüklüğü bu incelemede en önemli basamağı
oluşturmaktadır. Kass ve Tinsley (1979) toplamda 300 katılımcıya
ulaşana dek ölçme aracındaki her bir soru için en az beş, olanaklıysa
on katılımcıya ulaşılması gerektiğini belirtmektedir. Aynı kaynak,
katılımcı sayısı 300’ü geçerse madde sayısının katılımcı sayısına oranı
ne olursa olsun test sonuçlarının güvenilir olacağını belirtmektedir. Field
(2000) ve Tabachnick ile Fidell (1966) gibi kaynaklar faktör analizi
yapabilmek için en az 300 katılımcı gerektiğini belirtmişlerdir. Comrey
ve Lee (1992) 100 katılımcının yetersiz, 300 katılımcının iyi, 1000
katılımcının ise mükemmel olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda
çalışma için seçilen örneklemin faktör analizi için mükemmel olduğu
söylenebilir.
Örneklem büyüklüğü ile ilgili yapılması gereken bir başka işlem ise
Kaiser-Meyer-Oklin’in (KMO) Örneklem Yeterliği Ölçümü’nün
gerçekleştirilmesidir. KMO değeri 0 ile 1 arasında olabilir. Değer 1’e
yaklaştıkça değişkenler arasındaki ilişkilerin net olduğu ve faktör
analizinin güvenilir sonuçlar vereceği söylenebilir (Field, 2000). Kaiser’e
(1974) göre 0.5 üzerindeki değerler kabul edilebilir. Pallant (2001) KMO
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değerinin 0.6’nın üzerinde olması gerektiğini belirtmektedir. Hutcheson
ve Sofroniou (1999) 0.5 ila 0.7 arasındaki değerlere normal, 0.7 ile 0.8
arasına iyi, 0.8 ile 0.9 arasında çok iyi, 0.9’dan yüksek değerlere ise
mükemmel demektedir. Çalışmada faktör analizleri gerçekleştirilen 6 alt
grubun analizler sonucunda buluna KMO değerleri, Tablo 1’de de
görüleceği üzere literatürde iyi olarak kabul edilen değerlerin
üstündedir.

Tablo 1. Faktör Analizleri Sonucu Bulunan KMO, Açıklanan Varyans ve Alpha Değerleri
Faktör
Açıklanan
Bölüm
sayısı
KMO
Varyans

Alpha

İletişim boyutu: İnternetin yararları

1

.874

% 54.617

0,858

İletişim boyutu: İnternetin neden olduğu sorunlar

1

.915

% 62.507

0,896

Sağlık boyutu: Fizyolojik problemler

1

.896

% 52.894

0,898

Sağlık boyutu: Psikososyal problemler

1

.760

% 47.801

0,767

Sağlık sorunları hakkında bilgi sahibi olma / önlem alma

1

.711

% 80.340

0,918

İnternet kafeler üzerine görüşler

3

.773

% 54.832

0,718

Faktör sayıları, Kaiser (1974) ve Field (2000) tarafından da önerildiği
gibi özdeğerleri 1.00 değerinin üzerinde olan faktörleri analize katarak
belirlenmiştir. Açıklanan varyans değerlerinin tamamı Dunteman (1989)
tarafından sosyal bilimlerde gerçekleştirilen faktör analizleri için tavsiye
edilen yüzde 40 alt barajının çok çok üstündedir. İnternet kafeler
üzerine belirtilen görüşler hariç tüm faktörler tek başlık altında
toplanmıştır. Bu bağlamda faktörleri oluşturan maddelerin ortalamasının
alınarak analiz yapılması mümkündür. Her bir faktör analizi sonucunda
maddelerin aldıkları faktör yükleri Tablo 2’de sırasıyla özetlenmiştir.

Tablo 2. İletişim Boyutu: İnternetin Yararları Üzerine Hazırlanan Maddeler
Madde

Faktör yükü

Fikir alışverişinde bulunmamızı sağlıyor

0,771

Tanıdıklarımla uzun süre ve rahatça iletişim kurmamı sağlıyor

0,770

Görüş ve düşüncelerimi rahatlıkla dile getirebilecek bir iletişim ortamı sunuyor

0,759

Görüntülü ve sesli iletişim kurmamızı sağlıyor

0,747

Kültürel gelişimimize katkı sağlıyor

0,726

İletişimimizi ekonomik hale getiriyor

0,700

Sosyalleşmemize katkı sağlıyor

0,695
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Tablo 3. İletişim Boyutu: İnternetin Neden Olduğu Sorunlar Üzerine Hazırlanan Maddeler
Madde

Faktör
yükü

Beni aile çevremden uzaklaştırıyor

0,860

İnsanlarla yüzyüze zaman geçirmeme engel oluyor

0,858

Günlük işlerimi aksatarak zaman kaybına neden oluyor

0,809

Ailemle geçirdiğim zamanı azaltıyor

0,801

Aile içi çatışmaya neden oluyor

0,784

Aile bireylerim ya da çevreden kişiler bilgisayar başında çok vakit geçirmemden şikayetci oluyor

0,772

Türkçe'nin düzgün kullanımını engelliyor

0,626

Tablo 4. Sağlık Boyutu: Fizyolojik Problemlerle İlgili Maddeler
Madde

Faktör
yükü

Kendimi yorgun hissediyorum

0,805

Kendimi stresli hissediyorum

0,795

Kendimi gergin hissediyorum

0,787

Uykusuzluk çekiyorum

0,739

Eklem/kas ağrısı çekiyorum

0,727

Baş ağrısı yaşıyorum

0,727

Sırt/boyun ağrısı yaşıyorum

0,719

Göz yorgunluğu/ göz kızarıklığı yaşıyorum

0,676

Yemek yeme düzenimde sorun yaşıyorum

0,655

Kilo alma problemi çekiyorum

0,621

Tablo 5. Sağlık Boyutu: Psikososyal Problemlerle İlgili Maddeler
Madde

Faktör yükü

İnternete giremediğim zamanlarda huzursuzluk hissediyorum

0,783

İnternete giremediğim zamanlarda yalnızlık hissediyorum
Bilgisayarımda MSN (sohbet programı) açık olmadığı zamanlarda kendimi huzursuz
hissediyorum

0,761
0,676

İnternette alışveriş yapma isteğimi engelleyemiyorum

0,646

İnternette pornografi sitelerine girmekten kendimi alamıyorum

0,635

İnternette kumar/bahis sitelerine girmekten kendimi alamıyorum

0,631
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Tablo 6. Sağlık Sorunları Hakkında Bilgi Sahibi Olma ve Önlem Alma
Faktör
yükü

Madde
Bilgisayar/İnternet kullanımıyla ortaya çıkabilecek psiko-sosyal sorunlar hakkında bilgi
sahibiyim

0,909

Bilgisayar/İnternet kullanımıyla ortaya çıkabilecek fiziksel sorunlarla ilgili önlem alıyorum

0,895

Bilgisayar/İnternet kullanımıyla ortaya çıkabilecek psiko-sosyal sorunlarla ilgili önlem alıyorum

0,893

Bilgisayar/İnternet kullanımıyla ortaya çıkabilecek fiziksel sorunlar hakkında bilgi sahibiyim

0,888

Tablo 7. İnternet Kafeler Üzerine Görüşler
Faktör 1: Kontrollü kullanım

Faktör Yükü

İnternet kafeler akademik başarıyı olumsuz etkilemektedir.

0,846

İnternet kafeler bireylerin sağlıklı iletişim kurmalarına engel olmaktadır.

0,830

İnternet kafelerde öğretmen gibi bir danışman bulunmalıdır.

0,588

İnternet kafelerde kullanıcıların erişebildiği siteler yeterince denetlenmemektedir.

0,516

Faktör 2: Mekansal özellikler
Çocukların boş zamanlarını Internet kafelerde geçirmeleri anne-babayı tedirgin etmez.
0,743
Internet kafelerdeki oturma düzeni / havalandırma / nem / ışıklandırma vb. insan sağlığına
uygundur.
0,737
Evde Internet bağlantım olsa bile Internet kafeye gitmekten hoşlanıyorum.

0,732

İnternet kafeler ders çalışmak / kaynak bulmak / araştırma yapmak için uygun ortamlardır. 0,633
Faktör 3: Zararlı alışkanlıklar
Internet kafeler genellikle oyun amaçlı kullanılmaktadır.

0,759

Bireyler Internet kafelerde olumsuz arkadaşlık deneyimleri yaşayabilirler.

0,678

İnternet kafeler çocukların kötü alışkanlıklar edinmesine neden olur.

0,651

Tablolarda görüldüğü üzere tüm faktör analizlerinde faktör yükleri
değişik yazarlar tarafından önerilen .30, .40 ve .45 gibi alt limitlerin çok
çok üstündedir (Field, 2000; Pallant, 2001). Yapılan analizler
sonucunda faktör yapılarının sağlıklı olduğu, her faktörü oluşturan
maddelerin faktör yüklerinin ideal olduğu, açıklanan varyansın tüm
analizlerde yeterli olduğu, KMO değerlerinin literatürde belirtilen
değerlerden çok daha iyi olduğu ve her soru grubunun iç tutarlılık
katsayısının ideal olduğu sonucuna varılmıştır. İnternet kafeler üzerine
görüşlerden oluşan alt kısım alt faktörlere ayrıldığında her bir faktörün iç
tutarlılığı Pallant (2001) tarafından da belirtildiği gibi madde sayısının
azlığından dolayı düşmektedir. Bu nedenle internet kafeler hakkındaki
görüşlerin tamamı tek faktör altında incelenerek .72’nin üstünde bir
Alpha değeri ile çalışmaya devam edilmiş, olumlu ve olumsuz cümleler
belirlenerek uygun kodlama yapılmış ve ortalama puan internet kafeler
hakkındaki olumlu görüşleri yansıtan bir puan olarak elde edilmiştir.
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Son olarak anketin maddelerinden elde edilen beşli likert dağılımlarını
değerlendirmek için ortalamalara paralel olarak her bir madde için
standart görüş aralıkları belirlemek amacıyla 4/5=0.8 formülü
kullanılmıştır. Bu görüş aralıkları şu şekilde saptanmıştır:
Anketteki herhangi bir “i” maddesine ait aritmetik ortalama ( X i )’dir.
Eğer i. Maddesi’nin aritmetik ortalaması;
1 ≤

X i <1.8 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe

“kesinlikle katılmadıkları”,
1.8 ≤

X i <2.6 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe

“katılmadıkları”,
2.6 ≤

X i <3.4 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüş

hakkında “kararsız” oldukları,
3.4 ≤

X i <4.2 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe

“katıldıkları”,
4.2 ≤

X i <5.00 arasında ise katılımcıların ilgili maddedeki görüşe

“kesinlikle katıldıkları”, şeklinde değerlendirilecektir.

3. 1. Demografik Özellikler İle İlgili Araştırma Soruları
A. Ebeveynlerin eğitim durumları nedir?
Tablo 8. Eğitim Düzeyi
Eğitim Düzeyi

Frekans

Yüzde

Okur-yazar degil

10

0,25

Okur-yazar (Hic okula gitmeyen)

28

0,7

İlkokul

699

17,475

Ortaokul

447

11,175

Lise

1337

33,425

2 Yıllık Üniversite

311

7,775

4 Yıllık Üniversite

1014

25,35

Y. Lisans / Doktora

132

3,3

Toplam

3978

99,45

Kayıp veri

22

0,55

Genel Toplam

4000

100
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Eğitim düzeyinin normal bir dağılım gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla (Huck, 2000) tarafından belirtildiği üzere çarpıklık ve basıklık
katsayıları incelenmiştir. Huck (2000) bir dağılımın çarpıklık katsayısı 1.0 ila +1.0 arasındaysa, basıklık katsayısı ise -1.0 ila +2.0 arasındaysa
normal dağılım yönünden veri setinde bir problem olmadığını
belirtmektedir. Çalışma sonucu elde edilen veri setinde çarpıklık değeri
0.177, basıklık değeri ise -0.975 olarak bulunmuş ve eğitim düzeyi
bakımından incelenen grubun normal bir dağılım gösterdiği ve evreni
temsil edebileceği düşünülmüştür.
Araştırma sorularında bulunmamasına rağmen anne ve babanın eğitim
durumları arasında anlamlı bir fark bulunup bulunmadığını görmek
amacıyla Mann-Whitney U testi ile non-parametrik bir karşılaştırma
yapılmıştır. Eğitim düzeyi süreksiz bir değişken olduğu için bu
değişkende t-test yapılabilecek normal dağılımı yakalamak çok
kalabalık gruplarla ve çok kategori ile çalışılan durumlar hariç genelde
olanaklı değildir. Mann-Whitney U testi sonucunda babaların
annelerden çok daha yüksek eğitim düzeyine sahip oldukları sonucuna
ulaşılmıştır (Mann-Whitney U değeri: 1621388,500; Z= -9,232; p<.001).
Sonucun daha anlaşılır olması için aynı karşılaştırma bağımsız-gruplar
için t testi aracılığı ile de yapılarak ortalama karşılaştırılması yapılmıştır.
Şöyleki en düşük eğitim düzeyi 1 en yüksek eğitim düzeyi 8 olarak
belirlendiğinde babanın eğitim düzeyinin ( X =5.45) annenin eğitim
düzeyinden ( X =5.00) anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür
(t3938=-9.514; p<.001).
B. Ailelerdeki çocuk sayısı nedir?
Tablo 9. Ailedeki Çocuk Sayısı
Çocuk sayısı

Frekans

Yüzde

0

390

19,5

1

572

28,6

2

717

35,85

3

231

11,55

4

66

3,3

5

15

0,75

6

3

0,15

7

4

0,2

8

1

0,05

9

1

0,05

Toplam

2000

100
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Tablo 9’da da görüleceği üzere veri toplanan ailelerin yüzde 36’sı en az
iki çocuk sahibidir. Ayrıca 1, 2, 3 ve 4 çocuklu ailelerden toplanan veriler
toplam verinin yüzde 76’sını oluşturmaktadır.
Eğitim düzeyinde yapıldığı gibi ailelerdeki çocuk sayısının normal bir
dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla (Huck, 2000)
tarafından belirtildiği üzere çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiştir.
Çarpıklık değeri 0.756, basıklık değeri ise 1.901 olarak bulunmuş ve
ailelerdeki çocuk sayısı bakımından incelenen grubun normal bir
dağılım gösterdiği görülmüştür.

C. Ailelerin gelir durumu nedir?
Tablo 10. Ailenizin Gelir Düzeyi Nedir?
Gelir Düzeyi

Frekans

Yüzde

0-350 Ytl

12

0,6

351-560 Ytl

100

5

561-780 Ytl

176

8,8

781-1075 Ytl

418

20,9

1076-1580 Ytl

552

27,6

1581 Ytl ve stü

731

36,55

Toplam

1989

99,45

Kayıp veri

11

0,55

Toplam

2000

100

Tablo 10’da görüldüğü üzere incelenen örneklemin % 14.4’ü 780 Ytl’nin
altında, % 45.5’i 781 ila 1581 Ytl arasında, % 36.55’i ise 1581 Ytl’nin
üzerinde aylık gelire sahiptir. Gelir dağılımı bakımından incelenen
grubun normal bir dağılım gösterip göstermediğine bakılmış bulunan
çarpıklık (-0.834) ve basıklık (-0.039) değerleri grubun normal bir
dağılım gösterdiğini ortaya koymuştur.
Ailenin gelir düzeyi hem annelere hem de babalara sorulmuş olan bir
sorudur. Verilerde bir tutarsızlık olup olmadığını görmek amacıyla
anneler tarafından rapor edilen gelir düzeyleri ile babalar tarafından
rapor edilen gelir düzeyleri arasında bir fark olup olmadığı MannWhitney U Testi aracılığıyla incelenmiş, arada anlamlı bir fark
görülemeyerek anne ve babalara sorulan sorular sonucu elde edilen
verilerin tutarlı oluğu sonucuna varılmıştır (Mann-Whitney U değeri:
1949884,500; Z= -,355; p<.722).
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D. Aile bireylerinin yaş dağılımları nedir?
Tablo 11. Aile Bireylerinin Yaşları
Aile Bireyi

N

Ortalama

SS

Çarpıklık

Basıklık

Anne

1995

35,15

8,86

0,439

-0,347

Baba

1994

39,01

9,35

0,365

-0,412

Çocuk

818

14,32

3,39

-0,205

-0,285

Toplam

4807

33,21

12,13

-0,043

-0,586

Tablo 11’de görüldüğü gibi annelerin yaş ortalaması 35.15, babaların
yaş ortalaması 39.01 ve çocukların yaş ortalaması 14.32 olarak
bulunmuştur. Ayrıca gerek anne-baba ve çocukların ayrı ayrı gerekse
grup geneli incelendiğinde çarpıklık ve basıklık değerlerinin normal
dağılım gösterdiği görülmüştür.
Anne ve babaların yaş dağılımları ayrı ayrı verildikten sonra ebeveynler
arasında anlamlı bir yaş farkı olup olmadığı sorusuna yanıt aranmış,
yapılan bağımsız-gruplar t-testi sonucunda babaların ( X = 39,01)
annelere göre ( X = 35,15)ortalama yaş dağılımlarının daha yüksek
olduğu sonucuna varılmıştır (t(3987)=13,415; p<.001).
E. Evdeki bilgisayar sayısı nedir?
Tablo 12. Evdeki Bilgisayar Sayısı
Bilgisayar sayısı

Frekans

Yüzde

Yok

420

21

1

1359

67,95

2

186

9,3

3

23

1,15

4 ve üstü

3

0,15

Toplam

1991

99,55

Kayıp veri

9

0,45

Genel toplam

2000

100

Tablo 12’den anlaşılacağı üzere araştırma örnekleminde incelenen
ailelerin yüzde 79’unun evinde bilgisayar bulunmakta, evinde iki ya da
daha çok bilgisayar bulunan aileler ise toplam veri setinin yaklaşık
yüzde 11’ini oluşturmaktadır.
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F. İnternet kullanan birey sayısı nedir?
Tablo 13. İnternet Kullanan Birey Sayısı
İnternet Kullanıyor musunuz?

Frekans

Yüzde

Evet

3699

76,7587

Hayır

1089

22,598

Toplam

4788

99,3567

Kayıp veri

31

0,64329

Genel toplam

4819

100

Görüşülen bireylerden yüzde 23’ü internet kullanmadığını belirtmiştir.
İnternet kullanmadığını belirten 1089 bireyden 835’i anne (% 76.7),
248’i baba (% 22.8), 6 kişi çocuktur (% 0.6). Görüleceği üzere çocuklar
internete en fazla bağlanan grubu oluşturmakta, bu bağlamda babalar
ikinci sırada anneler ise son sırada yer almaktadır. Gruplar içinde
değerlendirme yapıldığında annelerin % 41.8’i, babaların yüzde 12,4’ü,
çocukların ise yüzde 0.7’si internet kullanmadığını belirtmektedir.
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G. Aile bireylerinin internete bağlanma amaçları nelerdir?
Tablo 14. Aile Bireylerinin İnternete Bağlanma Amaçları
Amaç
Bilgi edinme

Eğitim / ders / araştırma yapma

Vatandaşlık hizmetlerinden yararlanma

Dosya / program indirme
Haber okuma

Alışveriş yapma
Bahis oyunları oynama

Bankacılık işlemleri yapma

Oyun oynama
Müzik dinleme
Film izleme
Yeni insanlarla tanışma
Haberleşme
Sohbet etme

İş

Seçenek

Frekans

Yüzde

Evet

3263

67,71

Hayır

1556

32,29

Evet

1948

40,42

Hayır

2871

59,58

Evet

1239

25,71

Hayır

3580

74,29

Evet

1171

24,30

Hayır

3648

75,70

Evet

2030

42,12

Hayır

2789

57,88

Evet

302

6,27

Hayır

4517

93,73

Evet

102

2,12

Hayır

4717

97,88

Evet

775

16,08

Hayır

4044

83,92

Evet

1397

28,99

Hayır

3422

71,01

Evet

1753

36,38

Hayır

3066

63,62

Evet

730

15,15

Hayır

4089

84,85

Evet

332

6,89

Hayır

4487

93,11

Evet

1840

38,18

Hayır

2979

61,82

Evet

1559

32,35

Hayır

3260

67,65

Evet

115

2,39

Hayır

4704

97,61
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Aile bireylerinin internete bağlanma amaçları en çok işaretlenen
amaçtan en az işaretlenene doğru aşağıdaki biçimde sıralanmıştır.
Tabloda da görüleceği üzere internet çoğunlukla bilgi edinme amaçlı
kullanılmakta; bunu eğlence amaçlı kullanımlar ve vatandaşlık
hizmetleri gibi amaçlar izlemekte; bahis oyunları ve alışveriş gibi
amaçlar ise son sıralarda yer almaktadır.

Tablo 15. Aile Bireylerinin İnternete Bağlanma Amaçlarının Sıralanması (en yüksekten en düşüğe sıralama)
Frekans

Yüzde

Seçenek

3263

67,71

Bilgi edinme

2030

42,12

Haber okuma

1948

40,42

Eğitim / ders / araştırma yapma

1840

38,18

Haberleşme

1753

36,38

Müzik dinleme

1559

32,35

Sohbet etme

1397

28,99

Oyun oynama

1239

25,71

Vatandaşlık hizmetlerinden yararlanma

1171

24,3

Dosya / program indirme

775

16,08

Bankacılık işlemleri yapma

730

15,15

Film izleme

332

6,89

Yeni insanlarla tanışma

302

6,27

Alışveriş yapma

115

2,39

İş

102

2,12

Bahis oyunları oynama

İş amaçlı internet kullanımının sıralamada sonlarda yer alması
okuyucuyu yanıltmamalıdır. İş amaçlı kullanım normalde anket soruları
arasında yer almamaktadır. Diğer seçeneğini işaretleyen katılımcıların
belirttikleri konular içerik analizi ile sınıflandırılmış ve genelde ankette
verilen başlıklar altında incelenebilmiştir. Ancak diğer başlığına ‘iş’
yazan katılımcılar için yeni bir başlık açılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
H. Aile bireylerinin internetin kullanım süresi ve sıklığı nedir?
Tablo 16’da görüldüğü üzere araştırma örneklemindeki katılımcıların
yarısından fazlası (% 53.78) interneti bir seferde 30 dakika ila 3 saat
arasında kullandığını belirtmekte, % 11.27’lik bir kısım internet’i bir
seferde 3 saatten fazla kullandığını söylemektedir. Tabloda kayıp veri
olarak gösterilen kısım internet kullanmadığını belirten 1089 katılımcı ile
bu soruya yanıt vermeyen 11 katılımcıdan oluşmaktadır.
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Tablo 16. İnternetin Bir Seferde Ne Kadar Süre Kullanıldığı
Seçenek

Frekans

Yüzde

30 dakikadan az

584

12,12

30 dakika- 1 saat arası

1391

28,86

1-3 saat arası

1201

24,92

3-5 saat arası

304

6,31

5 saatten daha fazla

239

4,96

Toplam

3719

77,17

Kayıp Veri

1100

22,83

Genel Toplam

4819

100

Tablo 17. İnternetin Hangi Sıklıkta Kullanıldığı
Seçenek

Frekans

Yüzde

Ayda birkaç kez kullanıyorum

257

5,33

Ayda bir kez kullanıyorum

115

2,39

Haftada bir kez kullanıyorum

245

5,08

Haftada birkaç kez kullanıyorum

638

13,24

Günde birkaç kez kullanıyorum

1877

38,95

Günde bir kez kullanıyorum

587

12,18

Toplam

3719

77,17

Kayıp Veri

1100

22,83

Genel Toplam

4819

100

Tablo 17’de görüldüğü üzere katılımcıların yarısından fazlası (% 51.13)
interneti en az günde bir kez kullanmaktadır. Kayıp veri olarak
gösterilen kısım daha önce de belirtildiği gibi internet kullanmadığını
belirten ya da bu soruya yanıt vermeyen bireylerden oluşmaktadır.
İ. Ebeveynlerin medeni durumları (Birlikte/Ayrı) nedir?
Tablo 18. Medeni Durum
Seçenek

Frekans

Evli

1978

Yüzde
98,9

Bekar

5

0,3

Boşanmış

3

0,2

Ayrı yasıyor

1

0,1

Cevap vermeyen

13

0,7

Genel Toplam

2000

100
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J. Çocukların cinsiyetlerine göre dağılımları nelerdir?
Tablo 19. Çocuğun Cinsiyeti
Seçenek

Frekans

Yüzde

Kız

369

45,05

Erkek

385

47,01

Toplam

754

92,06

Kayıp

65

7,94

Genel Toplam

819

100

K. Çocukların akademik başarı düzeylerini dağılımı nasıldır?
Tablo 20. Çocuğun Akademik Başarı Düzeyi
Seçenek

Frekans

Çok başarılı

111

Yüzde
13,55

Başarılı

231

28,21

Yeterli

81

9,89

Başarısız

8

0,98

Çok başarısız

24

2,93

Toplam

455

55,56

Kayıp

364

44,44

Genel Toplam

819

100

L. Aile bireylerinin gün içinde internet kullanım aralıklarına göre
dağılımları nasıldır?
Tablo 21. İnternetin Günün Hangi Saatlerinde Kullanıldığı
Seçenek

Frekans

Yüzde

06:00-09:00

37

0,77

09:00-12:00

585

12,14

12:00-15:00

733

15,21

15:00-18:00

837

17,37

18:00-21:00

742

15,4

21:00-24:00

698

14,48

24:00 ve sonrası

52

1,08

Toplam

3684

76,45

Kayıp veri (İnternet kullanmayanlar dahil)

1135

23,55

Genel Toplam

4819

100
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Tablo 21’de görüldüğü üzere katılımcıların çok düşük bir kısmı interneti
sabah 6 ila 9 saatleri arasında veya gece 24’den sonra
kullanmaktadırlar. Sabah saat 09’dan 18’e kadar internet kullanım oranı
artmakta, 18’den 24’e kadar düzenli olarak azalmakta, 24’den sonra
kullanım oranı ani bir düşüşe geçmektedir.
M. Aile bireylerinin ailedeki rollerine göre dağılımları nelerdir?
Ailedeki rolü (anne, baba, çocuk)
Tablo 22. Ailedeki Rol
Seçenek

Frekans

Yüzde

Anne

2000

41,5

Baba

2000

41,5

Çocuk

819

17

Toplam

4819

100

3. 2. İnternetin İletişim Alt Boyutu İle İlgili Araştırma Soruları
A. İnternet kullanımının iletişim boyutunda;
A.1 Ebeveynler açısından sağladığı yararlar nelerdir?
Tablo 23. Ebeveynlerin Bakış Açısıyla İnternetin İletişim Boyutunda Sağladığı Yararlar (en yüksekten en
düşüğe sıralama)
Madde

N

Ort.

SS

Görüntülü ve sesli iletişim kurmamızı sağlıyor

2897 4,18 0,90

Tanıdıklarımla uzun süre ve rahatça iletişim kurmamı sağlıyor

2898 4,09 0,97

İletişimimizi ekonomik hale getiriyor

2904 4,02 1,02

Fikir alışverişinde bulunmamızı sağlıyor

2893 3,96 0,97

Kültürel gelişimimize katkı sağlıyor

2895 3,87 1,02

Görüş ve düşüncelerimi rahatlıkla dile getirebilecek bir iletişim ortamı sunuyor

2887 3,80 1,03

Sosyalleşmemize katkı sağlıyor

2897 3,58 1,19

(İnternet kullanmayan bireyler bu analize dahil edilmemiştir)

İnternetin ebeveynler açısından sağladığı yararların tamamında
ortalamalar 3.4 ila 4.2 arasında seyretmektedir. Yani ebeveynler
iletişimin yararları ile ilgili görüşlere katıldıklarını belirtmektedirler.
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A.1.1. İnternetin iletişim boyutunda ebeveynler açısından
sağladığı yararlar;
Bu aşamadan sonra yapılan ANOVA’larda eğitim durumu ile ilgili olarak
okuryazar olmayan (N=1) ve okur-yazar olup da hiç okula gitmeyen
(N=3) bireyler analiz dışı tutulmuştur. Bunun nedeni hücrelerde normal
dağılımı tutturmaktan çok uzak sayıda birey bulunmasıdır.
a. Eğitim düzeylerine göre iletişim boyutunda
görülen yararlar fark gösteriyor mu?
Tablo 24. Eğitim Düzeylerine Göre Ebeveynlerin İletişim Boyutundaki Yararları İle İlgili Görüşlerinin
Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
16,696
5
3,339
5,877
,000
Gruplararası
İletişim boyutu:
1639,705
2886 ,568
Grupiçi
Yararlar
1656,401
2891
Toplam

Tablo 24’de görüldüğü üzere iletişim bağlamında farklı eğitim geçmişine
sahip ebeveynler anlamlı fark göstermiştir. Scheffe yöntemi ile
gerçekleştirilmiş çoklu karşılaştırma aracılığı ile bu farkın kaynağı
incelenmiştir:
Tablo 25. Çoklu Karşılaştırmalar: İletişim Boyutundaki Yararlara Dair Ebeveyn Görüşlerinin Eğitim
Durumuna Göre İncelenmesi
GRUP

İlkokul (A)

Ortaokul
(B)

Lise (C )

2
Yıllık 4
Yıllık Y.Lisans
/
Üniversite (D) Üniversite (E ) Doktora (F)

A

-

0,014

0,067

0,195

-

0,053

0,181

-

0,129

B
C
D

-

E

0,143

0,319**

0,129

0,305*

0,076

0,253*

-0,053
-

0,124
0,177

*Ortalama farkı .05 düzeyinde anlamlıdır.
**Ortalama farkı .01 düzeyinde anlamlıdır.
***Ortalama farkı .001 düzeyinde anlamlıdır.

Tablo 25’e göre; F grubu olarak sunulan Y.Lisans / Doktora mezunu
ebeveynler( X =3.71) iletişimsel yararlar bağlamında ilkokul ( X =4.03),
ortaokul ( X =4.01) ve lise ( X =3.96) mezunu ebeveynlerden anlamlı
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derecede düşük skorlara sahiptir. Yani diğer gruplara göre iletişim
boyutundaki yararlar bağlamında daha olumsuz görüşlere sahiptirler.
b. İnternet kullanım süreleri ile iletişim alt boyutları
arasındaki ilişki nasıldır?
İnternet kullanım süreleri ile internetin iletişim boyutundaki yararları
arasındaki ilişki Pearson Korelasyonu ile incelenmiştir.
Tablo 26. Ebeveynlerin İnternet Kullanım Süreleri İle İnternetin İletişim Boyutundaki Yararları Arasındaki
İlişki
Madde

r

p

İletişimimizi ekonomik hale getiriyor (N=2898)

0,122

0,000

Görüntülü ve sesli iletişim kurmamızı sağlıyor (N=2891)

0,113

0,000

Fikir alışverişinde bulunmamızı sağlıyor (N=2887)

0,135

0,000

Sosyalleşmemize katkı sağlıyor (N=2891)

0,111

0,000

Kültürel gelişimimize katkı sağlıyor (N=2889)
0,093
Görüş ve düşüncelerimi rahatlıkla dile getirebilecek bir iletişim
ortamı sunuyor (N=2881)
0,123
Tanıdıklarımla uzun süre ve rahatça iletişim kurmamı sağlıyor
(N=2892)
0,109

0,000
0,000
0,000

Tablo 26’ya göre iletişim boyutundaki yararların tümü ile internet
kullanım süresi arasında pozitif yönde ve anlamlı korelasyon
bulunmuştur. Bir başka deyişle katılımcıların internet kullanım süreleri
arttıkça interneti iletişim yönünden yararlı bir araç olarak görme oranları
da artmaktadır.
c. İnternet kullanım sıklıkları ile iletişim alt boyutları
arasındaki ilişki nasıldır?
İnternet kullanım sıklıkları ile internetin iletişim boyutundaki yararları
arasındaki ilişki Pearson Korelasyonu ile incelenmiştir.
Tablo 27. Ebeveynlerin İnternet Kullanım Sıklıkları İle İnternetin İletişim Boyutundaki Yararları Arasındaki
İlişki
Madde

r

p

İletişimimizi ekonomik hale getiriyor (N=2895)

0,120

0,000

Görüntülü ve sesli iletişim kurmamızı sağlıyor (N=2888)

0,072

0,000

Fikir alışverişinde bulunmamızı sağlıyor (N=2884)

0,117

0,000

Sosyalleşmemize katkı sağlıyor (N=2888)

0,055

0,000

Kültürel gelişimimize katkı sağlıyor (N=2886)
Görüş ve düşüncelerimi rahatlıkla dile getirebilecek bir
iletişim ortamı sunuyor (N=2878)
Tanıdıklarımla uzun süre ve rahatça iletişim kurmamı
sağlıyor (N=2889)

0,057

0,000

0,071

0,000

0,093

0,000
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Tablo 27’ye göre iletişim boyutundaki yararların tümü ile internet
kullanım sıklıkları arasında pozitif yönde ve anlamlı korelasyon
bulunmuştur. Bir başka deyişle interneti daha fazla kullanan katılımcılar
iletişim bağlamında da interneti daha yararlı görmektedirler.

d. Medeni durumlarına göre ebeveynlerin iletişim ile
ilgili görüşleri farklılık göstermekte midir?

Tablo 28. Medeni Durumlarına Göre Ebeveynlerin İletişim Boyutu İle İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
1,905
2
,953
1,660 ,190
Gruplararası
1656,440
2886 ,574
İletişim boyutu
Grupiçi
1658,345
2888
Toplam

Tablo 28’de görüldüğü üzere ebeveynlerin iletişim boyutu ile ilgili
görüşleri
medeni
durumlarına
göre
anlamlı
bir
farklılık
göstermemektedir. Hemen hemen tüm katılımcılar evli olduğu için zaten
medeni duruma göre anlamlı bir farklılık beklenmemektedir.
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e. Ebeveynlerin İnternete bağlanma amaçlarına
göre iletişim boyutundaki yararlarına ilişkin
görüşleri farklılık göstermekte midir?
Tablo 29. Ebeveynlerin İnternete Bağlanma Amaçlarına Göre İnternetin İletişimsel Yararları Hakkındaki
Görüşlerinin Karşılaştırılması
Değişken

Grup

N

Ort.

SS

t

sd

p

Bilgi edinme

Evet

2612

3,934

0,752

1,462

2907

0,144

Hayır

292

3,866

0,801

Evet

1297

3,956

0,774

1,908

2907

0,057

Hayır

1612

3,903

0,743
0,679

2907

0,497

4,264

2907

0,000

2,647

2907

0,008

-0,153

2907

0,878

1,917

2907

0,055

0,530

2907

0,596

5,808

2907

0,000

7,997

2907

0,000

6,675

2907

0,000

5,733

2907

0,000

9,808

2907

0,000

11,549

2907

0,000

0,055

2907

0,956

Eğitim / ders / araştırma
Vatandaşlık hizmetleri
Dosya / program indirme
Haber okuma
Alışveriş yapma
Bahis oyunları oynama
Bankacılık işlemleri
Oyun oynama
Müzik dinleme
Film izleme
Yeni insanlarla tanışma
Haberleşme
Sohbet etme
İş amaçlı

Evet

1127

3,939

0,794

Hayır

1782

3,919

0,734

Evet

818

4,022

0,766

Hayır

2091

3,889

0,751

Evet

1789

3,956

0,739

Hayır

1120

3,880

0,784

Evet

277

3,920

0,854

Hayır

2632

3,927

0,747

Evet

86

4,081

0,736

Hayır

2823

3,922

0,758

Evet

757

3,939

0,768

Hayır

2152

3,922

0,754

Evet

815

4,057

0,733

Hayır

2094

3,876

0,761

Evet

1135

4,066

0,722

Hayır

1774

3,838

0,766

Evet

445

4,146

0,710

Hayır

2464

3,887

0,759

Evet

181

4,238

0,673

Hayır

2728

3,906

0,758

Evet

1504

4,058

0,720

Hayır

1405

3,786

0,772

Evet

1046

4,138

0,682

Hayır

1863

3,808

0,772

Evet

105

3,931

0,815

Hayır

2804

3,926

0,756

Tablo 29’da görüleceği üzere interneti dosya ve program indirme, haber
okuma, oyun oynama, müzik dinleme, film izleme, yeni insanlarla
tanışma, haberleşme ve sohbet etme amaçlarıyla kullanan bireyler bu
amaçlarla kullanmayan bireylere göre interneti iletişim bağlamında çok
daha yararlı bulmuşlardır.
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f. Ebeveynlerin yaşları ile internetin iletişim
boyutundaki yararları hakkındaki görüşleri
arasında ne tür ilişkiler vardır?
Ebeveynlerin yaşları ile internetin iletişim boyutundaki yararları
arasındaki ilişki Pearson Korelasyonu ile incelenmiştir.
Tablo 30. Ebeveynlerin Yaşları İle İnternetin İletişim Boyutundaki Yararları Üzerine Görüşleri Arasındaki
İlişki
Madde
r
P
İletişimimizi ekonomik hale getiriyor (N=2901)

-0,061

0,001

Görüntülü ve sesli iletişim kurmamızı sağlıyor (N=2894)

-0,077

0,000

Fikir alışverişinde bulunmamızı sağlıyor (N=2890)

-0,087

0,000

Sosyalleşmemize katkı sağlıyor (N=2894)

-0,051

0,006

Kültürel gelişimimize katkı sağlıyor (N=2891)
Görüş ve düşüncelerimi rahatlıkla dile getirebilecek bir iletişim ortamı sunuyor
(N=2884)

,001

0,969

-0,069

0,000

Tanıdıklarımla uzun süre ve rahatça iletişim kurmamı sağlıyor (N=2895)

-0,079

0,000

Tablo 30’da görüldüğü üzere iletişim boyutundaki yararların birçoğu ile
ebeveynlerin yaşları arasında negatif yönde ve anlamlı korelasyon
bulunmuştur (kalın karakterle belirtilenler). Bir başka deyişle
ebeveynlerin yaşları arttıkça interneti yararlı görme oranları
azalmaktadır. Bu sonuç daha yaşlı insanların teknolojiye ve internete
karşı daha önyargılı olmalarından da kaynaklanabilir.
A.2 İnternetin iletişim boyutunda çocuklar açısından sağladığı
yararlar nelerdir?
Tablo 31. Çocukların Bakış Açısıyla İnternetin İletişim Boyutuna Yararları (En yüksekten en düşüğe
sıralama)
Madde

N

Ort.

SS

Görüntülü ve sesli iletişim kurmamızı sağlıyor

809 4,38

0,81

Tanıdıklarımla uzun süre ve rahatça iletişim kurmamı sağlıyor

812 4,35

0,90

Fikir alışverişinde bulunmamızı sağlıyor

810 4,08

0,91

İletişimimizi ekonomik hale getiriyor

807 3,97

1,01

Kültürel gelişimimize katkı sağlıyor

803 3,93

1,01

Görüş ve düşüncelerimi rahatlıkla dile getirebilecek bir iletişim ortamı sunuyor

809 3,91

1,04

Sosyalleşmemize katkı sağlıyor

809 3,81

1,11

(İnternet kullanmayan bireyler bu analize dahil edilmemiştir)
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Çocuklar açısından internetin iletişim boyutunda incelenen yararlarının
hemen hepsi 3.4 ile 4.2 arasında değerlere sahiptir. Bir başka deyişle
çocuklar
bu
maddelerde
belirtilen
görüşlere
katıldıklarını
belirtmektedirler. Ayrıca çocuklar, “Tanıdıklarımla uzun süre ve rahatça
iletişim kurmamı sağlıyor” maddesinde verilen görüşe ise kesinlikle
katıldıklarını belirtmektedirler.
A.2.1 İnternetin iletişim boyutunda çocuklar açısından
sağladığı yararlar;
a. Çocukların eğitim düzeylerine
boyutu farklılık gösteriyor mu?

göre

iletişim

Tablo 32. Eğitim Düzeylerine Göre Çocukların İletişim Boyutu İle İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
İletişim boyutu

Gruplararası

2,805

4

0,701

Grupiçi

360,513

785

0,459

Toplam

363,317

789

1,527

0,192

Tablo 32’de görüldüğü üzere çocukların iletişim boyutu ile ilgili görüşleri
eğitim düzeylerine göre fark göstermemektedir.

b. Anne ve babanın eğitim durumuna göre iletişim
boyutunda görülen yararlar farklılık gösteriyor
mu?

Tablo 33. Annenin Eğitim Düzeyine Göre Çocukların İletişim Boyutu İle İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
2,676
7
,382
,825
,567
Gruplararası
369,399
797
,463
İletişim boyutu
Grupiçi
Toplam

372,075

804

Tablo 33’de görüldüğü üzere çocukların iletişim boyutu ile ilgili görüşleri
annelerinin eğitim düzeylerine göre fark göstermemektedir.
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Tablo 34. Babanın Eğitim Düzeyine Göre Çocukların İletişim Boyutu İle İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
4,269
6
,711
1,551 ,159
Gruplararası
367,493
801 ,459
İletişim boyutu
Grupiçi
371,762
807
Toplam

Tablo 34’ e göre çocukların iletişim boyutu ile ilgili görüşleri babalarının
eğitim düzeylerine göre fark göstermemektedir.
c. Çocukların internet kullanım süresi ile iletişim
boyutu arasındaki ilişki nasıldır?
Çocukların internet kullanım süreleri ile internetin iletişim boyutundaki
yararları arasındaki ilişki Pearson Korelasyonu ile incelenmiştir.
Tablo 35. Çocukların İnternet Kullanım Süreleri İle İnternetin İletişim Boyutundaki Yararları Üzerine
Görüşleri Arasındaki İlişki
Madde

r

p

İletişimimizi ekonomik hale getiriyor (N=804)

0,007

0,845

Görüntülü ve sesli iletişim kurmamızı sağlıyor (N=806)

0,108

0,002

Fikir alışverişinde bulunmamızı sağlıyor (N=807)

0,054

0,122

Sosyalleşmemize katkı sağlıyor (N=806)

0,024

0,505

Kültürel gelişimimize katkı sağlıyor (N=800)
Görüş ve düşüncelerimi rahatlıkla dile getirebilecek bir iletişim ortamı sunuyor
(N=806)

0,010

0,786

0,108

0,002

Tanıdıklarımla uzun süre ve rahatça iletişim kurmamı sağlıyor (N=809)

0,102

0,004

Görüleceği üzere iletişim boyutundaki yararlardan kalın yazı karakteri ile
gösterilen üç tanesi ile internet kullanım süresi arasında pozitif yönde ve
anlamlı korelasyon bulunmuştur. Yani çocuklar internet kullanım süreleri
arttıkça, görüntülü ve sesli iletişim kurma olanaklarının, görüş ve
düşüncelerini paylaşma ortamlarının ve tanıdıkları ile uzun süreli ve
rahat iletişim kurma olanaklarının da arttığını düşünmektedirler.
d. Çocukların internet kullanım sıklıkları ile iletişim
boyutu arasındaki ilişki nasıldır?
Çocukların internet kullanım sıklıkları ile internetin iletişim boyutundaki
yararları arasındaki ilişkiler Pearson Korelasyonu ile incelenmiştir.
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Tablo 36. Çocukların İnternet Kullanım Sıklıkları İle İnternetin İletişim Boyutundaki Yararları Hakkındaki
Görüşleri Arasındaki İlişki
Madde
r
p
İletişimimizi ekonomik hale getiriyor (N=804)

0,003

0,929

Görüntülü ve sesli iletişim kurmamızı sağlıyor (N=806)

0,030

0,394

Fikir alışverişinde bulunmamızı sağlıyor (N=807)

0,025

0,484

Sosyalleşmemize katkı sağlıyor (N=806)

-0,010

0,772

Kültürel gelişimimize katkı sağlıyor (N=800)
Görüş ve düşüncelerimi rahatlıkla dile getirebilecek bir iletişim ortamı sunuyor
(N=806)

-0,034

0,334

0,049

0,166

Tanıdıklarımla uzun süre ve rahatça iletişim kurmamı sağlıyor (N=809)

0,088

0,012

Tablo 36’da iletişim boyutundaki yararlardan koyu renkte gösterilen son
madde ile internet kullanım sıklığı arasında pozitif yönde, anlamlı ancak
oldukça düşük düzeyde bir korelasyon bulunmuştur.
Tablo 37’de görüleceği gibi interneti vatandaşlık hizmetleri, haber
okuma, müzik dinleme, film izleme, yeni insanlarla tanışma, haberleşme
ve sohbet etme amacıyla kullanan çocukların iletişim boyutunun
yararları hakkındaki görüşleri bu amaçlarla kullanmayan çocuklara göre
anlamlı derecede daha yüksek düzeylerde seyretmektedir.
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e. İnternete bağlanma amaçlarına göre iletişim
boyutu hakkındaki görüşler farklılık göstermekte
midir?
Tablo 37. Çocukların İnternete Bağlanma Amaçlarına Göre İletişim Boyutu Hakkındaki
Görüşleri
Değişken

Grup

N

Ort.

SS

t

sd

p

Bilgi edinme

Evet

645

4,092

0,665

2,691

811

0,007

Hayır

168

3,935

0,716
0,461

811

0,645

4,296

811

0,000

1,114

811

0,266

2,818

811

0,005

0,010

811

0,992

1,169

811

0,243

1,012

811

0,312

1,588

811

0,113

3,630

811

0,000

3,452

811

0,001

3,244

811

0,001

5,364

811

0,000

5,059

811

0,000

0,056

811

0,956

Eğitim / ders /
araştırma
Vatandaşlık hizmetleri
Dosya / program
indirme

Evet

647

4,065

0,680

Hayır

166

4,038

0,677

Evet

111

4,314

0,613

Hayır

702

4,019

0,680

Evet

352

4,090

0,713

Hayır

461

4,036

0,651

Haber okuma

Evet

238

4,163

0,682

Hayır

575

4,017

0,673

Alışveriş yapma

Evet

25

4,061

0,842

Hayır

788

4,060

0,674

Bahis oyunları
oynama
Bankacılık işlemleri
Oyun oynama
Müzik dinleme
Film izleme
Yeni insanlarla
tanışma
Haberleşme

Sohbet etme

İş amaçlı

Evet

16

4,256

0,799

Hayır

797

4,056

0,676

Evet

18

4,220

0,957

Hayır

795

4,056

0,671

Evet

581

4,083

0,671

Hayır

232

4,000

0,696

Evet

616

4,108

0,642

Hayır

197

3,908

0,765

Evet

284

4,171

0,608

Hayır

529

4,000

0,707

Evet

150

4,221

0,705

Hayır

663

4,023

0,668

Evet

335

4,210

0,653

Hayır

478

3,954

0,678

Evet

510

4,151

0,629

Hayır

303

3,906

0,731

Evet

10

4,071

0,647

Hayır

803

4,059

0,679
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f. Ailenin gelir düzeyi ile çocukların iletişim boyutu
hakkındaki görüşleri arasındaki ilişki nasıldır?
Ailenin gelir düzeyi ile çocukların internetin iletişim boyutundaki yararları
hakkındaki görüşleri arasındaki ilişki Pearson Korelasyonu ile
incelenmiştir.

Tablo 38. Çocukların Ailelerinin Gelir Düzeyleri İle İnternetin İletişim Boyutundaki Yararları Arasındaki İlişki
Madde

r

p

İletişimimizi ekonomik hale getiriyor (N=788)

0,013

0,709

Görüntülü ve sesli iletişim kurmamızı sağlıyor (N=789)

0,048

0,177

Fikir alışverişinde bulunmamızı sağlıyor (N=790)

0,035

0,322

Sosyalleşmemize katkı sağlıyor (N=789)

-0,025

0,478

Kültürel gelişimimize katkı sağlıyor (N=784)
Görüş ve düşüncelerimi rahatlıkla dile getirebilecek bir iletişim ortamı sunuyor
(N=789)

-0,008

0,816

-0,022

0,538

Tanıdıklarımla uzun süre ve rahatça iletişim kurmamı sağlıyor (N=792)

0,026

0,467

Tablo 28’e göre iletişim boyutundaki yararlardan hiçbiri ile ailenin gelir
düzeyi arasında anlamlı korelasyon bulunamamıştır.
g. İnternete bağlanılan mekâna göre
iletişim boyutu farklılık göstermekte
midir?
Tablo 39. Çocukların İnternete Bağlandıkları Mekana Göre İletişim Boyutu Hakkındaki Görüşleri
Değişken

Grup

N

Ort.

SS

t

sd

p

Ev

Evet

655

4,064

0,665

-0,364

811

0,716

Hayır

158

4,042

0,734

Evet

189

4,084

0,625

0,557

811

0,578

Hayır

624

4,052

0,694

Evet

121

4,050

0,715

-0,175

811

0,861

Hayır

692

4,061

0,673

Internet kafe

Okul

Görüleceği üzere çocukların iletişim boyutunun yararları hakkındaki
görüşleri
internete
bağlandıkları
mekana
göre
farklılık
göstermemektedir.

64

h. Çocukların
yaşları
ile
boyutundaki
yararlarına
arasındaki ilişki nasıldır?

internetin
iletişim
ilişkin
görüşleri

Tablo 40. Çocukların Yaşları İle İnternetin İletişim Boyutundaki Yararları Arasındaki İlişki
Madde

r

p

İletişimimizi ekonomik hale getiriyor (N=806)

0.036

0.307

Görüntülü ve sesli iletişim kurmamızı sağlıyor (N=808)

0.065

0.065

Fikir alışverişinde bulunmamızı sağlıyor (N=809)

0.013

0.715

Sosyalleşmemize katkı sağlıyor (N=808)

-0.075

0.032

Kültürel gelişimimize katkı sağlıyor (N=802)
Görüş ve düşüncelerimi rahatlıkla dile getirebilecek bir iletişim ortamı sunuyor
(N=808)

0.006

0.858

0.012

0.734

Tanıdıklarımla uzun süre ve rahatça iletişim kurmamı sağlıyor (N=811)

0.024

0.490

Tablo 40’a göre yaş ile sadece kalın karakterle verilen iletişim boyutu
arasında negatif yönde, küçük ve anlamlı görünen bir ilişki vardır. Ancak
çok sayıda parametrik test aynı anda uygulandığı için böyle durumlarda
uygulanacak Bonferroni Uyarlaması gibi bir önleme başvurulduğunda
bu değerin hiçbir önemi kalmamaktadır.

i. Çocukların cinsiyetine
farklılık gösteriyor mu?

göre

iletişim

boyutu

Tablo 41. Çocukların Cinsiyetlerine Göre İletişim Boyutu Hakkındaki Görüşleri
Değişken

Grup

N

Ort.

SS

t

sd

p

Cinsiyet

Kız

368

4,042

0,687

-0,463

746

0,643

Erkek

380

4,066

0,694

Tablo 41’e göre çocukların iletişim boyutu hakkındaki görüşleri
cinsiyetlerine göre farklılık göstermemiştir.
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j. İletişim boyutu çocukların akademik başarı
düzeylerine bağlı olarak değişmekte midir?

Tablo 42. Akademik Başarı Düzeylerine Göre Çocukların İletişim Boyutunun Yararları İle İlgili Görüşlerinin
Karşılaştırılması
Kareler
toplamı
1,645

sd
4

Kareler
ortalaması
,411

225,616

444

,508

227,261

448

F
,809

p
,520

Gruplararası
İletişim
Yararlar

boyutu:
Grupiçi
Toplam

Tablo 42’ de görüldüğü üzere çocukların iletişim boyutu ile ilgili görüşleri
akademik başarı düzeylerine göre farklılık göstermemiştir.
A.3 İnternetin iletişim boyutunda sağladığı yararlar bireylerin
ailedeki
rolüne
(anne/baba/çocuk)
bağlı
olarak
değişmekte midir?
Tablo 43. Bireylerin Ailedeki Rollerine Göre Tüm Katılımcıların İletişim Boyutu İle İlgili Görüşlerinin
Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
11,477
2
5,738
10,446 ,000
Gruplararası
2042,904
3719 ,549
İletişim
boyutu:
Yararlar
Grupiçi
2054,381
3721
Toplam

Tablo 43’de görüldüğü üzere bireylerin ailedeki rollerine göre iletişim
boyutunun yararları hakkındaki görüşleri anlamlı derecede farklıdır. Bu
farkın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan çoklu karşılaştırmalar
sonucunda çocukların ( X = 4.06) iletişim bağlamında interneti gerek
annelerden ( X =3.92) gerekse babalardan ( X = 3.93) daha yararlı
gördükleri sonucuna ulaşılmıştır (p<.001).
A.4 İnternetin iletişim bağlamında ebeveynler açısından neden
olduğu sorunlar nelerdir?
Tablo 44’te internetin ebeveynler açısından neden olduğu sorunlar en
önemli sorundan en önemsize doğru sıralanmıştır.
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Tablo 44. İnternetin Ebeveynler Açısından Neden Olduğu Sorunlar
Madde

N

Ort.

SS

Türkçe'nin düzgün kullanımını engelliyor

2898

2,750

1,337

Ailemle geçirdiğim zamanı azaltıyor

2897

2,486

1,320

İnsanlarla yüzyüze zaman geçirmeme engel oluyor

2899

2,347

1,250

Aile içi çatışmaya neden oluyor

2899

2,250

1,216

Beni aile çevremden uzaklaştırıyor

2893

2,179

1,167

Günlük işlerimi aksatarak zaman kaybına neden oluyor
Aile bireylerim ya da çevreden kişiler bilgisayar başında
çok vakit geçirmemden şikayetçi oluyor.

2898

2,151

1,160

2899

2,099

1,181

İnternetin ebeveynler açısından neden olduğu sorunlar ile ilgili
görüşlerin önemli bir kısmı 1.8 ila 2.6 arasında seyretmektedir. Yani
ebeveynler bu sorunlara katılmadıklarını belirtmektedirler. Ancak
“Türkçe'nin düzgün kullanımını engelliyor” görüşü 2.6 ila 3.4 arasında
bir değere sahiptir, yani bu konuda ebeveynler kararsızdırlar.
A.4.1. İnternetin iletişimde ebeveynler açısından neden
olduğu sorunlar ebeveynlerin;
a. Eğitim düzeylerine göre farklılık gösteriyor mu?
Tablo 45. İnternetin İletişim Bağlamında Yarattığı Sorunların Ebeveynlerin Eğitim Durumlarına Göre
Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
30,165
5
6,033
6,429
,000
Gruplararası
İletişim
boyutu
2708,203
2886 ,938
Grupiçi
sorunları
2738,368
2891
Toplam

Tablo 45’de görüldüğü gibi ebeveynlerin iletişim boyutunda yaşadıkları
sorunlar eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. Farkın
kaynağını görebilmek amacıyla çoklu karşılaştırmalar yapılmıştır.
Yapılan çoklu karşılaştırmalarda ilkokul mezunu ebeveynlerin diğer tüm
okul mezunlarına göre daha düşük değerlere sahip oldukları, bir başka
deyişle internetin oluşturduğu sorunları daha hafife aldıkları
görülmüştür. İlkokul mezunu ebeveynler ( X = 2.087), lise ( X = 2.331),
2 yıllık üniversite ( X = 2.383), 4 yıllık üniversite ( X = 2.396) ve yüksek
lisans / doktora ( X = 2.482) mezunu ebeveynlere göre daha az sorun
yaşadıklarını belirtmektedirler (p<.001)
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b. İletişim
bağlamında
yaşanan
sorunlar
ebeveynlerin internet kullanım sürelerine göre
farklılık gösteriyor mu?
Tablo 46. Ebeveynlerin İnternet Kullanım Süreleri İle İnternetin İletişim Boyutunda Yarattığı Sorunlar
Arasındaki İlişki
Madde
r
p
Ailemle geçirdiğim zamanı azaltıyor (N=2890)
0.065
0.000
Aile içi çatışmaya neden oluyor (N=2892)
-0.004
0.824
Türkçe'nin düzgün kullanımını engelliyor (N=2891)
0.003
0.876
Beni aile çevremden uzaklaştırıyor (N=2886)
0.070
0.000
İnsanlarla yüz yüze zaman geçirmeme engel oluyor (N=2892)
0.052
0.005
Günlük işlerimi aksatarak zaman kaybına neden oluyor (N=2891)
0.034
0.071
Aile bireylerim ya da çevreden kişiler bilgisayar başında çok vakit geçirmemden
şikayetci oluyor. (N=2892)
0.129
0.000

Tablo 46’da görüleceği gibi yukarıda kalın yazı karakteri ile belirtilen
dört problem ile internet kullanım süreleri arasında pozitif yönde ve
anlamlı düzeyde korelasyon değerleri bulunmuştur. Yani internet
kullanım süreleri arttıkça bu problemlerde de artış yaşandığı
görülmektedir.
c. İletişim
bağlamında
yaşanan
sorunlar
ebeveynlerin internet kullanım sıklıklarına göre
farklılık gösteriyor mu?
Tablo 47. Ebeveynlerin İnternet Kullanım Sıklıkları İle İnternetin İletişim Boyutunda Yarattığı
Arasındaki İlişki
Madde
r
Ailemle geçirdiğim zamanı azaltıyor (N=2888)
0.046
Aile içi çatışmaya neden oluyor (N=2890)
-0.026
Türkçe'nin düzgün kullanımını engelliyor (N=2889)
0.008
Beni aile çevremden uzaklaştırıyor (N=2884)
0.033
İnsanlarla yüz yüze zaman geçirmeme engel oluyor (N=2890)
0.020
Günlük işlerimi aksatarak zaman kaybına neden oluyor (N=2889)
0.028
Aile bireylerim ya da çevreden kişiler bilgisayar başında çok vakit geçirmemden
şikayetçi oluyor. (N=2890)
0.056

Sorunlar
p
0.012
0.160
0.663
0.079
0.284
0.128
0.003

Tablo 47’de görüldüğü üzere yukarıda kalın yazı karakteri ile belirtilen
iki problem ile internet kullanım sıklıkları arasında pozitif yönde ve
anlamlı düzeyde korelasyon değerleri bulunmuştur. Yani internet
kullanım sıklığı arttıkça bu problemlerde de artış yaşandığı
görülmektedir.
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d. İletişim
bağlamında
yaşanan
sorunlar
ebeveynlerin medeni durumlarına göre farklılık
gösteriyor mu?
Tablo 48. İnternetin İletişim Bağlamında Yarattığı Sorunların Ebeveynlerin Medeni Durumlarına Göre
Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
,223
2
,112
,118
,889
Gruplararası
İletişim boyutu
2729,537
2887 ,945
Grupiçi
sorunları
2729,761
2889
Toplam

Tablo 48’de görüldüğü üzere internetin iletişim bağlamında yarattığı
sorunlar
ebeveynlerin
medeni
durumlarına
göre
farklılık
göstermemektedir.
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e. İletişim
bağlamında
yaşanan
sorunlar
ebeveynlerin internete bağlanma amaçlarına
göre farklılık gösteriyor mu?
Tablo 49. Ebeveynlerin İnternete Bağlanma Amaçlarına Göre İletişim Boyutunda Yaşanan Sorunlar
Hakkındaki Görüşleri
Değişken

Grup

N

Ort.

SS

t

sd

p

Bilgi edinme

Evet

2612

2,328

0,962

0,596

2907

0,551

Hayır

297

2,292

1,064

Evet

1297

2,383

0,962

2,919

2907

0,004

Hayır

1612

2,277

0,980

Evet

1127

2,312

0,936

-0,517

2907

0,605

Hayır

1782

2,332

0,996
4,173

2907

0,000

0,194

2907

0,846

2,285

2907

0,022

3,888

2907

0,000

3,559

2907

0,000

2,892

2907

0,004

1,054

2907

0,292

0,645

2907

0,519

Eğitim / ders / araştırma

Vatandaşlık hizmetleri

Dosya / program indirme

Haber okuma

Alışveriş yapma

Bahis oyunları oynama

Bankacılık işlemleri

Oyun oynama

Müzik dinleme

Evet

818

2,444

0,954

Hayır

2091

2,277

0,977

Evet

1789

2,327

0,960

Hayır

1120

2,320

0,993

Evet

277

2,451

0,938

Hayır

2632

2,311

0,976

Evet

86

2,725

0,966

Hayır

2823

2,312

0,971

Evet

757

2,432

0,931

Hayır

2152

2,286

0,985

Evet

814

2,408

1,031

Hayır

2095

2,292

0,948

Evet

1134

2,348

0,976

Hayır

1775

2,309

0,971

Evet

444

2,352

0,975

Hayır

2465

2,319

0,973

Yeni insanlarla tanışma

Evet

181

2,615

1,044

4,160

2907

0,000

Haberleşme

Hayır
Evet

2728
1503

2,305
2,285

0,965
0,960

-2,271

2907

0,023

Hayır

1406

2,367

0,985

Evet

1045

2,293

1,012

-1,298

2907

0,194

Hayır

1864

2,342

0,950

Evet

105

2,395

1,043

0,762

2907

0,446

Hayır

2804

2,322

0,970

Film izleme

Sohbet etme

İş amaçlı
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Tablo 49’da görüldüğü gibi ebeveynlerin iletişim bağlamında yaşadığı
sorunlar bazı kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Şöyle ki
interneti eğitim/ders/araştırma, alışveriş yapma, bahis oyunları oynama,
bankacılık işlemleri, oyun oynama ve yeni insanlarla tanışma amacıyla
kullanan ebeveynler daha fazla problem yaşadıklarını belirtirken;
interneti haberleşme amacıyla kullananlar daha az problem
yaşadıklarını belirtmişlerdir.
f. İletişim bağlamında yaşanan sorunlar ile
ebeveynlerin yaşları arasında ilişki var mıdır?

Tablo 50. Ebeveynlerin Yaşları İle İnternetin İletişim Boyutunda Yarattığı Sorunlar Arasındaki İlişki
Madde
r
Ailemle geçirdiğim zamanı azaltıyor (N=2894)
0.063
Aile içi çatışmaya neden oluyor (N=2896)
0.100
Türkçe'nin düzgün kullanımını engelliyor (N=2895)
0.069
Beni aile çevremden uzaklaştırıyor (N=2890)
0.064
İnsanlarla yüzyüze zaman geçirmeme engel oluyor (N=2896)
0.050
Günlük işlerimi aksatarak zaman kaybına neden oluyor (N=2895)
0.005
Aile bireylerim ya da çevreden kişiler bilgisayar başında çok vakit geçirmemden
şikayetci oluyor. (N=2896)
0.044

p
0.001
0.000
0.000
0.001
0.007
0.808
0.018

Tablo 50’ye göre iletişim boyutunda yaşanan problemlerin birçoğu ile
yaş arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon vardır. Bir başka deyişle
yaş arttıkça iletişim boyutunda yaşanan problemler de artmaktadır.
A.5. Çocuklar açısından neden olduğu sorunlar nelerdir?
Aşağıdaki tabloda internetin çocuklar açısından neden olduğu sorunlar
en önemli sorundan en önemsize doğru sıralanmıştır.
Tablo 51. İnternetin Çocuklar Açısından Neden Olduğu Sorunlar
Madde

N

Ort.

SS

Türkçe'nin düzgün kullanımını engelliyor

813

2,777

1,402

Ailemle geçirdiğim zamanı azaltıyor
Aile bireylerim ya da çevreden kişiler bilgisayar başında
çok vakit geçirmemden şikayetçi oluyor.

812

2,679

1,378

808

2,623

1,420

İnsanlarla yüzyüze zaman geçirmeme engel oluyor

808

2,408

1,271

Aile içi çatışmaya neden oluyor

811

2,401

1,361

Günlük işlerimi aksatarak zaman kaybına neden oluyor

811

2,375

1,264

Beni aile çevremden uzaklaştırıyor

808

2,235

1,229
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Tablo 51’e göre çocuklar için en üst sırada yer alan sorun internetin
Türkçe’nin düzgün kullanımına engel olması, en alt sırada yer alan
sorun ise internetin çocukları aile çevrelerinden uzaklaştırması
olmuştur. Ancak “Türkçe’nin düzgün kullanımını engelliyor” maddesinde
kararsız oldukları, diğer maddelerdeki görüşlere ise katılmadıklarını
söylemek mümkündür.
Çocukların ve ebeveynlerin internetin iletişim bağlamında neden olduğu
sorunlar ile ilgili farklı düşünmeleri mümkündür. İletişim boyutunda
yaşanan problemler ile ilgili sorulan soruların ortalaması ebeveyn ve
çocuklara göre aşağıdaki t-testte görüleceği üzere karşılaştırılmıştır.
Tablo 52. Ebeveyn ve Çocukların İnternetin İletişim Boyutunda Yarattığı Problemler Bağlamında
Karşılaştırılması
Değişken

Grup

N

Ort.

SS

t

sd

p

İletişim boyutu: Sorunlar

Çocuk

813

2,502

1,031

-4,554

3720

0,000

Ebeveyn

2909

2,324

0,973

Tablo 52’ye göre iletişim ile ilgili sorunlar bağlamında çocukların
ortalaması ebeveynlere göre oldukça yüksektir. Yani çocuklar iletişim
bağlamında ebeveynlere göre interneti daha çok sorun yaratan bir araç
olarak görmektedirler.
A.5.1 İnternetin iletişimde çocuklar açısından neden olduğu
sorunlar;
a. İnternetin iletişimde çocuklar açısından neden
olduğu sorunlar çocukların eğitim düzeylerine
göre farklılık gösteriyor mu?
Tablo 53. Çocukların Eğitim Düzeylerine Göre Çocukların İletişim Boyutunda Yaşadıkları Sorunların
Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
6,899
4
1,725
1,640
,162
Gruplararası
İletişim boyutu:
Sorunlar

825,620

785

832,519

789

1,052

Grupiçi
Toplam

Tablo 53’de görüldüğü üzere çocukların eğitim düzeylerine göre
çocukların iletişim boyutunda yaşadıkları sorunlar anlamlı düzeyde
farklılık göstermemektedir.
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b. İnternetin iletişimde çocuklar açısından neden
olduğu sorunlar anne ve babanın eğitim düzeyine
göre farklılık göstermekte midir?
Tablo 54. Annenin Eğitim Düzeyine Göre Çocukların İletişim Boyutu İle İlgili Yaşadıkları Sorunların
Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
14,767
7
2,110
1,997 ,053
Gruplararası
842,111
797 1,057
İletişim boyutu
Grupiçi
(sorunlar)
856,878
804
Toplam

Tablo 54’de görüldüğü üzere çocukların internetin neden olduğu
sorunlara ilişkin görüşleri annelerinin eğitim düzeylerine göre fark
göstermemektedir.
Tablo 55. Babanın Eğitim Düzeyine Göre Çocukların İletişim Boyutu İle İlgili Yaşadıkları Sorunların
Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
11,441
5
2,288
2,174 ,055
Gruplararası
838,956
797
1,053
İletişim boyutu
Grupiçi
(sorunlar)
850,396
802
Toplam

Tablo 55’de görüldüğü üzere çocukların internetin iletişim boyutunda
neden olduğu sorunlar ile ilgili görüşleri babalarının eğitim düzeylerine
göre anlamlı bir fark göstermemektedir.
c. İnternetin iletişimde çocuklar açısından neden
olduğu sorunlar ile çocukların internet kullanım
süresi arasında ilişki var mıdır?
Tablo 56. Çocukların İnternet Kullanım Süreleri İle İnternetin İletişim Boyutunda Yarattığı Sorunlar
Arasındaki İlişki
Madde
r
p
Ailemle geçirdiğim zamanı azaltıyor (N=809)
0,193
0,000
Aile içi çatışmaya neden oluyor (N=808)
0,103
0,003
Türkçe'nin düzgün kullanımını engelliyor (N=810)
0,053
0,135
Beni aile çevremden uzaklaştırıyor (N=805)
0,066
0,061
İnsanlarla yüzyüze zaman geçirmeme engel oluyor (N=805)
0,154
0,000
Günlük işlerimi aksatarak zaman kaybına neden oluyor (N=808)
0,138
0,000
Aile bireylerim ya da çevreden kişiler bilgisayar başında çok vakit geçirmemden
şikayetçi oluyor. (N=805)
0,287
0,000
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Tablo 56’ya göre iletişim boyutunda yaşanan problemlerin birçoğu ile
çocukların internet kullanım süreleri arasında pozitif ve anlamlı bir
korelasyon vardır. Bir başka deyişle çocukların internet kullanım süresi
arttıkça iletişim boyutunda yaşanan problemler de artmaktadır.
d. İnternetin iletişimde çocuklar açısından neden
olduğu sorunlar ile çocukların internet kullanım
sıklığı arasında ilişki var mıdır?
Tablo 57. Çocukların İnternet Kullanım Sıklığı İle İnternetin İletişim Boyutunda Yarattığı Sorunlar
Arasındaki İlişki
Madde
r
p
Ailemle geçirdiğim zamanı azaltıyor (N=809)
0,056
0,113
Aile içi çatışmaya neden oluyor (N=808)
0,054
0,125
Türkçe'nin düzgün kullanımını engelliyor (N=810)
0,039
0,271
Beni aile çevremden uzaklaştırıyor (N=805)
0,021
0,549
İnsanlarla yüzyüze zaman geçirmeme engel oluyor (N=805)
0,017
0,624
Günlük işlerimi aksatarak zaman kaybına neden oluyor (N=808)
0,017
0,628
Aile bireylerim ya da çevreden kişiler bilgisayar başında çok vakit geçirmemden
şikayetci oluyor. (N=805)
0,079
0,026

Tablo 57’de görüldüğü üzere çocukların internet kullanım sıklığı ile
internet in iletişim boyutunda yarattığı sorunlar arasında genellikle
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sadece kalın yazı karakteri ile
gösterilen problem ile internet kullanım sıklığı arasında pozitif yönde,
küçük düzeyde ve anlamlı görünen bir ilişki bulunmaktadır. Ancak
Bonferroni Uyarlaması yapıldığı zaman kritik anlamlılık düzeyi daha da
aşağıya düşecek ve bu değerin pratikte bir önemi kalmayacaktır.
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e. İnternetin iletişimde çocuklar açısından neden
olduğu sorunlar çocukların internete bağlanma
amaçlarına göre farklılık gösteriyor mu?
Tablo 58. Çocukların İnternete Bağlanma Amaçlarına Göre İletişim Boyutunda Yaşanan Sorunlar
Hakkındaki Görüşleri
Değişken
Grup N
Ort.
SS
t
sd
p
Evet 646
2,457 1,015 2,491 811
0,013
Bilgi edinme

Eğitim / ders / araştırma

Vatandaşlık hizmetleri
Dosya / program indirme
Haber okuma

Alışveriş yapma
Bahis oyunları oynama
Bankacılık işlemleri
Oyun oynama
Müzik dinleme
Film izleme
Yeni insanlarla tanışma
Haberleşme
Sohbet etme
İş amaçlı

Hayır 167

2,679 1,077

Evet

2,475 1,028 1,477 811

648

Hayır 165

2,608 1,041

Evet

2,325 1,008 1,939 811

110

Hayır 703

2,53

Evet

2,669 0,972 4,076 811

352

2,375 1,057

Evet

2,423 0,987 1,409 811

Hayır 576

2,535 1,048

Evet

2,497 0,971 0,025 811

25

Hayır 788

2,502 1,033

Evet

2,601 1,066 0,387 811

16

Hayır 797

2,5

Evet

2,189 1,096 1,304 811

18

2,509 1,029

Evet

2,55

1,016 2,076 811

Hayır 231

2,383 1,061

Evet

2,597 1,004 4,691 811

617

Hayır 196

2,205 1,059

Evet

2,626 0,949 2,506 811

284

Hayır 529

2,436 1,068

Evet

2,72

150

0,992 2,876 811

Hayır 663

2,453 1,034

Evet

2,475 1,02

334

0,626 811

Hayır 479

2,521 1,039

Evet

2,558 0,995 2,02

510

0

0,159

0,98
0,699

1,031

Hayır 795
582

0,053

1,033

Hayır 461
237

0,14

0,193
0,038
0
0,012
0,004

0,531

811

0,044

Hayır 303

2,408 1,084

Evet

2,757 1,182 0,786 811

0,432

10

Hayır 803
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2,499 1,029

Tablo 58’de görüldüğü üzere çocukların iletişim bağlamında yaşadığı
sorunlar bazı kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Şöyle ki
interneti dosya/program indirme, oyun oynama, müzik dinleme, film
izleme, yeni insanlarla tanışma ve sohbet etme amacıyla kullanan
çocuklar daha fazla problem yaşadıklarını belirtirken; interneti bilgi
edinme amacıyla kullananlar daha az problem yaşadıklarını
belirtmişlerdir.
f. İnternetin iletişimde çocuklar açısından neden
olduğu sorunlar ile ailenin gelir düzeyi arasında
ilişki var mıdır?
Tablo 59. İnternetin Çocuklar İçin İletişim Boyutunda Yarattığı Sorunlar İle Ailenin Gelir Düzeyi Arasındaki
İlişki
Madde
r
p
Ailemle geçirdiğim zamanı azaltıyor (N=792)
0,049
0,172
Aile içi çatışmaya neden oluyor (N=791)
0,024
0,497
Türkçe'nin düzgün kullanımını engelliyor (N=793)
0,124
0,000
Beni aile çevremden uzaklaştırıyor (N=788)
0,012
0,738
İnsanlarla yüzyüze zaman geçirmeme engel oluyor (N=788)
0,029
0,410
Günlük işlerimi aksatarak zaman kaybına neden oluyor (N=791)
0,008
0,812
Aile bireylerim ya da çevreden kişiler bilgisayar başında çok vakit geçirmemden
şikayetci oluyor. (N=788)
0,076
0,033

Tablo 59’da görüldüğü gibi internetin çocuklar için iletişim boyutunda
yarattığı sorunlardan kalın karakter ile belirtilen iki tanesi ile ailenin gelir
durumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır.
g. İnternetin iletişimde çocuklar açısından neden
olduğu sorunlar internete bağlanılan mekâna
göre farklılık gösteriyor mu?
Tablo 60. Çocukların İnternete Bağlandıkları Mekana Göre İletişim Boyutunda Yaşanan Sorunlar
Hakkındaki Görüşleri
Değişken

Grup

N

Ort.

SS

t

sd

p

Ev

Evet

655

2,525

1,002

1,293

811

0,196

Hayır

158

2,407

1,141
-0,480

811

0,631

0,301

811

0,764

İnternet kafe

Okul

Evet

189

2,471

1,032

Hayır

624

2,512

1,031

Evet

121

2,528

0,921

Hayır

692

2,498

1,050
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Tabloda 60’da görüldüğü üzere çocukların internete bağlandıkları
mekana göre iletişim boyutunda yaşadıkları sorunlar farklılık
göstermemektedir.
h. İnternetin iletişimde çocuklar açısından neden
olduğu sorunlar ile çocukların yaşları arasında
ilişki var mıdır?

Tablo 61. İnternetin Çocuklar İçin İletişim Boyutunda Yarattığı Sorunlar İle Yaşları Arasındaki İlişki
Madde
r
Ailemle geçirdiğim zamanı azaltıyor (N=811)
0,042
Aile içi çatışmaya neden oluyor (N=810)
-0,003
Türkçe'nin düzgün kullanımını engelliyor (N=812)
0,067
Beni aile çevremden uzaklaştırıyor (N=807)
0,033
İnsanlarla yüzyüze zaman geçirmeme engel oluyor (N=807)
0,037
Günlük işlerimi aksatarak zaman kaybına neden oluyor (N=810)
-0,006
Aile bireylerim ya da çevreden kişiler bilgisayar başında çok vakit geçirmemden
şikayetçi oluyor. (N=807)
-0,019

p
0,236
0,942
0,056
0,348
0,292
0,870
0,599

Tablo 61’de görüldüğü üzere çocukların yaşları ile iletişim boyutunda
yaşadıkları sorunlar arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
i. İnternetin iletişimde çocuklar açısından neden
olduğu sorunlar çocukların cinsiyetlerine göre
farklılık gösteriyor mu?
Tablo 62. Çocukların Cinsiyetlerine Göre İletişim Boyutunda Yaşanan Sorunlar Hakkındaki Görüşleri
Değişken
İletişim sorunları

Grup

N

Ort.

SS

t

sd

p

Kız

367

2,464

1,021

-1,014

746

0,311

Erkek

381

2,541

1,044

Tablo 62’de görüldüğü üzere kız ve erkek öğrencilerin iletişim
boyutunda yaşanan sorunlar hakkındaki görüşleri anlamlı bir farklılık
göstermemektedir.
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j. İnternetin iletişimde çocuklar açısından neden
olduğu sorunlar akademik başarı düzeylerine
göre farklılık gösteriyor mu?
Tablo 63. Çocukların Akademik Başarılarına Göre İletişim Boyutunda Yaşadıkları Sorunların
Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
5,777
4
1,444
1,411 ,229
Gruplararası
İletişim boyutu
455,479
445 1,024
Grupiçi
sorunları
461,256
449
Toplam

Tablo 63’te görüldüğü üzere çocukların akademik başarılarına göre
iletişim boyutunda yaşadıkları sorunlar anlamlı bir fark göstermemiştir.
A.6 Ebeveynlerin interneti iletişimde diğer medya türlerine
göre kullanma durumları nedir?
Tablo 64. Ebeveynlerin Medya Türlerini Kullanma Durumları
Medya türleri

N

Ort.

SS

Cep telefonu

3830

4,208

1,076

Televizyon

3829

3,412

1,210

Sabit telefon

3715

3,136

1,189

Internet

3063

2,915

1,360

Radyo

3333

1,661

1,100

Faks

1978

0,626

1,050

Tablo 64’de görüldüğü üzere ebeveynlerin en çok kullandığı medya türü
cep telefonu iken en az kullandığı medya türü faks olarak belirtilmiştir.
A.7 Çocukların interneti iletişimde diğer medya türlerine göre
kullanma durumları nedir?
Tablo 65. Çocukların Medya Türlerini Kullanma Durumları
Medya türleri

N

Ort.

SS

Internet

781

3,892

1,161

Cep telefonu

716

3,662

1,275

Televizyon

789

3,586

1,145

Sabit telefon

726

2,679

1,227

Radyo

653

1,565

0,953

Faks

294

0,354

1,000
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Tablo 65’de görüldüğü üzere çocukların en çok kullandığı medya türü
internet iken en az kullandığı medya türü yine faks olarak belirtilmiştir.
Yukarıdaki iki analiz dikkate alındığında internetin çocuklarda
ebeveynlere oranla daha yaygın olduğu sonucuna varılabilir.
İletişim boyutunda belirtilen yararları ve neden olduğu sorunları
yordayan etmenler ile ilgili birer adet çoklu regresyon analizi yapılması
tasarlanmış, böylece iletişim boyutundaki yararlar ve sorunlar ile en çok
ilişkili olan değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu değişkenleri
yordayabilme ihtimali olan bazı değişkenler yani ailenin gelir düzeyi,
bireylerin yaşları, eğitim düzeyi, İnternet kullanım süresi ve sıklığı gibi
değişkenler çoklu regresyon analizine katılarak yordama güçleri
incelenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde ve bundan sonra yapılacak çoklu
regresyon analizlerinde model olarak adım adım seçme (stepwise
selection) yöntemi kullanılmıştır. Adım adım seçme yönteminde girilen
her değişkenin katsayısının 0 olduğu hipotezi, 0.05 düzeyinde F testi ile
yoklandıktan sonra kriterleri karşılayan her bir değişken sırasıyla
analize katılır. Yüksek korelasyondan düşüğe doğru değişken seçimleri
yapılır. Eklenen yeni değişkenler gerekli F değerine ulaşamadığı zaman
analiz orada biter. Adım adım seçme yöntemi içerisinde gerek ileri
doğru seçme (forward selection) gerekse geriye doğru elemedeki
(backward elimination) ölçütler uygulanmaktadır (Ergün, 1995). Ancak
farklı modeller seçilerek benzer sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı da
incelenmiş, özellikle toplam belirleme katsayıları dikkate alınmış,
mevcut durumu en iyi açıklayan regresyon türünün burada rapor
edilmesine karar verilmiştir.
Analizden önce regresyonun bazı varsayımları incelenmiştir. Örneklem
büyüklüğü Pallant (2001) tarafından ilk olarak bakılması gerektiği
belirtilen varsayımdır. Yordayan değişken başına en az 15 katılımcı
bulunması gerektiği dikkate alındığında (Stevens, 1996, s. 72),
örneklem büyüklüğü ile bir problem yaşanmadığı anlaşılacaktır.
Varsayımlarından normal dağılım şartı da incelenmiş, bu bağlamda
çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerine bakılmış, gerek
yordanan gerekse yordayan değişkenlerde normal dağılıma zarar
verecek ölçüde yüksek çarpıklık ve basıklık değerlerine rastlanmamıştır.
Şöyleki hesaplanan çarpıklık ve basıklık değerleri iletişim boyutundaki
yararlar için -1.032 ve 1.938; internet kullanım süresi için .571 ve -.010;
eğitim düzeyi için .177 ve -.975, internet kullanım sıklığı için -1.348 ve
1.293; yaş için -.040 ve -.590; ailenin gelir düzeyi için -.787 ve -.138
bulunmuştur. Yordayan değişkenlerin birbirinden bağımsız olması, yani
aralarında yüksek korelasyon olmaması şartı Pallant (2001) ‘dan
yararlanılarak incelenmiş, sözü edilen dört bağımsız değişken arasında
yüksek düzeyde korelasyon değerlerine rastlanmamıştır. Bu aşamadan
sonra yapılan tüm çoklu regresyon analizlerinde bu yordayan
değişkenler incelendiği için bundan sonraki analizlerde çarpıklık ve
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basıklık değerleri, örneklem büyüklüğü şartı, yordayan değişkenlerin
bağımsız olmaları şartı gibi tüm analizlerde geçerli olan bilgiler yeniden
tekrar edilmeyecektir.
Tablo 66. İletişim Boyutundaki Yararların Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Değişim
r2
Standart
değişimi p
Model
B
Hata
Beta
t
p
r2
1

2

3

4

Sabit
Internet
kullanım
süresi

3,693
0,104

0,012

Sabit
Internet
kullanım
süresi
Eğitim
düzeyi

3,954

0,054

0,107

0,012

-0,051

0,009

3,810

0,061

0,093

0,012

-0,057

Sabit
Internet
kullanım
süresi
Eğitim
düzeyi
İnternet
kullanım
sıklığı
Sabit
Internet
kullanım
süresi
Eğitim
düzeyi
İnternet
kullanım
sıklığı
Yaş

0,032

116,573
0,147

0,000

8,946

0,000

73,544

0,000

0,152

9,263

0,000

-0,098

-5,989

0,000

62,101

0,000

0,131

7,776

0,000

0,009

-0,109

-6,594

0,000

0,047

0,010

0,082

4,805

0,000

3,881

0,069

56,640

0,000

0,088

0,012

0,125

7,285

0,000

-0,051

0,009

-0,098

-5,728

0,000

0,044

0,010

0,078

4,525

0,000

-0,002

0,001

-0,040

-2,323

0,020

,022

,022

,000

,031

,010

,000

,037

,006

,000

,039

,001

,020

İletişim boyutundaki yararları yordayan değişkenlerin incelenmesi
sonucunda en önemli değişkenlerin sırasıyla İnternet kullanım süresi,
eğitim düzeyi, internet kullanım sıklığı ve yaş olduğu görülmüştür. Her
bir yordayan değişkenin yordanan değişkenle, yani iletişimin yararları ile
doğrusal (linear) bir ilişki gösterip göstermediğini incelemek amacıyla
yapılan F testlerinde anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Bulunan F değerleri
yaş ile bağımlı değişken arasında 37.775 (p<.001), eğitim düzeyi ile
bağımlı değişken arasında 31.935 (p<.001), internet kullanım sıklığı ile
bağımlı değişken arasında 36.851, internet kullanım süresi ile bağımlı
değişken arasında 83.353 (p<.001) olarak hesaplanmış; yordanan
değişken ile her bir yordayan değişken arasında doğrusal bir ilişki
olduğuna karar verilmiştir.
80

Modelin doğruluğunu değerlendirmek amacıyla yapılan ANOVA’lar
sonucunda regresyonun her bir aşaması için bulunan F değerleri birinci
düzey için 82.589, ikinci düzey için 59.959, üçüncü düzey için 47.868,
dördüncü düzey için 37.593 bulunmuştur (p<.001). Beta değerlerinin artı
veya eksi yönde olup olmamasına göre değişkenlerin yordama yönüne
de karar verilebilir. Tablodan anlaşılacağı üzere iletişim boyutundaki
yararlar, internet kullanım süresi ve sıklığı arttıkça artmakta; yaş ve
eğitim düzeyi arttıkça ise anlamlı düzeyde azalmaktadır.
Benzer bir çoklu regresyon analizi de iletişim boyutunda karşılaşılan
sorunları yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Karşılaşılan sorunların ortalamasının çarpıklık ve basıklık değerleri
sırasıyla .040 ve -.390 olup, normal dağılım yönünden bir problem
yaşanmamaktadır. Yapılan analiz sonucunda iletişim boyutundaki
sorunları yordayan değişkenlerin internet kullanım süresi ve eğitim
düzeyi olduğu ortaya konmuştur. Her bir yordayan değişkenin yordanan
değişkenle, yani internetin iletişim bağlamında yarattığı sorunlar ile
doğrusal (linear) bir ilişki gösterip göstermediğini incelemek amacıyla
yapılan F testlerinde anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Bulunan F değerleri
eğitim düzeyi ile bağımlı değişken arasında 13.718 (p<.001), internet
kullanım süresi ile bağımlı değişken arasında 36.663 (p<.001) olarak
hesaplanmış; yordanan değişken ile her bir yordayan değişken
arasında doğrusal bir ilişki olduğuna karar verilmiştir. Regresyon ile ilgili
ayrıntılar aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

Tablo 67. İletişim Boyutundaki Sorunların Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Standart
Değişim
Model
B
Hata
Beta
t
p
r2
r2 değişimi p
1

2

Sabit
Internet
kullanım
süresi

2,131

0,042

0,092

0,016

Sabit
Internet
kullanım
süresi
Eğitim
düzeyi

1,938

0,072

0,090

0,016

0,038

0,011

50,335
0,098

0,000

5,929

0,000

26,874

0,000

0,096

5,774

0,000

0,055

3,298

0,001

0,01

0,01

0,000

0,013

0,003

0,001

Modelin doğruluğunu değerlendirmek amacıyla yapılan ANOVA’lar
sonucunda regresyonun düzeyleri bulunan F değerleri birinci düzey için
35.372, ikinci düzey için ise 23.366 olup anlamlı olduğu sonucuna
varılmıştır (p<.001). Tablo 67’den de anlaşılacağı üzere eğitim düzeyi
ve internet kullanım süresi arttıkça iletişim boyutundaki sorunlar ile ilgili
görüşlerin ortalamasında da anlamlı bir artış gerçekleşmektedir.
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3. 3. İnternetin Sağlık Alt Boyutu İle İlgili Araştırma Soruları
A. Türkiye’de ailelerin bilgisayar ve internet kullanımlarına ilişkin
olarak yaşadıkları fizyolojik sağlığa ilişkin konular nelerdir?
A.1 Aile üyelerinin yaşadıkları fizyolojik sorunlar nelerdir?
Tablo 68. Aile Üyelerinin Yaşadıkları Fizyolojik Sorunlar
Madde

N

Ort.

SS

Göz yorgunluğu/ göz kızarıklığı yaşıyorum

3712

2,355

1,244

Sırt/boyun ağrısı yaşıyorum

3703

2,039

1,105

Baş ağrısı yaşıyorum

3701

1,965

1,085

Eklem/kas ağrısı çekiyorum

3684

1,779

1,039

Kendimi yorgun hissediyorum

3699

1,729

1,043

Uykusuzluk çekiyorum

3700

1,671

1,029

Kendimi gergin hissediyorum

3691

1,516

0,925

Kendimi stresli hissediyorum

3696

1,508

0,922

Kilo alma problemi çekiyorum

3685

1,386

0,901

Yemek yeme düzenimde sorun yaşıyorum

3682

1,36

0,849

Tablo 68’e göre aile üyelerinin yaşadıkları fizyolojik sorunların başında
göz yorgunluğu / göz kızarıklığı gelirken son sırada yemek yeme
düzeninde yaşanan sorunlar bulunmaktadır. Genel bir değerlendirme
yapıldığında maddelerin önemli bir kısmı kesinlikle katılmıyorum
(1 ≤

X i <1.8), bir kısmı ise katılmıyorum (1.8 ≤ X i <2.6) aralığında yer

almaktadır.
A.1.1. Aile üyelerinin yaşadıkları fizyolojik sorunlar;
a. Yaşanan fizyolojik sorunlar ailedeki rollere göre
farklılık gösteriyor mu?
Tablo 69. Yaşanan Fizyolojik Sorunların Ailedeki Rollere Göre Dağılımı
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
5,324
2
2,662
Gruplararası
2074,450
3719 ,558
Fizyolojik sorunlar
Grupiçi
Toplam

2079,774
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3721

F
4,772

p
,009

Tablo 69’dan anlaşılacağı üzere yaşanan fizyolojik sorunlar ailedeki
rollere göre farklılık göstermektedir. Bu farkın kaynağını açıklayabilmek
amacıyla yapılan çoklu karşılaştırmalardan elde edilen sonuçlara göre
anlamlı farkın kaynağı babaların yaşadıkları sorunların ( X =1.78)
çocukların yaşadıkları sorunlara ( X =1.68) kıyasla anlamlı
daha yüksek olmasıdır (p<.012). Anneler ise 1.72 ortalama
herhangi bir gruptan anlamlı derecede farklı çıkmamıştır.
fizyolojik sorunların yaşla ilgili olma ihtimali de vardır.
bölümlerde yapılan çoklu regresyon analizi ile bu soruya
aranacaktır.

derecede
değer ile
Yaşanan
İlerleyen
da yanıt

b. Yaşanan fizyolojik sorunlar ile internet kullanım
süreleri arasında ilişki var mıdır?
Tablo 70. Fizyolojik Problemler İle İnternet Kullanım Süreleri Arasındaki İlişki
Madde

r

p

Sırt/boyun ağrısı yaşıyorum (N=3693)

0,150

0,000

Eklem/kas ağrısı çekiyorum (N =3674)

0,123

0,000

Baş ağrısı yaşıyorum. (N =3691)

0,121

0,000

Göz yorgunluğu/ göz kızarıklığı yaşıyorum. (N=3702)

0,149

0,000

Uykusuzluk çekiyorum. (N=3690)

0,166

0,000

Kendimi gergin hissediyorum. (N=3681)

0,110

0,000

Kendimi stresli hissediyorum. (N=3686)

0,111

0,000

Kendimi yorgun hissediyorum (N=3689)

0,141

0,000

Kilo alma problemi çekiyorum (N=3675)

0,099

0,000

Yemek yeme düzenimde sorun yaşıyorum (N=3672)

0,132

0,000

Tablo 70’de görüldüğü üzere internet kullanım süreleri ile bütün fiziksel
problemler arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki bulunmaktadır. Bir
başka deyişle internet kullanım süreleri arttıkça yaşanan fiziksel
problemler de artmaktadır.
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c. Yaşanan fizyolojik sorunlar internet kullanım
sıklıkları arasında ilişki var mıdır?
Tablo 71. Fizyolojik Problemler İle İnternet Kullanım Sıklıkları Arasındaki İlişki
Madde

r

p

Sırt/boyun ağrısı yaşıyorum (N=3691)

0,078

0,000

Eklem/kas ağrısı çekiyorum (N=3672)

0,068

0,000

Baş ağrısı yaşıyorum. (N=3689)

0,055

0,001

Göz yorgunluğu/ göz kızarıklığı yaşıyorum. (N=3700)

0,056

0,001

Uykusuzluk çekiyorum. (N=3688)

0,055

0,001

Kendimi gergin hissediyorum. (N=3679)

0,044

0,008

Kendimi stresli hissediyorum. (N=3684)

0,035

0,035

Kendimi yorgun hissediyorum (N=3687)

0,055

0,001

Kilo alma problemi çekiyorum (N=3673)

0,037

0,026

Yemek yeme düzenimde sorun yaşıyorum (N=3670)

0,032

0,050

Tablo 71’de görüldüğü üzere internet kullanım sıklıkları ile bütün fiziksel
problemler arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki bulunmaktadır. Bir
başka deyişle internet kullanım sıklıkları arttıkça yaşanan fiziksel
problemler de artmaktadır.
d. Yaşanan fizyolojik sorunlar internete bağlanma
amaçlarına göre farklılık gösteriyor mu?
Tablo 72’de görüldüğü üzere bireylerin fiziksel sağlık boyutunda
yaşadıkları sorunlar bazı kullanım amaçlarına göre farklılık
göstermektedir. Şöyle ki interneti eğitim / ders / araştırma amaçlı,
vatandaşlık hizmetlerinden yararlanma amaçlı, dosya / program indirme
amaçlı, haber okuma, alışveriş yapma, bahis oyunları, bankacılık
işlemleri, müzik dinleme, film izleme, yeni insanlar ile tanışma,
haberleşme ve iş amaçlı kullananlar daha fazla problem yaşadıklarını
belirtmişlerdir.
Fizyolojik sorunları yordayan etmenler ile ilgili bir çoklu regresyon
analizi yapılması tasarlanmış, böylece fizyolojik sorunlar ile en çok
ilişkili olan değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Daha önce de
belirtildiği gibi babalar daha fazla fizyolojik problem yaşamaktadır.
Ancak örneklemin en yaşlı bireyleri de babalardır. Belki de yaş,
fizyolojik sorunları yordayan bir değişken olarak karşımıza çıkacaktır.
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Tablo 72. İnternete Bağlanma Amaçlarına Göre Yaşanan Fizyolojik Sorunlar Hakkındaki Görüşlerin
Karşılaştırılması
Değişken

Grup

N

Ort.

SS

t

sd

p

Bilgi edinme

Evet

3258

1,746

0,748

1,600

3720

0,110

Hayır

464

1,687

0,745

Evet

1945

1,773

0,767

2,877

3720

0,004

Hayır

1777

1,702

0,725

Evet

1237

1,807

0,756

3,948

3720

0,000

Hayır

2485

1,705

0,741

Evet

1170

1,888

0,774

8,294

3720

0,000

Hayır

2552

1,671

0,725

Evet

2026

1,763

0,736

2,111

3720

0,035

Hayır

1696

1,711

0,761

Evet

302

1,906

0,794

4,050

3720

0,000

Hayır

3420

1,724

0,742

Evet

102

2,063

0,851

4,455

3720

0,000

Hayır

3620

1,730

0,743

Evet

775

1,877

0,754

5,809

3720

0,000

Hayır

2947

1,703

0,742

Evet

1396

1,767

0,760

1,741

3720

0,082

Hayır

2326

1,722

0,740

Evet

1751

1,797

0,757

4,481

3720

0,000

Hayır

1971

1,687

0,736

Evet

728

1,839

0,778

4,016

3720

0,000

Hayır

2994

1,715

0,738
7,466

3720

0,000

2,774

3720

0,006

-0,649

3720

0,516

3,085

3720

0,002

Eğitim / ders / araştırma

Vatandaşlık hizmetleri

Dosya / program indirme

Haber okuma

Alışveriş yapma

Bahis oyunları oynama

Bankacılık işlemleri

Oyun oynama

Müzik dinleme

Film izleme

Yeni insanlarla tanışma

Haberleşme

Sohbet etme

İş amaçlı

Evet

331

2,030

0,842

Hayır

3391

1,711

0,732

Evet

1837

1,773

0,756

Hayır

1885

1,705

0,738

Evet

1555

1,730

0,735

Hayır

2167

1,746

0,757

Evet

115

1,950

0,833

Hayır

3607

1,732

0,744
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Yordanan değişken olarak analize katılacak olan fizyolojik sorun
ortalaması değişkeni normal dağılım bağlamında incelenmiş, çarpıklık
(1.257) ve basıklık değerlerinin (1.472) şartları karşılamaktan uzak
olmadığına karar verilmiştir. Fizyolojik sorun değişkenini yordayabilme
ihtimali olan bazı değişkenler, yani ailenin gelir düzeyi, bireylerin yaşları,
eğitim düzeyi, internet kullanım süresi ve sıklığı gibi değişkenler çoklu
regresyon analizine katılarak fizyolojik sorunlar üzerindeki yordama
güçleri incelenmeye çalışılmış analiz sonucunda fizyolojik problemleri
açıklayan en önemli değişkenlerin sırasıyla internet kullanım süresi,
yaş, eğitim düzeyi ve ailenin gelir düzeyi olduğu görülmüştür. Her bir
yordayan değişkenin yordanan değişkenle, yani fizyolojik sorunlar ile
doğrusal (linear) bir ilişki gösterip göstermediğini incelemek amacıyla
yapılan F testlerinde anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Bulunan F değerleri
internet kullanım süresi ile bağımlı değişken arasında 127.981 (p<.001),
yaş ile bağımlı değişken arasında 4.973 (p<.026), eğitim düzeyi ile
bağımlı değişken arasında 21.502 (p<.001), gelir düzeyi ile bağımlı
değişken arasında 4.403 (p<.001) olarak hesaplanmış; yordanan
değişken ile her bir yordayan değişken arasında doğrusal bir ilişki
olduğuna karar verilmiştir. Çoklu regresyon analizi sonuçları aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir.

Tablo 73. Fizyolojik Sorunların Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Standart
r2 değişimi
Model
B
Hata
Beta
t
p
r2
1
Sabit
1,410 0,032
44,590 0,000
Internet
0,034 0,49
kullanım
süresi
0,131 0,012
0,185 11,296 0,000
2
Sabit
1,257 0,049
25,617 0,000
Internet
0,039 0,18
kullanım
süresi
0,140 0,012
0,197 11,870 0,000
Yaş
0,004 0,001
0,068 4,075
0,000
3
Sabit
1,158 0,060
19,205 0,000
Internet
kullanım
süresi
0,137 0,012
0,193 11,556 0,000 0,041 0,002
Yaş
0,003 0,001
0,055 3,217
0,001
Eğitim
düzeyi
0,025 0,009
0,048 2,822
0,005
4
Sabit
1,261 0,069
18,308 0,000
Internet
kullanım
süresi
0,138 0,012
0,195 11,705 0,000
Yaş
0,003 0,001
0,055 3,224
0,001 0,043 0,003
Eğitim
düzeyi
0,035 0,009
0,068 3,736
0,000
Gelir
düzeyi
-0,034 0,011
-0,054 -3,072
0,002
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Değişim
p
0,001

0,007

0,005

0,002

Modelin doğruluğunu değerlendirmek amacıyla yapılan ANOVA’lar
sonucunda regresyonun her bir aşaması için bulunan F değerleri birinci
düzey için 127.836, ikinci düzey için 72.401, üçüncü düzey için 51.170,
dördüncü düzey için 40.859 bulunmuştur (p<.001). Beta değerlerinin artı
veya eksi yönde olup olmamasına göre değişkenlerin yordama yönüne
de karar verilebilir. Tablodan anlaşılacağı üzere fizyolojik sorunlar,
internet kullanım süresi, yaş ve eğitim düzeyi arttıkça daha da artmakta;
gelir düzeyi arttıkça ise fizyolojik sorunlar azalmaktadır. Daha önce
babaların diğer aile bireylerine göre daha fazla fizyolojik sorun
yaşadığına dikkat çekilmiştir. Babaların aynı zamanda yaş
ortalamalarının da diğer gruplardan anlamlı derecede yüksek olması
fizyolojik problemlerin asıl kaynağının ailedeki rolden çok yaştan ötürü
gerçekleşebileceği ihtimalini de güçlendirmektedir.

A.2. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına ilişkin bilgi
sahibi olma durumları nelerdir?
A.2.1. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına ilişkin bilgi
sahibi olma durumları

Tablo 74. Aile Üyelerinin Fizyolojik Sağlık Sorunlarına İlişkin Bilgi Sahibi Olma Durumlarına İlişkin Betimsel
Değerler
Madde

N

Ort.

SS

Bilgisayar / internet kullanımıyla ortaya çıkabilecek fiziksel
sorunlar hakkında bilgi sahibiyim

3717

2,769

1,122

Tablo 74’te görüldüğü üzere bu sorunun ortalaması 2.769 olup soruya
cevap olarak verilebilecek ortalama değer olan 3.00 değerinin anlamlı
derecede altında olduğu söylenebilir (t3716=-12.529; p<.001). Tek
örneklem t-testi ile yapılan analiz değişkenin evrende normal dağılım
gösterdiği ve evrenin ortalama değerinin 3 olacağı savından yola
çıkmaktadır. Sadece tek örneklem ile yapılan çıkarsama bu bağlamda
yeterli olmayabilir. Daha önce belirtilen aralıklar dikkate alındığında
maddeler kararsızım (2.6 ≤

X i <3.4) aralığında yer almaktadırlar.
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a. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına ilişkin
bilgi sahibi olma durumları bireyin ailedeki rolüne
göre farklılık gösteriyor mu?

Tablo 75. Yaşanan Fizyolojik Sorunlara Yönelik Bilgi Sahibi Olma Durumlarının Bireylerin Ailedeki Rollere
Göre Dağılımı
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
24,001
2
12,001
9,578 ,000
Gruplararası
4653,407
3714 1,253
Fizyolojik sorunlar
Grupiçi
4677,408
3716
Toplam

Tablo 75’de görüldüğü üzere yaşanan fizyolojik sorunlar hakkında bilgi
sahibi olma durumu bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı farklılık
göstermektedir. Bu farkın kaynağını açıklayabilmek amacıyla yapılan
çoklu karşılaştırmalardan elde edilen sonuçlara göre anlamlı farkın
kaynağı çocukların bilgi sahibi olma düzeylerinin ( X =2.62) gerek
babalardan ( X =2.79) gerekse annelerden ( X =2.84) daha düşük
olmasıdır (p<.001). Anneler ile babalar arasında ise anlamlı bir fark
bulunamamıştır.
b. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına ilişkin
bilgi sahibi olma durumları cinsiyete göre farklılık
gösteriyor mu?

Tablo 76. Fizyolojik Sorunlara İlişkin Bilgi Sahibi Olma Durumunun Cinsiyete Göre İncelenmesi
Grup

N

Ort.

SS

t

sd

p

Kız

1522

2,806

1,140

1,429

3650

0,153

Erkek

2130

2,752

1,111

Tablo 76’ya göre kadın ve erkeklerin fizyolojik sağlık sorunlarına ilişkin
bilgi sahibi olma durumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
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c. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına ilişkin
bilgi sahibi olma durumları ebeveynlerin eğitim
düzeylerine göre farklılık gösteriyor mu?
Tablo 77. Ebeveynlerin Fizyolojik Sorunlara Yönelik Bilgi Sahibi Olma Durumlarının Eğitim Durumuna Göre
İncelenmesi
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
216,371
5
43,274
36,746 ,000
Gruplararası
Fizyolojik sorunlar
3394,033
2882 1,178
hakkında bilgi sahibi
Grupiçi
olma
3610,404
2887
Toplam

Tablo 77’ye göre ebeveynlerin fizyolojik sağlık sorunlarına ilişkin bilgi
sahibi olma durumları eğitim durumuna göre anlamlı bir fark
göstermektedir.
Tablo 78. Çoklu Karşılaştırmalar: Ebeveynlerin Eğitim Durumlarına Göre Fizyolojik Sorunlar Hakkında Bilgi
Sahibi Olma Durumları

GRUP İlkokul (A)
A
-

Ortaokul
(B)
0,053

Lise (C )
-0,221

B

-

-0,275*

C

2
Yıllık 4
Yıllık
Üniversite (D) Üniversite (E )
-0,517***
-0,593***
-0,570***
-0,646***
-0,295*
-0,371***
-0,076
-

-

D
E

Y.Lisans
Doktora (F)

/

-0,986***
-1,039***
-0,764***
-0,469***
0,393***

*Ortalama farkı .05 düzeyinde anlamlıdır.
**Ortalama farkı .01 düzeyinde anlamlıdır.
***Ortalama farkı .001 düzeyinde anlamlıdır.

Görüldüğü üzere;
1. İlkokul ( X =2.47) ve lise mezunu ebeveynler ( X =2.69); 2 yıllık
( X =2.98), 4 yıllık ( X =3.06) ve Y.Lisans/doktora ( X =3.45)
mezunu ebeveynlerden daha düşük düzeyde bilgi sahibidir.
2. Ortaokul
( X =2.69),

mezunu
2

yıllık

ebeveynler
( X =2.98),

( X =2.41);
4

yıllık

lise

mezunu

( X =3.06)

ve

Y.Lisans/doktora ( X =3.45) mezunu ebeveynlerden düşük
düzeyde bilgi sahibidir.
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3. İki yıllık ( X =2.98) ve 4 yıllık ( X =3.06)üniversite mezunu
ebeveynler Y.Lisans/Doktora ( X =3.45) mezunu ebeveynlerden
daha az bilgi sahibi olduklarını belirtmektedirler.
d. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına ilişkin
bilgi sahibi olma durumları yaşa göre farklılık
göstermekte midir?

Tablo 79. Fizyolojik Sorunlara Yönelik Bilgi Sahibi Olma Durumlarının Yaşa Göre İncelenmesi
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
,712
2
,356
,284
Gruplararası
Fizyolojik sorunlar
3631,528
2899 1,253
hakkında bilgi sahibi
Grupiçi
olma
3632,240
2901
Toplam

p
,753

Tablo 79’a göre fizyolojik sorunlara yönelik bilgi sahibi olma durumları
yaşa göre anlamlı bir fark göstermemektedir.
A.3. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına karşı önlem
alma düzeyleri nelerdir?
Tablo 80. Aile Üyelerinin Fizyolojik Sağlık Sorunlarına Karşı Önlem Alma Düzeylerine İlişkin Betimsel
Değerleri
Madde
Bilgisayar/internet kullanımıyla ortaya çıkabilecek fiziksel
sorunlarla ilgili önlem alıyorum

N

Ort.

SS

3712

2,448

1,115

Tablo 80’de görüldüğü gibi bu sorunun ortalaması 2.448 olup soruya
cevap olarak verilebilecek ortalama değer olan 3.00 değerinin anlamlı
derecede altında olduğu söylenebilir (t3711=-30.176; p<.001). Daha önce
de belirtildiği gibi tek örneklem t-testi ile yapılan analiz değişkenin
evrende normal dağılım gösterdiği ön şartından yola çıkmakta ve
evrenin ortalama noktasını 3 olarak kabul etmektedir. Bu bağlamda
sadece tek örneklem ile yapılan çıkarsama yeterli olmayabilir. Daha
önce belirtilen aralıklar dikkate alındığında maddeler katılmıyorum
(1.8 ≤

X i <2.6) aralığında yer almaktadırlar. Yani aile üyeleri Bilgisayar

ve internet kullanımıyla ortaya çıkabilecek fiziksel sorunlarla ilgili önlem
almamaktadırlar.
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A.3.1. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına karşı
önlem alma düzeyleri;
a. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına karşı
önlem alma düzeyleri bireyin ailedeki rolüne bağlı
olarak farklılık göstermekte midir?
Tablo 81. Fizyolojik Sorunlara Yönelik Önlem Alma Durumlarının Ailedeki Role Göre İncelenmesi
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
5,199
2
2,600
2,092
Gruplararası
Fizyolojik sorunlar
4608,662
3709 1,243
hakkında önlem alma Grupiçi
4613,861
3711
Toplam

p
,124

Tablo 81’de görüldüğü üzere fizyolojik sorunlara yönelik önlem alma
durumları ailedeki role göre anlamlı bir fark göstermemektedir.
b. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına karşı
önlem alma düzeyleri cinsiyete bağlı olarak
farklılık göstermekte midir?
Tablo 82. Fizyolojik Sağlık Sorunlarına İlişkin Önlem Alma Durumunun Cinsiyete Göre İncelenmesi
Grup
Kız
Erkek

N
1520

Ort.
2,478

SS
1,135

2127

2,429

1,099

t

sd

p

1,315

3645

0,189

Tablo 82’de görüldüğü üzere kadın ve erkeklerin fizyolojik sağlık
sorunlarına ilişkin önlem alma durumları arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır.
c. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına karşı
önlem alma düzeyleri ebeveynlerin eğitim
düzeyine bağlı olarak farklılık göstermekte midir?
Tablo 83. Fizyolojik Sorunlara Yönelik Önlem Alma Durumlarının Ebeveynlerin Eğitim Durumlarına Göre
İncelenmesi
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
103,961
5
20,792
17,552 ,000
Gruplararası
Fizyolojik sorunlar
3409,216
2878 1,185
hakkında önlem alma Grupiçi
3513,177
2883
Toplam
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Tablo 83’te görüldüğü üzere fizyolojik sorunlara yönelik önlem alma
durumları ebeveynlerin eğitim durumlarına göre anlamlı bir fark
göstermektedir.
Tablo 84. Çoklu Karşılaştırmalar: Fizyolojik Sorunlar Hakkında Önlem Alma Durumlarının Ebeveynlerin
Eğitim Durumlarına Göre İncelenmesi

GRUP İlkokul (A)
A
-

Ortaokul
(B)
0,048

Lise (C )
-0,142

B

-

-0,189

C

-

D
E

4
Yıllık
2
Yıllık Üniversite (E
Üniversite (D) )
-0,379**
-0,387***
-0,427***
-0,435***
-0,238
-0,245***
-0,007
-

Y.Lisans / Doktora
(F)
-0,703***
-0,751***
-0,561***
-0,324
-0,316

*Ortalama farkı .05 düzeyinde anlamlıdır.
**Ortalama farkı .01 düzeyinde anlamlıdır.
***Ortalama farkı .001 düzeyinde anlamlıdır.

Görüldüğü üzere;
1. İlkokul ( X =2.23) ve ortaokul mezunu ebeveynler ( X =2.19); 2
yıllık ( X =2.61), 4 yıllık ( X =2.62) ve Y.Lisans / doktora
( X =2.94) mezunu ebeveynlere göre fizyolojik
hakkında daha az önlem alma düzeyine sahiptir.

sorunlar

2. Lise mezunu ebeveynler ( X =2.38); 4 yıllık ( X =2.62) ve
Y.Lisans / doktora ( X =2.94) mezunu ebeveynlere göre
fizyolojik sorunlar hakkında daha az önlem alma düzeyine
sahiptir.
d. Aile üyelerinin fizyolojik sağlık sorunlarına karşı
önlem alma düzeyleri yaş ile ilişkili midir?
Bu araştırma sorusunu cevaplamak amacıyla yaş ile fizyolojik sağolık
sorunlarına karşı önlem alma düzeyleri arasında Pearson Korelasyonu
hesaplanmış, arada anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r=.016; p<.655).
B. Türkiye’de ailelerin bilgisayar ve internet kullanımlarına ilişkin
olarak yaşadıkları psikososyal sağlık sorunları nelerdir?
B.1. Aile üyelerinin yaşadıkları psikososyal sorunlar nelerdir?
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Tablo 85. Aile Üyelerinin Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar
Madde
Bilgisayarımda MSN (sohbet programı) açık olmadığı
zamanlarda kendimi huzursuz hissediyorum

N

Ort.

SS

3706

1,455

0,934

İnternete giremediğim zamanlarda huzursuzluk hissediyorum

3711

1,318

0,763

İnternete giremediğim zamanlarda yalnızlık hissediyorum

3707

1,306

0,750

İnternette alışveriş yapma isteğimi engelleyemiyorum
İnternette pornografi sitelerine girmekten kendimi
alamıyorum
İnternette kumar/bahis sitelerine girmekten kendimi
alamıyorum

3706

1,118

0,502

3704

1,102

0,456

3704

1,091

0,451

Tablo 85’te görüldüğü üzere aile üyelerinin yaşadıkları psiko-sosyal
sorunların başında bilgisayarda MSN programı açık olmadığı zaman
kendini huzursuz hissetme gelirken son sırada kumar/bahis sitelerine
yönelik bağımlılık bulunmaktadır. Ancak belirtilmelidir ki maddelere
verilen

yanıtların

tamamı

kesinlikle

katılmıyorum

(1 ≤

X i <1.8)

aralığında yer almaktadır. Yani aile üyeleri kesinlikle belirtilen
psikososyal sorunları yaşamadıklarını belirtmektedirler.
B.1.1. Aile üyelerinin yaşadıkları psikososyal sorunlar
bireylerin;
a. Aile üyelerinin yaşadıkları psikososyal sorunlar
bireylerin ailedeki rollerine bağlı olarak anlamlı
farklılık göstermekte midir?
Tablo 86. Yaşanan Psikososyal Sorunların Ailedeki Rollerine Göre Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
30,661
2
15,330
Gruplararası
748,796
3714 ,202
Psikososyal sorunlar Grupiçi
779,457
3716
Toplam

F
76,038

p
,000

Tablo 86’da görüldüğü üzere yaşanan psikososyal sorunlar ailedeki
rollere göre farklılık göstermektedir. Bu farkın kaynağını açıklayabilmek
amacıyla yapılan çoklu karşılaştırmalardan elde edilen sonuçlara göre
tüm gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur. Çocuklar ( X =1.40)
gerek annelerden ( X =1.15)gerekse babalardan ( X =1.21), babalar ise
annelerden daha fazla psikososyal sorun yaşamaktadır (p<.001).
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b. Aile üyelerinin yaşadıkları psikososyal sorunlar
bireylerin internet kullanım süreleri ile ilişkili
midir?
Tablo 87. Fizyolojik Problemler İle İnternet Kullanım Süreleri Arasındaki İlişki
Madde
İnternete giremediğim zamanlarda yalnızlık hissediyorum (N=3697)
İnternete giremediğim zamanlarda huzursuzluk hissediyorum
(N=3701)
İnternette pornografi sitelerine girmekten kendimi alamıyorum
(N=3694)
İnternette alışveriş yapma isteğimi engelleyemiyorum (N=3696)
İnternette kumar/bahis sitelerine girmekten kendimi alamıyorum
(N=3694)
Bilgisayarımda MSN (sohbet programı) açık olmadığı zamanlarda
kendimi huzursuz hissediyorum (N=3696)

r

p

0,210

0,000

0,208

0,000

0,056

0,001

0,057

0,001

0,044

0,008

0,232

0,000

Tablo 87’de görüldüğü üzere internet kullanım süreleri ile bütün
psikososyal problemler arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki
bulunmaktadır. Bir başka deyişle internet kullanım süreleri arttıkça
yaşanan psikososyal problemler de artmaktadır.
Psikososyal sorunları yordayan etmenler ile ilgili bir çoklu regresyon
analizi yapılması tasarlanmış, böylece psikososyal sorunlar ile en çok
ilişkili olan değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Psikososyal sorun
değişkenini yordayabilme ihtimali olan bazı değişkenler yani ailenin gelir
düzeyi, bireylerin yaşları, eğitim düzeyi, internet kullanım süresi ve
sıklığı gibi değişkenler çoklu regresyon analizine katılarak psikososyal
sorunlar üzerindeki yordama güçleri incelenmeye çalışılmış, analiz
sonucunda psikososyal problemleri açıklayan en önemli değişkenlerin
sırasıyla internet kullanım süresi, yaş ve ailenin gelir düzeyi olduğu
görülmüştür. Her bir yordayan değişkenin yordanan değişkenle, yani
internetin yarattığı psikososyal sorunlar ile doğrusal (linear) bir ilişki
gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılan F testlerinde
anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Bulunan F değerleri internet kullanım
süresi ile bağımlı değişken arasında 197.425 (p<.001), yaş ile bağımlı
değişken arasında 98.864 (p<.001), eğitim düzeyi ile bağımlı değişken
arasında 15.515 (p<.001) olarak hesaplanmış; yordanan değişken ile
her bir yordayan değişken arasında doğrusal bir ilişki olduğuna karar
verilmiştir. Çoklu regresyon analizi ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir.
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Tablo 88. Psikososyal Sorunların Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Standart
Model
B
Hata
Beta
t
p
r2
r2 değişimi
,986
,019
51,594 ,000
1
Sabit
,096
,007
,223
13,765 ,000
Internet
0,05
0,050
kullanım
süresi
1,166 ,029
39,600 ,000
2
Sabit
,086
,007
,200
12,233 ,000
Internet
0,066 0,016
kullanım
süresi
-,005 ,001
-,131 -7,977
,000
Yaş
1,291 ,039
32,823 ,000
3
Sabit
,089
,007
,206
12,614 ,000
Internet
kullanım
süresi
0,068 0,006
-,005 ,001
-,123 -7,511
,000
Yaş
Eğitim
-,029 ,006
-,077 -4,782
,000
düzeyi

Değişim
p
0,000

0,000

0,000

Modelin doğruluğunu değerlendirmek amacıyla yapılan ANOVA’lar
sonucunda regresyonun her bir aşaması için bulunan F değerleri birinci
düzey için 192.486, ikinci düzey için 129.533, üçüncü düzey için 89.346
bulunmuştur (p<.001). Beta değerlerinin artı veya eksi yönde olup
olmamasına göre değişkenlerin yordama yönüne de karar verilebilir.
Tablodan anlaşılacağı üzere psikososyal sorunlar, internet kullanım
süresi arttıkça daha da artmakta; gelir düzeyi ve yaş arttıkça ise anlamlı
düzeyde azalmaktadır.
B.2. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara ilişkin bilgi sahibi
olma durumları nedir?

Tablo 89. Aile Psikososyal Sorunlara İlişkin Bilgi Sahibi Olma Durumlarına İlişkin Betimsel Değerleri
Madde

N

Ort.

SS

Bilgisayar / internet kullanımıyla ortaya çıkabilecek
psikososyal sorunlar hakkında bilgi sahibiyim

3715

2,758

1,152

Tablo 89’da görüldüğü üzere bu sorunun ortalaması 2.758 olup soruya
cevap olarak verilebilecek ortalama değer olan 3.00 değerinin anlamlı
derecede altında olduğu söylenebilir (t3714=-12.821; p<.001). Daha önce
de belirtildiği gibi tek örneklem t-testi ile yapılan analiz değişkenin
evrende normal dağılım gösterdiği ve evrenin ortalama değerinin 3
olacağı savından yola çıkmaktadır. Sadece tek örneklem ile yapılan
çıkarsama bu bağlamda yeterli olmayabilir. Daha önce belirtilen
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aralıklar dikkate alındığında bulunan ortalama değer kararsızım
(2.6 ≤

X i <3.4) aralığında yer almaktadırlar.
B.2.1. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara ilişkin bilgi
sahibi olma durumları;
a. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara ilişkin bilgi
sahibi olma durumları bireyin ailedeki rolüne bağlı
olarak farklılık göstermekte midir?

Tablo 90. Yaşanan Psikososyal Sorunlara Yönelik Bilgi
Rollerine Göre Karşılaştırılması
Kareler
toplamı
34,589
Gruplararası
4891,376
Psikososyal sorunlar Grupiçi
4925,965
Toplam

Sahibi Olma Durumlarının Bireylerin Ailedeki
sd
2

Kareler
ortalaması
17,294

F
13,124

p
,000

3712 1,318
3714

Tablo 90’da görüldüğü gibi yaşanan psikososyal sorunlar hakkında bilgi
sahibi olma durumu bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı farklılık
göstermektedir. Bu farkın kaynağını açıklayabilmek amacıyla yapılan
çoklu karşılaştırmalardan elde edilen sonuçlara göre anlamlı farkın
kaynağı çocukların bilgi sahibi olma düzeylerinin ( X =2,58) gerek
babalardan ( X =2,78) gerekse annelerden ( X =2.85) farklı olmasıdır
(p<.001). Ancak anne ve babalar arasındaki fark anlamlı değildir.
b. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara ilişkin bilgi
sahibi olma durumları çocukların cinsiyetlerine
bağlı olarak farklılık göstermekte midir?

Tablo 91. Psikososyal Sağlık Sorunlarına İlişkin Bilgi Sahibi Olma Durumunun Cinsiyete Göre İncelenmesi
Grup

N
1522

Ort.
2,800

SS
1,164

2129

2,738

1,145

Kız

t

sd

p

1,599

3649

,110

Erkek

Tablo 91’de görüldüğü üzere kadın ve erkeklerin psikososyal sağlık
sorunlarına ilişkin bilgi sahibi olma durumları arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır.
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c. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara ilişkin bilgi
sahibi olma durumları ebeveynlerin eğitim
düzeylerine bağlı olarak farklılık göstermekte
midir?
Tablo 92. Ebeveynlerin Psikososyal Sorunlara Yönelik Bilgi Sahibi Olma Durumlarının Eğitim Durumuna
Göre Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
219,899
5
43,980
35,783 ,000
Psikososyal sorunlar Gruplararası
3543,394
2883 1,229
hakkında bilgi sahibi Grupiçi
olma
3763,292
2888
Toplam

Tablo 92’de görüldüğü üzere ebeveynlerin psikososyal sağlık
sorunlarına ilişkin bilgi sahibi olma durumları eğitim durumuna göre
anlamlı bir fark göstermektedir.
Tablo 93. Çoklu Karşılaştırmalar: Ebeveynlerin Psikososyal Sorunlar Hakkında Bilgi Sahibi Olma
Durumlarının Eğitim Düzeylerine Göre Karşılaştırılması
2
Yıllık
Üniversite
4
Yıllık Y.Lisans / Doktora
Ortaokul
(D)
Üniversite (E ) (F)
GRUP
İlkokul (A) (B)
Lise (C )
A
0,065
-0,203
-0,534***
-0,580***
-0,988***
B
-0,267*
-0,599***
-0,645***
-1,052***
C
-0,331**
-0,377***
-0,785***
D
-0,046
-0,453*
E
0,407**
*Ortalama farkı .05 düzeyinde anlamlıdır.
**Ortalama farkı .01 düzeyinde anlamlıdır.
***Ortalama farkı .001 düzeyinde anlamlıdır.

Görüldüğü üzere;
1. İlkokul ( X =2.47) ve lise mezunu ebeveynler ( X =2.68); 2 yıllık
( X =3.01), 4 yıllık ( X =3.05) ve Y.Lisans/doktora ( X =3.46)
mezunu ebeveynlerden düşük düzeyde bilgi sahibidir.
2. Ortaokul

mezunu

( X =2.68),

2

ebeveynler

( X =2.41);

yıllık( X =3.01),

Y.Lisans/doktora( X =3.46)
düzeyde bilgi sahibidir.
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mezunu

4

lise

mezunu

yıllık( X =3.05)
ebeveynlerden

ve

düşük

3. İki yıllık ( X =3.01) ve 4 yıllık ( X =3.05) üniversite mezunu
mezunu
ebeveynler;
Y.Lisans/Doktora
( X =3.46)
ebeveynlerden daha az bilgi sahibi olduklarını belirtmektedirler.

d. Psikososyal sorunlara ilişkin bilgi sahibi olma
durumları çocuğun yaşına bağlı olarak farklılık
göstermekte midir?
Tablo 94. Çocukların Psikososyal Sorunlara Yönelik Bilgi Sahibi Olma Durumlarının Yaşa Göre
İncelenmesi
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
27,699
2
13,849
10,374 ,000
Psikososyal sorunlar Gruplararası
1062,682
796
1,335
hakkında bilgi sahibi Grupiçi
olma
1090,380
798
Toplam

Tablo 94’te görüldüğü üzere psikososyal sorunlara yönelik bilgi sahibi
olma durumları çocuğun yaşına göre anlamlı bir fark göstermektedir.
Yapılan çoklu karşılaştırmalar sonucunda 12-15 yaş arasındaki
çocukların ( X =2.71) ve 15 yaşından büyük çocukların ( X =2.70) 12
yaşından küçük çocuklara göre ( X =2.29) psikososyal sorunlar
hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları görülmüştür (p<.001). Kısaca
12 yaş altı çocukların psikososyal sorunlara dair daha az bilgili, 12 yaş
üstü çocukların bu konuda daha bilgili oldukları söylenebilir.
B.3. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara karşın önlem alma
düzeyleri nelerdir?
Tablo 95. Aile Üyelerinin Psikososyal Sorunlara Karşın Önlem Alma Düzeylerine İlişkin Betimsel Değerleri

Madde
Bilgisayar/internet kullanımıyla ortaya çıkabilecek
psikososyal sorunlarla ilgili önlem alıyorum

N

Ort.

SS

3701

2,471

1,187

Tablo 95’de görüldüğü üzere bu sorunun ortalaması 2.471 olup soruya
cevap olarak verilebilecek ortalama değer olan 3.00 değerinin anlamlı
derecede altında olduğu söylenebilir (t3700=-27.126; p<.001). Tek
örneklem t-testi ile yapılan analize ek olarak daha önce belirtilen
aralıklar dikkate alındığında maddeler katılmıyorum (1.8 ≤
aralığında yer almaktadırlar.
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X i <2.6)

B.3.1. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara karşın önlem
alma düzeyleri;
a. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara karşın
önlem alma düzeyleri bireyin ailedeki rolüne bağlı
olarak anlamlı farklılık göstermekte midir?
Tablo 96. Psikososyal Sorunlara Yönelik Önlem Alma Durumlarının Ailedeki Role Göre İncelenmesi
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
7,821
2
3,910
2,778 ,062
Gruplararası
Psikososyal sorunlar
5206,248
3698 1,408
hakkında önlem alma Grupiçi
5214,069
3700
Toplam

Tablo 96’da görüldüğü üzere psikososyal sorunlara yönelik önlem alma
durumları ailedeki role göre anlamlı bir fark göstermemektedir.
b. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara karşın
önlem alma düzeyleri cinsiyete bağlı olarak
anlamlı farklılık göstermekte midir?
Tablo 97. Psikososyal Sorunlara İlişkin Önlem Alma Durumunun Cinsiyete Göre İncelenmesi
Grup
Kız
Erkek

N
1515

Ort.
2,527

SS
1,207

2121

2,437

1,171

t

sd

p

2,248

3634

,025

Tablo 97’de görüldüğü üzere kadın ve erkeklerin psikososyal sağlık
sorunlarına ilişkin önlem alma durumları arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur. Buna göre kadınlar daha fazla önlem almaktadırlar.
c. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara karşın
önlem alma düzeyleri ebeveynlerin eğitim
düzeylerine bağlı olarak anlamlı farklılık
göstermekte midir?
Tablo 98. Psikososyal Sorunlara Yönelik Önlem Alma Durumlarının Ebeveynlerin Eğitim Durumlarına
Göre İncelenmesi
Kareler
Kareler
toplamı
sd
ortalaması
F
p
133,318
5
26,664
20,139 ,000
Gruplararası
Psikososyal sorunlar
3798,473
2869 1,324
hakkında önlem alma Grupiçi
3931,791
2874
Toplam
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Tablo 98’de görüldüğü üzere psikososyal sorunlara yönelik önlem alma
durumları ebeveynlerin eğitim durumlarına göre anlamlı bir fark
göstermektedir.
Tablo 99. Çoklu Karşılaştırmalar: Ebeveynlerin Psikososyal Sorunlar Hakkında Önlem Alma Durumlarının
Eğitim Düzeylerine Göre İncelenmesi
2
Yıllık
Üniversite
4
Yıllık Y.Lisans / Doktora
Ortaokul
(D)
Üniversite (E ) (F)
GRUP İlkokul (A)
(B)
Lise (C )
A
0,076
-0,140
-0,383**
-0,434***
-0,778***
B
-0,216
-0,459***
-0,510***
-0,854***
C
-0,243
-0,294***
-0,639***
D
-0,050
-0,395
E
-0,345
*Ortalama farkı .05 düzeyinde anlamlıdır.
**Ortalama farkı .01 düzeyinde anlamlıdır.
***Ortalama farkı .001 düzeyinde anlamlıdır.

Görüldüğü üzere;
1. İlkokul ( X =2.24) ve ortaokul ( X =2.16)mezunu ebeveynler; 2
yıllık ( X =2.62), 4 yıllık ( X =2.67) ve Y.Lisans / doktora
( X =3.02)mezunu ebeveynlere göre psikososyal sorunlar
hakkında daha az önlem alma düzeyine sahiptir.
2. Lise mezunu ebeveynler ( X =2.38); 4 yıllık ( X =2.67) ve
Y.Lisans / doktora ( X =3.02) mezunu ebeveynlere göre
psikososyal sorunlar hakkında daha az önlem alma düzeyine
sahiptir.
d. Aile üyelerinin psikososyal sorunlara karşın
önlem alma düzeyleri yaşa bağlı olarak anlamlı
farklılık göstermekte midir?
Bu araştırma sorusunu cevaplamak amacıyla yaş ile psikososyal sağlık
sorunlarına karşı önlem alma düzeyleri arasında Pearson Korelasyonu
hesaplanmış, arada anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r=.020; p<.223).
C. Aile üyelerinin fizyolojik sorunları ile psikososyal sorunları
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Bu araştırma sorusunu cevaplamak amacıyla psikososyal sağlık
sorunlarıile fizyolojik sağlık sorunları arasında Pearson Korelasyonu
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hesaplanmış, arada anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeye yakın bir ilişki
bulunmuştur (r=.401; p<.001).
Aile bireylerinin psikososyal problemleri mi daha çok, fizyolojik sorunları
mı daha çok yaşadıklarını görebilmek amacıyla ilişkili örneklemler için t
test analizi gerçekleştirilmiştir.
Tablo 100. Fizyolojik ve Psikososyal Sorunların Karşılaştırıldığı İlişkili Örneklemler İçin t Testi
Değişken

N

Ort.

SS.

t

sd

p

Fizyolojik sorunlar

3717

1,738

0,747

43,848

3716

0,000

Psikososyal sorunlar

3717

1,233

0,458

Tablo 100’den anlaşılacağı üzere katılımcıların bilgisayar kullanımından
kaynaklanan

fizyolojik

sorunlarının

( X =1.738)

ortalamasının

psikososyal sorunlarının ortalamasından ( X =1.233) anlamlı derecede
yüksek olduğu bulunmuştur. Benzer bir şekilde katılımcıların fizyolojik
ve
psikososyal
sorunlar
hakkında
önlem
alma
düzeyleri
karşılaştırılmıştır.
Tablo 101. Fizyolojik ve Psikososyal Sorunlara Karşı Önlem Alma Düzeylerinin Karşılaştırıldığı İlişkili
Örneklemler t Testi
Değişken

N

Ort.

SS.

t

sd

p

Fizyolojik sorunlara karşı önlem alma
Psikososyal sorunlara karşı önlem
alma

3698

2,448

1,116

-2,294

3697

,022

3698

2,471

1,187

Tablo 101’de görüldüğü gibi katılımcıların bilgisayar kullanımından
kaynaklanan fizyolojik sorunlara karşı önlem alma düzeylerinin
( X =2.448) psikososyal sorunlara karşı önlem alma düzeylerinden
( X =2.471) anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür (p<.05).
Son olarak fizyolojik ve psikososyal sorunlar hakkında bilgi alma
durumları karşılaştırılmış, fizyolojik sorunlar hakkında bilgi sahibi olma
( X =2.77) ile psikososyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olma ( X =2.76)
durumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (t3711=1.245;
p=.213).
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3.4. İnternetin Güvenlik ve Etik Alt Boyutu İle İlgili Araştırma
Soruları
Bu bölümde çoğunlukla yüzde ve frekanslara ek olarak Ki Kare
analizleri yapılmış, anlamlı bulunan ki kare değerlerini yorumlamak
üzere tablolarda “yorum” sütunu açılmış, anlamlı bulunmayan
değerlerde yorum kısmı boş bırakılmıştır.
N.

Aile bireylerinin, internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli içeriklere ilişkin görüşleri nelerdir?

Tablo 102. Güvenlik ve Etik Açısından Tehlikeli İçerikler
Madde
Kopya yazılım kullanma
Bilgisayar ortamındaki özel verilere izinsiz erişim
İnternette başkalarını rahatsız etme
Müzik, resim, film, program ve dosya gibi materyalleri izinsiz
kullanma
İnternette yapılan görüşmelerde yanlış bilgi verme
İnternette yapılan görüşmelerde uygunsuz konuşmalar yapma
Pornografi içeren sitelere girme
Reklam içerikli e-postaları açma
Şiddet veya terör içerikli sitelere girme
Kumar sitelerine girme
Arkadaşlık sitelerini kullanma
Hazır ödev sitelerini kullanma
İnternet aracılığı ile alış veriş yapma
Bankacılık işlemleri yapma
Yabancılara güvenme ve yabancılarla mesajlaşma

Seçenek
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor

F
2931
1888
2874
1945
2799
2020
3560
1259
3487
1332
3058
1761
2048
2771
3575
1244
2401
2418
2468
2351
3586
1233
4023
796
3949
870
4098
721
3328
1491

%
60,82
39,18
59,64
40,36
58,08
41,92
73,87
26,13
72,36
27,64
63,46
36,54
42,5
57,5
74,19
25,81
49,82
50,18
51,21
48,79
74,41
25,59
83,48
16,52
81,95
18,05
85,04
14,96
69,06
30,94

Tablo 102’den de anlaşılacağı üzere katılımcılar tarafından en fazla
problem yarattığına inanılan konular pornografi içerikli sitelere girme,
şiddet ve terör içerikli siteler ve kumar siteleridir. Öte yandan en az
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problem yarattığına inanılan konular ise hazır ödev sitelerini kullanma ,
alışveriş yapma ve bankacılık işlemleri yapma olarak belirtilmiştir.
Tablo 103. Güvenlik ve Etik Açısından Tehlikeli İçerikler
ANNE

BABA

ÇOCUK

Madde

Seçenek

F

%

F

%

F

%

Kopya yazılım kullanma

Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor

1456
544

72,80
27,20

1013
987

50,65
49,35

462
357

56,41
43,59

Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor

1397
603

69,85
30,15

1051
949

52,55
47,45

426
393

52,01
47,99

Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor

1357
643

67,85
32,15

1043
957

52,15
47,85

399
420

48,72
51,28

Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor

1593
407

79,65
20,35

1371
629

68,55
31,45

596
223

72,77
27,23

Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor

1573
427

78,65
21,35

1355
645

67,75
32,25

559
260

68,25
31,75

Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor

1419
581

70,95
29,05

1204
796

60,20
39,80

435
384

53,11
46,89

Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor

1126
874

56,30
43,70

692
1308

34,60
65,40

230
589

28,08
71,92

Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor

1619
381

80,95
19,05

1371
629

68,55
31,45

585
234

71,43
28,57

Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor

1225
775

61,25
38,75

878
1122

43,90
56,10

298
521

36,39
63,61

Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Arkadaşlık sitelerini kullanma Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Hazır ödev sitelerini
kullanma
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
İnternet aracılığı ile alış veriş
yapma
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Bankacılık işlemleri yapma
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor
Yabancılara güvenme ve
yabancılarla mesajlaşma
Problem yaratmıyor
Problem yaratıyor

1270
730
1602
398

63,50
36,50
80,10
19,90

895
1105
1447
553

44,75
55,25
72,35
27,65

303
516
537
282

37,00
63,00
65,57
34,43

1733
267

86,65
13,35

1635
365

81,75
18,25

655
164

79,98
20,02

1724
276
1760
240

86,20
13,80
88,00
12,00

1590
410
1654
346

79,50
20,50
82,70
17,30

635
184
684
135

77,53
22,47
83,52
16,48

1525
475

76,25
23,75

1343
657

67,15
32,85

460
359

56,17
43,83

Bilgisayar ortamındaki özel
verilere izinsiz erişim
İnternette başkalarını
rahatsız etme
Müzik, resim, film, program
ve dosya gibi materyalleri
izinsiz kullanma
İnternette yapılan
görüşmelerde yanlış bilgi
verme
İnternette yapılan
görüşmelerde uygunsuz
konuşmalar yapma
Pornografi içeren sitelere
girme
Reklam içerikli e-postaları
açma
Şiddet veya terör içerikli
sitelere girme

Kumar sitelerine girme
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Yukarıdaki tablo güvenlik ve etik açısından tehlikeli içerikleri tüm
katılımcıların bakış açısıyla değerlendirmektedir. Anne, baba ve
çocukların ayrı ayrı değerlendirildiği tablo ise aşağıda verilmiştir.
İlerleyen bölümlerde yapılan ki kare analizleri ile anlamlı fark bulunan
konular belirlenecek ve ayrıntılı olarak tartışılacaktır.
A.1 Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik açısından
tehlikeli içeriklerin neler olduğuna ilişkin görüşleri;
Bu analizde güvenlik ve etik açısından tehlikeli içerikler 15 ayrı başlık
altında incelenmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı olmadığı halde bazı
sonuçlara yanlışlıkla anlam yüklememek amacıyla Bonferroni
Uyarlaması yapılarak kritik anlamlılık düzeyi olan .05 yapılan test
sayısına yani 15’e bölünmüş ve .003 düzeyinde anlamlı olan kullanım
amaçları dikkate alınmıştır.
a. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli içeriklerin neler olduğuna
ilişkin görüşleri internet kullanım sürelerine bağlı
olarak değişmekte midir?
Tablo 104. Ki kare Özetleri: Tehlikeli İçerikler X Çocukların İnternet Kullanım Süreleri
Tehlikeli içerikler

Ki kare

sd

p

Kopya yazılım kullanma
Bilgisayar ortamındaki özel verilere
izinsiz erişim
İnternette başkalarını rahatsız etme

11,807

4

0,019

8,301

4

0,081

9,104

4

0,059

2,768

4

0,597

1,728

4

0,786

5,206

4

0,267

Müzik, resim, film, program ve dosya gibi
materyalleri izinsiz kullanma
İnternette yapılan görüşmelerde yanlış
bilgi verme
İnternette yapılan görüşmelerde
uygunsuz konuşmalar yapma
Pornografi içeren sitelere girme

4,248

4

0,374

Reklam içerikli e-postaları açma

13,148

4

0,011

Şiddet veya terör içerikli sitelere girme

7,459

4

0,114

Kumar sitelerine girme

2,584

4

0,630

Arkadaşlık sitelerini kullanma

4,758

4

0,313

Hazır ödev sitelerini kullanma

11,274

4

0,024

İnternet aracılığı ile alış veriş yapma

9,641

4

0,047

1,673

4

0,796

12,620

4

0,013

Bankacılık işlemleri yapma
Yabancılara güvenme ve yabancılarla
mesajlaşma
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Yorum

Araştırma raporunun daha okunaklı bir biçimde sunulabilmesi için çok
sayıda ki kare yapılan durumlarda sadece çapraz tabloların yorumlarına
yer verilmiş, çapraz tablolar EK’de sunulmuştur.
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.
b. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli içeriklerin neler olduğuna
ilişkin görüşleri internet kullanım sıklıklarına bağlı
olarak değişmekte midir?
Tablo 105. Ki kare Özetleri: Tehlikeli İçerikler X Çocukların İnternet Kullanım Sıklıkları
Tehlikeli içerikler
Ki kare
sd
Kopya yazılım kullanma
12,273
5
Bilgisayar ortamındaki özel verilere izinsiz erişim
7,259
5
İnternette başkalarını rahatsız etme
10,128
5
Müzik, resim, film, program ve dosya gibi materyalleri izinsiz
11,636
5
kullanma
İnternette yapılan görüşmelerde yanlış bilgi verme
12,118
5
İnternette yapılan görüşmelerde uygunsuz konuşmalar yapma
11,666
5
Pornografi içeren sitelere girme
2,953
5
Reklam içerikli e-postaları açma
11,81
5
Şiddet veya terör içerikli sitelere girme
8,512
5
Kumar sitelerine girme
13,497
5
Arkadaşlık sitelerini kullanma
12,439
5
Hazır ödev sitelerini kullanma
11,324
5
İnternet aracılığı ile alış veriş yapma
6,327
5
Bankacılık işlemleri yapma
4,657
5
Yabancılara güvenme ve yabancılarla mesajlaşma
12,612
5

p
0,031
0,202
0,072
0,04
0,033
0,04
0,707
0,037
0,13
0,019
0,029
0,045
0,276
0,459
0,027

c. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli içeriklerin neler olduğuna
ilişkin görüşleri ailenin gelir düzeyine bağlı olarak
değişmekte midir?

Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.
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Tablo 106. Ki kare Özetleri: Tehlikeli İçerikler X Ailenin Gelir Düzeyi
Tehlikeli içerikler
Kopya yazılım kullanma
Bilgisayar ortamındaki özel verilere
izinsiz erişim
İnternette başkalarını rahatsız etme
Müzik, resim, film, program ve dosya
gibi materyalleri izinsiz kullanma
İnternette yapılan görüşmelerde yanlış
bilgi verme

Ki kare
1,920
8,947
12,911
2,972
9,075

sd

p

Yorum

5

0,860

5

0,111

5

0,024

5

0,704

5

0,106

İnternette yapılan görüşmelerde
uygunsuz konuşmalar yapma

20,215

5

0,001

Pornografi içeren sitelere girme

17,902

5

0,003

5

0,958

Reklam içerikli e-postaları açma
Şiddet veya terör içerikli sitelere girme

1,052
9,837

5

0,080

Kumar sitelerine girme

9,278

5

0,098

Arkadaşlık sitelerini kullanma

3,821

5

0,575

Hazır ödev sitelerini kullanma

1,878

5

0,866

İnternet aracılığı ile alış veriş yapma

2,751

5

0,738

5

0,875

5

0,842

Bankacılık işlemleri yapma
Yabancılara güvenme ve yabancılarla
mesajlaşma

1,810
2,051
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Çocukların internetten yapılan
görüşmelerde uygunsuz
konuşmalar yapmayı tehlikeli
olarak görmeleri ailelerin gelir
düzeyine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Orta ve üst gelir
düzeyinde internetten yapılan
görüşmelerde uygunsuz
konuşmalar yapmayı tehlikeli
olarak görme oranın daha çok
olduğu görülmektedir.
Çocukların pornografi içeren
sitelere girmeyi tehlikeli olarak
görmeleri ailelerin gelir
düzeylerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Üst gelir
gruplarındaki ailelerde pornografi
içeren sitelere girmeyi tehlikeli
olarak görme oranı alt gelir
gruplarına göre daha yüksektir.

d. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli içeriklerin neler olduğuna
ilişkin görüşleri internete bağlanılan mekan’a
bağlı olarak değişmekte midir?
n.1. Evden
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 107. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli İçerikler X İnternete Evden Bağlanma
Tehlikeli içerikler

Ki kare
,549

sd
1

p
0,459

2,654

1

0,103

6,564
İnternette başkalarını rahatsız etme
Müzik, resim, film, program ve dosya ,314
gibi materyalleri izinsiz kullanma
İnternette yapılan görüşmelerde
,159
yanlış bilgi verme
İnternette yapılan görüşmelerde
1,306
uygunsuz konuşmalar yapma
,680
Pornografi içeren sitelere girme
6,402
Reklam içerikli e-postaları açma
Şiddet veya terör içerikli sitelere
1,040
girme
,006
Kumar sitelerine girme
1,012
Arkadaşlık sitelerini kullanma
,683
Hazır ödev sitelerini kullanma
,446
İnternet aracılığı ile alış veriş yapma
,016
Bankacılık işlemleri yapma
Yabancılara güvenme ve
,006
yabancılarla mesajlaşma

1

0,010

1

0,575

1

0,690

1

0,253

1

0,410

Kopya yazılım kullanma
Bilgisayar ortamındaki özel verilere
izinsiz erişim

1

0,011

1

0,308

1

0,937

1

0,314

1

0,409

1

0,504

1

0,898

1

0,940
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Yorum

n.2. İnternet Kafeden
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 108. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli İçerikler X İnternete Kafeden Bağlanma
Tehlikeli içerikler

Ki kare

sd

p

Kopya yazılım kullanma

,191

1

0,662

Bilgisayar ortamındaki özel verilere
izinsiz erişim

,047

1

0,828

İnternette başkalarını rahatsız etme

1,379

1

0,240

,010

1

0,920

1,143

1

0,285

1,506

1

0,220

Pornografi içeren sitelere girme

5,824

1

0,016

Reklam içerikli e-postaları açma

,843

1

0,359

,676

1

0,411
0,398

Müzik, resim, film, program ve
dosya gibi materyalleri izinsiz
kullanma
İnternette yapılan görüşmelerde
yanlış bilgi verme
İnternette yapılan görüşmelerde
uygunsuz konuşmalar yapma

Şiddet veya terör içerikli sitelere
girme
Kumar sitelerine girme

,715

1

Arkadaşlık sitelerini kullanma

3,738

1

0,053

Hazır ödev sitelerini kullanma
İnternet aracılığı ile alış veriş
yapma

,001

1

0,975

,786

1

0,375

Bankacılık işlemleri yapma

,739

1

0,390

Yabancılara güvenme ve
yabancılarla mesajlaşma

,130

1

0,719

108

Yorum

n.3. Okuldan
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 109. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli İçerikler X İnternete Okuldan Bağlanma
Tehlikeli içerikler

Ki kare

sd

p

Kopya yazılım kullanma

2,688

1

0,101

Bilgisayar ortamındaki özel verilere
izinsiz erişim

5,537

1

0,019

İnternette başkalarını rahatsız etme

,951

1

0,330

2,435

1

0,119

,300

1

0,584

2,662

1

0,103

Pornografi içeren sitelere girme

4,783

1

0,029

Reklam içerikli e-postaları açma

,559

1

0,455

,384

1

0,536

2,509

1

0,113

,808

1

0,369

Müzik, resim, film, program ve dosya
gibi materyalleri izinsiz kullanma
İnternette yapılan görüşmelerde
yanlış bilgi verme
İnternette yapılan görüşmelerde
uygunsuz konuşmalar yapma

Şiddet veya terör içerikli sitelere
girme
Kumar sitelerine girme
Arkadaşlık sitelerini kullanma
Hazır ödev sitelerini kullanma

,861

1

0,354

İnternet aracılığı ile alış veriş yapma

7,772

1

0,005

Bankacılık işlemleri yapma

3,506

1

0,061

Yabancılara güvenme ve
yabancılarla mesajlaşma

7,677

1

0,006

Yorum

e. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli içeriklerin neler olduğuna
ilişkin görüşleri yaşlarına bağlı olarak değişmekte
midir?
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.
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Tablo 110. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli İçerikler X Çocukların Yaşı
Tehlikeli içerikler

Ki kare

sd

p

Kopya yazılım kullanma

16,771

9

0,052

Bilgisayar ortamındaki özel verilere izinsiz erişim

23,235

9

0,005

İnternette başkalarını rahatsız etme
Müzik, resim, film, program ve dosya gibi materyalleri izinsiz
kullanma

9,367

9

0,404

2,693

9

0,975

İnternette yapılan görüşmelerde yanlış bilgi verme

10,518

9

0,31

İnternette yapılan görüşmelerde uygunsuz konuşmalar yapma

15,365

9

0,081

Pornografi içeren sitelere girme

15,746

9

0,072

Reklam içerikli e-postaları açma

19,414

9

0,022

Şiddet veya terör içerikli sitelere girme

7,608

9

0,574

Kumar sitelerine girme

22,111

9

0,009

Arkadaşlık sitelerini kullanma

16,848

9

0,051

Hazır ödev sitelerini kullanma

9,209

9

0,418

İnternet aracılığı ile alış veriş yapma

20,495

9

0,015

Bankacılık işlemleri yapma

10,635

9

0,302

Yabancılara güvenme ve yabancılarla mesajlaşma

10,994

9

0,276

Görüldüğü üzere analizlerin hiçbiri anlamlı sonuçlar vermemiştir.
f. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli içeriklerin neler olduğuna
ilişkin görüşleri cinsiyetlerine bağlı olarak
değişmekte midir?
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.
Görüldüğü üzere sadece kopya yazılım kullanma ile ilgili maddede
anlamlı sonuca ulaşılmıştır. Özetle, çocukların kopya yazılım kullanmayı
tehlikeli olarak görmeleri cinsiyetlerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Erkekler kızlara oranla daha çok kopya yazılım
kullanmanın problem yaratacağı görüşündedirler.
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Tablo 111. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli İçerikler X Çocukların Cinsiyeti
Tehlikeli içerikler
Kopya yazılım kullanma

Ki kare
8,640

sd
1

p
0,003

Bilgisayar ortamındaki özel verilere
izinsiz erişim
İnternette başkalarını rahatsız etme

,283

1

0,595

5,826

1

0,016

Müzik, resim, film, program ve
dosya gibi materyalleri izinsiz
kullanma
İnternette yapılan görüşmelerde
yanlış bilgi verme
İnternette yapılan görüşmelerde
uygunsuz konuşmalar yapma
Pornografi içeren sitelere girme

2,548

1

0,110

,000

1

0,996

2,036

1

0,154

,601

1

0,438

Reklam içerikli e-postaları açma

,846

1

0,358

Şiddet veya terör içerikli sitelere
girme
Kumar sitelerine girme

2,726

1

0,099

,020

1

0,888

Arkadaşlık sitelerini kullanma

,779

1

0,377

Hazır ödev sitelerini kullanma

,116

1

0,734

İnternet aracılığı ile alış veriş yapma

2,910

1

0,088

Bankacılık işlemleri yapma

1,081

1

0,298

Yabancılara güvenme ve
yabancılarla mesajlaşma

4,231

1

0,040

Yorum
Çocukların kopya yazılım
kullanmayı tehlikeli olarak
görmeleri cinsiyetlerine göre
anlamlı olarak değişmektedir.
Erkekler kızlara oranla daha
çok kopya yazılım kullanmanın
problem yaratacağı
görüşündedirler.

g. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli içeriklerin neler olduğuna
ilişkin görüşleri akademik başarı düzeylerine
bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir. Tablo 112’de de görüldüğü üzere analizlerin hiçbiri
anlamlı çıkmamıştır.
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Tablo 112. Ki kare Özetleri: Tehlikeli İçerikler X Çocukların Akademik Başarı Düzeyleri
Ki kare

sd

p

9,129

4

0,058

9,476

4

0,050

,463
İnternette başkalarını rahatsız etme
Müzik, resim, film, program ve dosya 7,438
gibi materyalleri izinsiz kullanma
İnternette yapılan görüşmelerde
4,867
yanlış bilgi verme
İnternette yapılan görüşmelerde
8,152
uygunsuz konuşmalar yapma
6,258
Pornografi içeren sitelere girme
3,894
Reklam içerikli e-postaları açma
Şiddet veya terör içerikli sitelere
5,177
girme
5,282
Kumar sitelerine girme
6,509
Arkadaşlık sitelerini kullanma
7,991
Hazır ödev sitelerini kullanma
3,640
İnternet aracılığı ile alış veriş yapma
5,893
Bankacılık işlemleri yapma
Yabancılara güvenme ve
6,318
yabancılarla mesajlaşma

4

0,977

4

0,114

4

0,301

4

0,086

4

0,181

4

0,420

4

0,270

Tehlikeli içerikler
Kopya yazılım kullanma
Bilgisayar ortamındaki özel verilere
izinsiz erişim

4

0,260

4

0,164

4

0,092

4

0,457

4

0,207

4

0,177

Yorum

A.2 Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli içeriklerin neler olduğuna ilişkin
görüşleri;
a. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından tehlikeli içeriklerin neler olduğuna
ilişkin görüşleri eğitim düzeylerine bağlı olarak
değişmekte midir?
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.
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Tablo 113. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli İçerikler X Ebeveynlerin Eğitim Düzeyi
Tehlikeli içerikler

Ki kare sd

p

Kopya yazılım
kullanma

214,10

5

0,00

Bilgisayar
ortamındaki özel
verilere izinsiz
erişim

245,96

5

0,00

İnternette
başkalarını rahatsız
etme

190,94

5

0,00

Müzik, resim, film,
program ve dosya
gibi materyalleri
izinsiz kullanma

85,59

5

0,00

Tehlikeli içerikler

Ki kare sd

p

İnternette yapılan
görüşmelerde yanlış 72,33
bilgi verme

5

0,00

İnternette yapılan
görüşmelerde
uygunsuz
konuşmalar yapma

113,71

5

0,00

Pornografi içeren
sitelere girme

219,37

5

0,00

Reklam içerikli epostaları açma

90,06

5

0,00

5

0,00

Şiddet veya terör
163,13
içerikli sitelere girme

Yorum
Ebeveynlerin Kopya yazılım kullanmayı problem
olarak görmeleri eğitim düzeylerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri
arttıkça kopya yazılım kullanmayı problem olarak
görme oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin bilgisayar ortamındaki özel verilere
izinsiz erişimi problem olarak görmeleri eğitim
düzeylerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça bilgisayar
ortamındaki özel verilere izinsiz erişimi problem olarak
görme oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin internette başkalarını rahatsız etmeyi
problem olarak görmeleri eğitim düzeylerine göre
anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim
düzeyleri arttıkça internette başkalarını rahatsız
etmeyi problem olarak görme oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin internette başkalarını rahatsız etmeyi
problem olarak görmeleri, eğitim düzeylerine göre
anlamlı olarak değişmektedir. Lisans ve lisansüstü
düzeyde Müzik, resim, film, program ve dosya gibi
materyalleri izinsiz kullanmayı problem olarak görme
oranları diğer eğitim düzeylerine göre daha yüksektir.
Yorum
Ebeveynlerin, internette yapılan görüşmelerde yanlış
bilgi vermeyi problem olarak görmeleri, eğitim
düzeylerine göre anlamlı olarak değişmektedir. Eğitim
düzeyi arttıkça internette yapılan görüşmelerde yanlış
bilgi vermeyi problem olarak görme oranlarının da
arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin, internette yapılan görüşmelerde
uygunsuz konuşmalar yapmayı problem olarak
görmeleri, eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça internette
yapılan görüşmelerde uygunsuz konuşmalar yapmayı
problem olarak görme oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin pornografi içeren sitelere girmeyi
problem olarak görmeleri eğitim düzeylerine göre
anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim
düzeyi arttıkça Pornografi içeren sitelere girmeyi
problem olarak görme oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin, reklam içerikli e-postaları açmayı
problem olarak görmeleri, eğitim düzeylerine göre
anlamlı olarak değişmektedir. İki yıllık üniversite,
lisans ve lisansüstü düzeyde reklam içerikli e-postaları
açmayı problem olarak görme oranlarında diğer eğitim
düzeylerine daha çok artış olduğu görülmektedir.
Ebeveynlerin şiddet veya terör içerikli sitelere girmeyi
problem olarak görmeleri, eğitim düzeylerine göre
anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim
düzeyi arttıkça şiddet veya terör içerikli sitelere girmeyi
problem olarak görme oranlarının da artığı
görülmektedir.
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Tablo 113 Devam
Kumar sitelerine
girme

176,44

5

0,00

Arkadaşlık sitelerini
kullanma

42,85

5

0,00

Hazır ödev sitelerini
kullanma

74,71

5

0,00

İnternet aracılığı ile
alış veriş yapma

26,62

5

0,00

Bankacılık işlemleri
yapma

29,38

5

0,00

Yabancılara
güvenme ve
yabancılarla
mesajlaşma

214,10

5

0,00

Ebeveynlerin kumar sitelerine girmeyi problem olarak
görmeleri eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyi arttıkça
kumar sitelerine girmeyi problem olarak görme
oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin arkadaşlık sitelerini kullanmayı problem
olarak görmeleri eğitim düzeylerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Özellikle lisans ve lisansüstü
düzeydeki ebeveynlerin arkadaşlık sitelerini
kullanmayı problem olarak görme oranların diğer
eğitim düzeylerine göre daha çok arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin hazır ödev sitelerini kullanmayı problem
olarak görmeleri eğitim düzeylerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Özellikle lisans ve lisansüstü
düzeydeki ebeveynlerin hazır ödev sitelerini
kullanmayı problem olarak görme oranların da daha
çok artış olduğu görülmektedir.
Ebeveynlerin internet aracılığı ile alış veriş yapmayı
problem olarak görmeleri eğitim düzeylerine göre
anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim
düzeyi arttıkça internet aracılığı ile alış veriş yapmayı
problem olarak görme oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin bankacılık işlemleri yapmayı problem
olarak görme eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Özellikle iki yıllık üniversite, lisans ve
lisansüstü düzeydeki ebeveynlerin hazır ödev sitelerini
kullanmayı problem olarak görme oranlarında daha
çok artış görülmektedir.
Ebeveynlerin yabancılara güvenme ve yabancılarla
mesajlaşmayı problem olarak görmeleri ebeveynlerin
eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin eğitim düzeyi arttıkça yabancılara
güvenme ve yabancılarla mesajlaşmayı problem
olarak görme oranların da arttığı görülmektedir.
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b. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından tehlikeli içeriklerin neler olduğuna
ilişkin görüşleri internet kullanım sürelerine bağlı
olarak değişmekte midir?
Tablo 114. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli İçerikler X Ebeveynlerin internet Kullanım Süreleri
Tehlikeli içerikler

Ki kare sd p

Yorum

Kopya yazılım kullanma

25,747

4

0,000

Ebeveynlerin kopya yazılım kullanmayı
problem olarak görmeleri interneti bir
seferde kullanım sürelerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Ebeveynlerin
interneti bir seferde kullanım süresi
arttıkça kopya yazılım kullanmayı
problem olarak görme oranların da
görülmektedir.

Bilgisayar ortamındaki özel verilere
izinsiz erişim
İnternette başkalarını rahatsız etme

14,440

4

0,006

15,378

4

0,004

Müzik, resim, film, program ve dosya
gibi materyalleri izinsiz kullanma

15,847

4

0,003

İnternette yapılan görüşmelerde yanlış
bilgi verme
İnternette yapılan görüşmelerde
uygunsuz konuşmalar yapma
Pornografi içeren sitelere girme

5,965

4

0,202

7,826

4

0,098

2,918

4

0,572

Reklam içerikli e-postaları açma

5,829

4

0,212

Şiddet veya terör içerikli sitelere girme

7,836

4

0,098

Kumar sitelerine girme

10,195

4

0,037

Arkadaşlık sitelerini kullanma

8,586

4

0,072

Hazır ödev sitelerini kullanma

7,915

4

0,095

İnternet aracılığı ile alış veriş yapma

10,853

4

0,028

Bankacılık işlemleri yapma

1,307

4

0,860

Yabancılara güvenme ve yabancılarla
mesajlaşma

14,598

4

0,006

Ebeveynlerin müzik, resim, film, program
ve dosya gibi materyalleri izinsiz
kullanmayı problem olarak görmeleri
interneti bir seferde kullanım sürelerine
göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin interneti bir seferde
kullanım süresi arttıkça müzik, resim, film,
program ve dosya gibi materyalleri izinsiz
kullanmayı problem olarak görme
oranlarının da arttığı görülmektedir.

Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
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Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.
c. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından tehlikeli içeriklerin neler olduğuna
ilişkin görüşleri internet kullanım sıklıklarına bağlı
olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 115. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli İçerikler X Ebeveynlerin İnternet Kullanım Sıklıkları
Tehlikeli içerikler

Ki kare sd

p

Yorum

Kopya yazılım kullanma

26,009

5

0,000

Bilgisayar ortamındaki özel verilere izinsiz 50,718
erişim

5

0,000

Ebeveynlerin kopya yazılım
kullanmayı problem olarak görmeleri,
internet kullanım sıklıklarına göre
anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin internet kullanım
sıklıkları arttıkça kopya yazılım
kullanmayı problem olarak görme
oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin bilgisayar ortamındaki
özel verilere izinsiz erişimi problem
olarak görmeleri, ebeveynlerin
internet Kullanım sıklığına göre
anlamlı olarak değişmektedir.
internet kullanım sıklıkları arttıkça
ebeveynlerin bilgisayar ortamındaki
özel verilere izinsiz erişimi problem
olarak görme oranlarında arttığı
görülmektedir.

İnternette başkalarını rahatsız etme

11,946

5

0,036

Müzik, resim, film, program ve dosya gibi
materyalleri izinsiz kullanma
İnternette yapılan görüşmelerde yanlış
bilgi verme
İnternette yapılan görüşmelerde
uygunsuz konuşmalar yapma
Pornografi içeren sitelere girme

14,682

5

0,012

12,234

5

0,032

7,509

5

0,185

14,549

5

0,012

Reklam içerikli e-postaları açma

21,751

5

0,001
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Ebeveynlerin reklam içerikli epostaları açmayı problem olarak
görmeleri internet kullanım
sıklıklarına göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin internet
kullanım sıklıkları arttıkça reklam
içerikli e-postaları açmayı problem
olarak görme oranların da arttığı
görülmektedir.

Tablo 115 Devam
Şiddet veya terör içerikli sitelere girme

23,110

5

0,000

Kumar sitelerine girme

6,617

5

0,251

Arkadaşlık sitelerini kullanma

3,695

5

0,594

Hazır ödev sitelerini kullanma

7,935

5

0,160

İnternet aracılığı ile alış veriş yapma

3,496

5

0,624

Bankacılık işlemleri yapma

3,978

5

0,553

Yabancılara güvenme ve yabancılarla
mesajlaşma

8,140

5

0,149

117

Ebeveynlerin şiddet veya terör
içerikli sitelere girmeyi problem
olarak görmeleri, ebeveynlerin
internet kullanım sıklıklarına göre
anlamlı olarak değişmektedir.
Kullanım sıklığı arttıkça ebeveynlerin
Şiddet veya terör içerikli sitelere
girmeyi problem olarak görme
oranlarının da arttığı görülmektedir.

A.3 İnternet ortamında güvenlik ve etik açısından tehlikeli
olarak görülen içerikler bireyin ailedeki rolüne
(anne/baba/çocuk) bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 116. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli İçerikler X Bireyin Ailedeki Rolü
Tehlikeli içerikler

Ki kare

sd p

Kopya yazılım kullanma

213,952 2

0,001

Bilgisayar ortamındaki
özel verilere izinsiz erişim

148,165 2

0,001

İnternette başkalarını
rahatsız etme

136,782 2

0,001

Müzik, resim, film,
program ve dosya gibi
materyalleri izinsiz
kullanma

64,46

2

0,001

İnternette yapılan
görüşmelerde yanlış bilgi
verme

67,718

2

0,001

İnternette yapılan
görüşmelerde uygunsuz
konuşmalar yapma

95,359

2

0,001

Pornografi içeren sitelere
girme

276,597 2

0,001

Yorum
Aile bireylerinin kopya yazılım kullanmayı problem
olarak görmeleri, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı
olarak değişmektedir. Babalar annelere ve çocuklara
oranla kopya yazılım kullanmayı daha çok problem
olarak görmektedirler.
Aile bireylerinin bilgisayar ortamındaki özel verilere
izinsiz erişimi problem olarak görmeleri, bireyin ailedeki
rolüne göre anlamlı olarak değişmektedir. Babalar ve
çocuklar annelere oranla Bilgisayar ortamındaki özel
verilere izinsiz erişimi daha çok problem olarak
görmektedirler.
Aile bireylerinin internette başkalarını rahatsız etmeyi
problem olarak görmeleri, bireyin ailedeki rolüne göre
anlamlı olarak değişmektedir. Çocuklar, babalar ve
annelere oranla internette başkalarını rahatsız etmeyi
daha çok problem olarak görmektedirler.
Aile bireylerinin müzik, resim, film, program ve dosya
gibi materyalleri izinsiz kullanmayı problem olarak
görmeleri, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. Babalar çocuklara, çocuklar da
annelere oranla müzik, resim, film, program ve dosya
gibi materyalleri izinsiz kullanmayı daha çok problem
olarak görmektedirler.
Aile bireylerinin internette yapılan görüşmelerde yanlış
bilgi vermeyi problem olarak görmeleri, bireyin ailedeki
rolüne göre anlamlı olarak değişmektedir. Babalar ve
çocuklar annelere oranla internette yapılan
görüşmelerde yanlış bilgi vermeyi daha çok problem
olarak görmektedirler.
Aile bireylerinin internette yapılan görüşmelerde
uygunsuz konuşmalar yapmayı problem olarak
görmeleri, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. Çocuklar babalara, babalarda annelere
oranla internette yapılan görüşmelerde uygunsuz
konuşmalar yapmayı daha çok problem olarak
görmektedirler.
Aile bireylerinin pornografi içeren sitelere girmeyi
problem olarak görmeleri bireyin ailedeki rolüne göre
anlamlı olarak değişmektedir. Çocuklar babalara,
babalar da annelere oranla pornografi içeren sitelere
girmeyi daha çok problem olarak görmektedirler.
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Tablo 116 Devam
Reklam içerikli e-postaları
açma

84,206

2

0,001

Şiddet veya terör içerikli
sitelere girme

191,68

2

0,001

Kumar sitelerine girme

220,535 2

0,001

Arkadaşlık sitelerini
kullanma

72,098

2

0,001

Tehlikeli içerikler

Ki kare

sd p

Hazır ödev sitelerini
kullanma

26,21

2

0,001

İnternet aracılığı ile alış
veriş yapma

43,331

2

0,001

Bankacılık işlemleri
yapma

23,874

2

0,001

Yabancılara güvenme ve
yabancılarla mesajlaşma

115,528 2

0,001

Aile bireylerinin reklam içerikli e-postaları açmayı
problem olarak görmeleri, bireyin ailedeki rolüne göre
anlamlı olarak değişmektedir. Babalar çocuklara,
çocuklar da annelere oranla reklam içerikli e-postaları
açmayı daha çok problem olarak görmektedirler.
Aile bireylerinin şiddet veya terör içerikli sitelere girmeyi
problem olarak görme bireyin ailedeki rolüne göre
anlamlı olarak değişmektedir. Çocuklar babalara,
babalar da annelere oranla şiddet veya terör içerikli
sitelere girmeyi daha çok problem olarak
görmektedirler.
Aile bireylerinin kumar sitelerine girmeyi problem olarak
görmeleri, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. çocuklar babalara, babalar da annelere
oranla kumar sitelerine girmeyi daha çok problem
olarak görmektedirler.
Aile bireylerinin arkadaşlık sitelerini kullanmayı problem
olarak görmeleri, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı
olarak değişmektedir. Çocuklar babalara, babalar da
annelere oranla arkadaşlık sitelerini kullanmayı daha
çok problem olarak görmektedirler.
Yorum
Aile bireylerinin hazır ödev sitelerini kullanmayı
problem olarak görmeleri bireyin ailedeki rolüne göre
anlamlı olarak değişmektedir. Çocuklar babalara,
babalar da annelere oranla hazır ödev sitelerini
kullanmayı daha çok problem olarak görmektedirler.
Aile bireylerinin internet aracılığı ile alış veriş yapmayı
problem olarak görmeleri bireyin ailedeki rolüne göre
anlamlı olarak değişmektedir. Çocuklar babalara,
babalar da annelere oranla internet aracılığı ile alış
veriş yapmayı daha çok problem olarak görmektedirler.
Aile bireylerinin bankacılık işlemleri yapmayı problem
olarak görmeleri, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı
olarak değişmektedir. Babalar ve çocuklar, annelere
oranla bankacılık işlemleri yapmayı daha çok problem
olarak görmektedirler.
Aile bireylerinin Yabancılara güvenme ve yabancılarla
mesajlaşmayı problem olarak görmeleri bireyin ailedeki
rolüne göre anlamlı olarak değişmektedir. Çocuklar
babalara, babalar da annelere oranla yabancılara
güvenme ve yabancılarla mesajlaşmayı daha çok
problem olarak görmektedirler.
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B. Ailelerin, internet ortamındaki güvenlik ve etik açısından
tehlikeli olarak algıladıkları teknolojiler nelerdir?
Tablo 117. Güvenlik ve Etik Açısından Tehlikeli Teknolojiler
Madde
Virüs yazılımları
Casus programlar (truva atı, klavye dinleyici, reklam yazılımları
vb.)

Dosya paylaşım programları (LimeWire, Bittorrent vb.)

ActiveX, Javascript, Java vb. teknolojiler

Web tarayıcıları (İnternet Explorer, Firefox vb.)

Sohbet programları (MSN, Messenger vb.)

İstenmeyen (spam) / önemsiz (junk) e-postalar

İnternet tabanlı oyunlar

Seçenek
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor

F

%

1731

35,92

3088

64,08

2370

49,18

2449

50,82

4000

83,00

819

17,00

4470

92,76

349

7,24

4484

93,05

335

6,95

3936

81,68

883

18,32

3254

67,52

1565

32,48

3825

79,37

994

20,63

Tablo 117’de de görüldüğü üzere güvenlik ve etik açısından en tehlikeli
algılanan teknolojiler virüs yazılımları ile casus programlar iken en az
tehlikeli algılanan teknolojiler ActiveX, Javascript, Java, ve Web
tarayıcıları olarak belirtilmiştir.
Ancak tabloda grubun tamamının görüşleri özetlenmiştir. Anne, baba ve
çocukların ayrı ayrı görüşlerini görebilmek amacıyla üç grup için ayrı
ayrı hesaplamalar yapılmış ve aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. İlerleyen
bölümlerde yapılan ki kare analizleri ile anlamlı farklar belirlenecek ve
bu farkların nereden kaynaklandığı yorumlanacaktır.
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Tablo 118. Güvenlik ve Etik Açısından Tehlikeli Teknolojiler
ANNE
Madde

Seçenek
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor

Virüs yazılımları
Casus programlar (truva atı,
klavye dinleyici, reklam
yazılımları vb.)

Dosya paylaşım programları
(LimeWire, Bittorrent vb.)

ActiveX, Javascript, Java vb.
teknolojiler

Web tarayıcıları (İnternet
Explorer, Firefox vb.)

Sohbet programları (MSN,
Messenger vb.)

İstenmeyen (spam) / önemsiz
(junk) e-postalar

İnternet tabanlı oyunlar

Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor
Tehlike
oluşturmuyor
Tehlike
oluşturuyor

BABA

ÇOCUK

F

%

F

%

F

%

1041

52,05

542

27,10

148

18,07

959

47,95

1458

72,90

671

81,93

1276

63,80

800

40,00

294

35,90

724

36,20

1200

60,00

525

64,10

1780

89,00

1565

78,25

655

79,98

220

11,00

435

21,75

164

20,02

1913

95,65

1807

90,35

750

91,58

87

4,35

193

9,65

69

8,42

1901

95,05

1816

90,80

767

93,65

99

4,95

184

9,20

52

6,35

1713

85,65

1542

77,10

681

83,15

287

14,35

458

22,90

138

16,85

1526

76,30

1230

61,50

498

60,81

474

23,70

770

38,50

321

39,19

1681

84,05

1520

76,00

624

76,19

319

15,95

480

24,00

195

23,81

B.1 Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik açısından
tehlikeli olarak algıladıkları teknolojilerin neler olduğuna
ilişkin görüşleri;
a. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından
tehlikeli
olarak
algıladıkları
teknolojilerin neler olduğuna ilişkin görüşleri
internet kullanım sürelerine bağlı olarak
değişmekte midir?
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Bu bölümde 8 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 8’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.006 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 119. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli Teknolojiler X Çocukların İnternet Kullanım Süreleri
Tehlikeli teknolojiler
Virüs yazılımları
Casus programlar (truva atı, klavye
dinleyici, reklam yazılımları vb.)
Dosya paylaşım programları
(LimeWire, Bittorrent vb.)
ActiveX, Javascript, Java vb.
teknolojiler
Web tarayıcıları (İnternet Explorer,
Firefox vb.)
Sohbet programları (MSN,
Messenger vb.)
İstenmeyen (spam) / önemsiz (junk)
e-postalar
İnternet tabanlı oyunlar

Ki kare

sd

p

4,462

4

0,347

12,748

4

0,013

2,601

4

0,627

6,116

4

0,191

4,226

4

0,376

2,138

4

0,710

10,729

4

0,030

5,483

4

0,241

Yorum

b. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından
tehlikeli
olarak
algıladıkları
teknolojilerin neler olduğuna ilişkin görüşleri
internet kullanım sıklıklarına bağlı olarak
değişmekte midir?

Bu bölümde 8 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 8’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.006 olarak
belirlenmiştir.
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Tablo 120. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli Teknolojiler X Çocukların İnternet Kullanım Sıklıkları
Tehlikeli teknolojiler

Ki kare

sd

p

Virüs yazılımları

2,131

5

0,831

Casus programlar (truva atı, klavye
dinleyici, reklam yazılımları vb.)

Dosya paylaşım programları
(LimeWire, Bittorrent vb.)
ActiveX, Javascript, Java vb.
teknolojiler

Web tarayıcıları (İnternet Explorer,
Firefox vb.)

Sohbet programları (MSN,
Messenger vb.)
İstenmeyen (spam) / önemsiz (junk)
e-postalar
İnternet tabanlı oyunlar

18,379

5

0,003

12,233

5

0,032

6,026

5

0,304

17,749

5

0,003

16,905

5

0,005

12,298

5

0,031

8,030

5

0,155

Yorum
Çocukların Casus programların
tehlike oluşturduğuna ilişkin
görüşleri interneti kullanım
sıklıklarına göre anlamlı olarak
değişmektedir. internet
kullanım sıklığı arttıkça
çocukların casus programların
tehlike oluşturduğu görüşünde
de artış görülmektedir

Çocukların Web tarayıcılarının
tehlike oluşturduğuna ilişkin
görüşleri interneti kullanım
sıklıklarına göre anlamlı olarak
değişmektedir. internet
kullanım sıklığı artıkça web
tarayıcılarının tehlike
oluşturduğu görüşünde de artış
görülmektedir

c. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından
tehlikeli
olarak
algıladıkları
teknolojilerin neler olduğuna ilişkin görüşleri
ailenin gelir düzeyine bağlı olarak değişmekte
midir?

Bu bölümde 8 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 8’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.006 olarak
belirlenmiştir.
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Tablo 121. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli Teknolojiler X Ailenin Gelir Düzeyi
Tehlikeli teknolojiler

Ki kare

sd

p

Virüs yazılımları

5,784

5

0,328

Casus programlar (truva atı, klavye dinleyici, reklam
yazılımları vb.)

14,630

5

0,012

Dosya paylaşım programları (LimeWire, Bittorrent vb.)

2,762

5

0,737

ActiveX, Javascript, Java vb. teknolojiler

3,277

5

0,657

Web tarayıcıları (İnternet Explorer, Firefox vb.)

4,101

5

0,535

Sohbet programları (MSN, Messenger vb.)

4,644

5

0,461

İstenmeyen (spam) / önemsiz (junk) e-postalar

10,236

5

0,069

İnternet tabanlı oyunlar

6,567

5

0,255

Yorum

d. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından
tehlikeli
olarak
algıladıkları
teknolojilerin neler olduğuna ilişkin görüşleri
internete bağlanan mekana bağlı olarak
değişmekte midir?
l.1. Evden
Bu bölümde 8 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 8’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.006 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 122. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli Teknolojiler X İnternete Evden Bağlanma
Tehlikeli teknolojiler

Ki kare sd

p

Virüs yazılımları

,043

0,836

Casus programlar (truva
atı, klavye dinleyici,
reklam yazılımları vb.)
Dosya paylaşım
programları (LimeWire,
Bittorrent vb.)
ActiveX, Javascript, Java
vb. teknolojiler
Web tarayıcıları (İnternet
Explorer, Firefox vb.)
Sohbet programları
(MSN, Messenger vb.)
İstenmeyen (spam) /
önemsiz (junk) e-postalar
İnternet tabanlı oyunlar

1

Yorum

19,684

1

0,000

2,530

1

0,112

,019

1

0,890

,411

1

0,522

3,419

1

0,064

3,311

1

0,069

1,709

1

0,191

Çocukların casus programların tehlike
oluşturduğuna ilişkin görüşleri internete evden
bağlanma/bağlanmama durumlarına göre anlamlı
olarak değişmektedir. İnternete evden
bağlananlarının bağlanmayanlara oranla casus
programların tehlike oluşturduğuna ilişkin
görüşlerinin arttığı görülmektedir.
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l.2. İnternet Kafeden
Bu bölümde 8 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 8’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.006 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 123. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli Teknolojiler X İnternete Kafeden Bağlanma
Tehlikeli teknolojiler
Virüs yazılımları
Casus programlar (truva atı, klavye
dinleyici, reklam yazılımları vb.)
Dosya paylaşım programları
(LimeWire, Bittorrent vb.)
ActiveX, Javascript, Java vb.
teknolojiler
Web tarayıcıları (İnternet Explorer,
Firefox vb.)
Sohbet programları (MSN,
Messenger vb.)
İstenmeyen (spam) / önemsiz (junk)
e-postalar
İnternet tabanlı oyunlar

Ki kare
,462

sd
1

p
0,497

5,172

1

0,023

3,361

1

0,067

,330

1

0,566

,116

1

0,734

,488

1

0,485

,124

1

0,724

1,365

1

0,243

Yorum

l.3. Okuldan
Bu bölümde 8 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 8’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.006 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 124. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli Teknolojiler X İnternete Okuldan Bağlanma
Tehlikeli teknolojiler
Ki kare sd p
Yorum
Virüs yazılımları
5,465 1 0,019
Casus programlar (truva atı, klavye
,829
1 0,362
dinleyici, reklam yazılımları vb.)
Dosya paylaşım programları
1,378 1 0,240
(LimeWire, Bittorrent vb.)
ActiveX, Javascript, Java vb.
,410
1 0,522
teknolojiler
Web tarayıcıları (İnternet Explorer,
,076
1 0,783
Firefox vb.)
Sohbet programları (MSN,
3,026 1 0,082
Messenger vb.)
Çocukların İstenmeyen (spam) / önemsiz
(junk) e-postaları problem olarak görmeleri
internete okuldan bağlanma/bağlanmama
durumlarına göre anlamlı olarak
İstenmeyen (spam) / önemsiz (junk)
15,591 1 0,000 değişmektedir. internete okuldan bağlanan
e-postalar
çocuklar bağlanmayanlara oranla
İstenmeyen (spam) / önemsiz (junk) epostaları daha çok problem olarak
görmektedirler.
İnternet tabanlı oyunlar
,002
1 0,965
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e. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından
tehlikeli
olarak
algıladıkları
teknolojilerin neler olduğuna ilişkin görüşleri
yaşlarına bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 8 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 8’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.006 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 125. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli Teknolojiler X Çocukların Yaşları
Tehlikeli teknolojiler
Virüs yazılımları
Casus programlar (truva atı, klavye
dinleyici, reklam yazılımları vb.)
Dosya paylaşım programları
(LimeWire, Bittorrent vb.)
ActiveX, Javascript, Java vb.
teknolojiler
Web tarayıcıları (İnternet Explorer,
Firefox vb.)
Sohbet programları (MSN,
Messenger vb.)
İstenmeyen (spam) / önemsiz
(junk) e-postalar
İnternet tabanlı oyunlar

Ki kare

sd

p

13,222

9

,153

15,091

9

,088

6,060

9

,734

7,861

9

,548

4,139

9

,902

8,733

9

,462

9,065

9

,431

4,177

9

,899
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Yorum

f. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından
tehlikeli
olarak
algıladıkları
teknolojilerin neler olduğuna ilişkin görüşleri
cinsiyetlerine bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 8 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 8’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.006 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 126. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli Teknolojiler X Çocukların Cinsiyeti
Tehlikeli teknolojiler
Virüs yazılımları
Casus programlar (truva atı, klavye
dinleyici, reklam yazılımları vb.)
Dosya paylaşım programları
(LimeWire, Bittorrent vb.)
ActiveX, Javascript, Java vb.
teknolojiler
Web tarayıcıları (İnternet Explorer,
Firefox vb.)
Sohbet programları (MSN,
Messenger vb.)
İstenmeyen (spam) / önemsiz (junk)
e-postalar
İnternet tabanlı oyunlar

Ki kare

sd

p

,878

1

0,349

,000

1

0,989

,558

1

0,455

,323

1

0,570

3,656

1

0,056

1,296

1

0,255

4,453

1

0,035

,444

1

0,505
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Yorum

g. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından
tehlikeli
olarak
algıladıkları
teknolojilerin neler olduğuna ilişkin görüşleri
akademik başarı düzeylerine bağlı olarak
değişmekte midir?
Bu bölümde 8 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 8’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.006 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 127. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli Teknolojiler X Çocukların Akademik Başarı Düzeyleri
Tehlikeli teknolojiler
Virüs yazılımları
Casus programlar (truva atı, klavye
dinleyici, reklam yazılımları vb.)
Dosya paylaşım programları
(LimeWire, Bittorrent vb.)
ActiveX, Javascript, Java vb.
teknolojiler
Web tarayıcıları (İnternet Explorer,
Firefox vb.)
Sohbet programları (MSN,
Messenger vb.)
İstenmeyen (spam) / önemsiz (junk)
e-postalar
İnternet tabanlı oyunlar

Ki kare

sd

p

1,527

4

0,822

13,351

4

0,010

1,401

4

0,844

9,952

4

0,041

1,114

4

0,892

6,462

4

0,167

4,264

4

0,371

4,401

4

0,354

Yorum

B.2 Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından tehlikeli olarak algıladıkları teknolojilerin neler
olduğuna ilişkin görüşleri;
a. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından tehlikeli olarak algıladıkları
teknolojilerin neler olduğuna ilişkin görüşleri
eğitim düzeylerine bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 8 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 8’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.006 olarak
belirlenmiştir.
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Tablo 128. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli Teknolojiler X Ebeveynlerin Eğitim Düzeyleri
Tehlikeli
teknolojiler

Ki kare

Virüs yazılımları

257,034 5

sd p

Casus
programlar (truva
345,564 5
atı, klavye
dinleyici, reklam
yazılımları vb.)

Yorum
Ebeveynlerin virüs yazılımlarının tehlike oluşturduğuna ilişkin
görüşleri eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
0,001
Ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça virüs yazılımlarının tehlike
oluşturduğu görüşünde de artış görülmektedir
0,001

Dosya paylaşım
programları
(LimeWire,
Bittorrent vb.)

71,721

5

0,001

ActiveX,
Javascript, Java
vb. teknolojiler

26,076

5

0,001

Web tarayıcıları
(İnternet
Explorer, Firefox
vb.)

17,166

5

0,001

Sohbet
programları
(MSN,
Messenger vb.)

30,666

5

0,001

İstenmeyen
(spam) / önemsiz 294,098 5
(junk) e-postalar

0,001

İnternet tabanlı
oyunlar

0,001

53,732

5

Ebeveynlerin casus programların tehlike oluşturduğuna ilişkin
görüşleri eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça casus programların
tehlike oluşturduğu görüşünde de artış görülmektedir
Ebeveynlerin dosya paylaşım programlarının tehlike
oluşturduğuna ilişkin görüşleri eğitim düzeylerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça
dosya paylaşım programlarının tehlike oluşturduğu görüşünde
de artış görülmektedir
Ebeveynlerin ActiveX, Javascript, Java vb. teknolojilerin tehlike
oluşturduğuna ilişkin görüşleri eğitim düzeylerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça
ActiveX, Javascript, Java vb. teknolojilerin tehlike oluşturduğu
görüşünde de artış görülmektedir
Ebeveynlerin web tarayıcılarının tehlike oluşturduğuna ilişkin
görüşleri eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
Lise, iki yıllık üniversite ve lisans düzeyindeki ebeveynlerin web
tarayıcılarının tehlike oluşturduğuna ilişkin görüşünde ilk, orta ve
lisans düzeyine göre artış görülmektedir.
Ebeveynlerin sohbet programlarının tehlike oluşturduğuna ilişkin
görüşleri eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça sohbet programlarının
tehlike oluşturduğu görüşünde de artış görülmektedir
Ebeveynlerin İstenmeyen (spam) / önemsiz (junk) e-postaların
tehlike oluşturduğuna ilişkin görüşleri eğitim düzeylerine göre
anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri
arttıkça İstenmeyen (spam) / önemsiz (junk) e-postaların tehlike
oluşturduğu görüşünde de artış görülmektedir.
Ebeveynlerin internet tabanlı oyunların tehlike oluşturduğuna
ilişkin görüşleri eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça internet
tabanlı oyunların tehlike oluşturduğu görüşünde de artış
görülmektedir.
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b. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından tehlikeli olarak algıladıkları
teknolojilerin neler olduğuna ilişkin görüşleri
internet kullanım sürelerine bağlı olarak
değişmekte midir?
Bu bölümde 8 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 8’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.006 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 129. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli Teknolojiler X Ebeveynlerin İnternet Kullanım Süreleri
Ki
Tehlikeli teknolojiler
kare
sd p
Yorum
Ebeveynlerin virüs yazılımlarının tehlike oluşturduğuna
ilişkin görüşleri bir seferde internet kullanım sürelerine
göre anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin bir
Virüs yazılımları
16,161 4 0,003
seferde internet kullanım süreleri arttıkça virüs
yazılımlarının tehlike oluşturduğu görüşünde de artış
görülmektedir.
Ebeveynlerin casus programların tehlike oluşturduğuna
ilişkin görüşleri bir seferde internet kullanım sürelerine
Casus programlar (truva
göre anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin bir
atı, klavye dinleyici,
18,857 4 0,001
seferde internet kullanım süreleri arttıkça casus
reklam yazılımları vb.)
programların tehlike oluşturduğu görüşünde de artış
görülmektedir.
Ebeveynlerin dosya paylaşım programların tehlike
oluşturduğuna ilişkin görüşleri bir seferde internet
Dosya paylaşım
kullanım sürelerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
programları (LimeWire, 32,833 4 0,000
Ebeveynlerin bir seferde internet kullanım süreleri arttıkça
Bittorrent vb.)
dosya paylaşım programların tehlike oluşturduğu
görüşünde de artış görülmektedir.
Ebeveynlerin ActiveX, Javascript, Java vb. teknolojilerin
tehlike oluşturduğuna ilişkin görüşleri bir seferde internet
kullanım sürelerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
ActiveX, Javascript,
31,904 4 0,000
Ebeveynlerin bir seferde internet kullanım süreleri arttıkça
Java vb. teknolojiler
ActiveX, Javascript, Java vb. teknolojilerin tehlike
oluşturduğu görüşünde de artış görülmektedir.
Ebeveynlerin web tarayıcılarının tehlike oluşturduğuna
ilişkin görüşleri bir seferde internet kullanım sürelerine
Web tarayıcıları
göre anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin bir
(İnternet Explorer,
18,392 4 0,001
seferde internet kullanım süreleri arttıkça web
Firefox vb.)
tarayıcılarının tehlike oluşturduğu görüşünde de artış
görülmektedir.
Sohbet programları
7,65
4 0,105
(MSN, Messenger vb.)
Ebeveynlerin istenmeyen (spam) / önemsiz (junk) epostaların tehlike oluşturduğuna ilişkin görüşleri bir
seferde internet kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
İstenmeyen (spam) /
önemsiz (junk) e20,232 4 0,000 değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde internet kullanım
süreleri arttıkça istenmeyen (spam) / önemsiz (junk) epostalar
postaların tehlike oluşturduğu görüşünde de artış
görülmektedir.
İnternet tabanlı oyunlar 3,065 4 0,547
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c. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından tehlikeli olarak algıladıkları
teknolojilerin neler olduğuna ilişkin görüşleri
internet kullanım sıklıklarına bağlı olarak
değişmekte midir?
Bu bölümde 8 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 8’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.006 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 130. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli Teknolojiler X Ebeveynlerin İnternet Kullanım Sıklıkları
Ki
Tehlikeli teknolojiler
sd p
Yorum
kare
Virüs yazılımları
17,338 5 0,004
Ebeveynlerin casus programların tehlike oluşturduğuna
Casus programlar
ilişkin görüşleri internet kullanım sıklıklarına göre anlamlı
(truva atı, klavye
81,209 5 0,000 olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet kullanım
dinleyici, reklam
sıklıkları arttıkça casus programların tehlike oluşturduğu
yazılımları vb.)
görüşünde de artış görülmektedir.
Ebeveynlerin dosya paylaşım programlarının tehlike
oluşturduğuna ilişkin görüşleri internet kullanım sıklıklarına
Dosya paylaşım
programları (LimeWire, 37,826 5 0,000 göre anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet
Bittorrent vb.)
kullanım sıklıkları arttıkça dosya paylaşım programlarının
tehlike oluşturduğu görüşünde de artış görülmektedir.
ActiveX, Javascript,
4,908 5 0,427
Java vb. teknolojiler
Web tarayıcıları
(İnternet Explorer,
4,483 5 0,482
Firefox vb.)
Ebeveynlerin sohbet programlarının tehlike oluşturduğuna
ilişkin görüşleri internet kullanım sıklıklarına göre anlamlı
Sohbet programları
18,751 5 0,002 olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet kullanım
(MSN, Messenger vb.)
sıklıkları arttıkça sohbet programlarının tehlike oluşturduğu
görüşünde de artış görülmektedir.
Ebeveynlerin istenmeyen (spam) / önemsiz (junk) epostaların tehlike oluşturduğuna ilişkin görüşleri internet
İstenmeyen (spam) /
kullanım sıklıklarına göre anlamlı olarak değişmektedir.
önemsiz (junk) e81,84 5 0,000
Ebeveynlerin internet kullanım sıklıkları arttıkça
postalar
istenmeyen (spam) / önemsiz (junk) e-postaların tehlike
oluşturduğu görüşünde de artış görülmektedir.
İnternet tabanlı oyunlar 3,19
5 0,67
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B.3 İnternet ortamında güvenlik ve etik açısından tehlikeli
olarak algılanan teknolojiler bireylerin ailedeki rolüne
(anne/baba/çocuk) bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 8 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 8’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.006 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 131. Ki Kare Özetleri: Tehlikeli Teknolojiler X Katılımcıların Ailedeki Rolü
Tehlikeli teknolojiler

Ki kare

sd

Virüs yazılımları

407,021 2

0.001

Casus programlar
(truva atı, klavye
dinleyici, reklam
yazılımları vb.)

296,29

2

0.001

Dosya paylaşım
programları
(LimeWire,
Bittorrent vb.)

88,337

2

0.001

ActiveX, Javascript,
Java vb. teknolojiler

43,87

2

0.001

Web tarayıcıları
(İnternet Explorer,
Firefox vb.)

28,478

2

0.001

Tehlikeli teknolojiler

Ki kare

sd

p

Sohbet programları
(MSN, Messenger
vb.)

50,278

2

0.001

İstenmeyen (spam)
/ önemsiz (junk) epostalar

120,196 2

0.001

İnternet tabanlı
oyunlar

45,686

0.001

2

p

Yorum
Aile bireylerinin virüs yazılımlarının tehlike oluşturduğuna
ilişkin görüşleri bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. Çocuklar babalara, babalarda annelere
oranla virüs yazılımlarının daha çok tehlike oluşturduğu
görüşündedirler
Aile bireylerinin casus programların tehlike oluşturduğuna
ilişkin görüşleri bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. Çocuklar ve babalar, annelere oranla casus
programlarının daha çok tehlike oluşturduğu görüşündedirler
Aile bireylerinin dosya paylaşım programların tehlike
oluşturduğuna ilişkin görüşleri bireyin ailedeki rolüne göre
anlamlı olarak değişmektedir. Çocuklar ve babalar, annelere
oranla dosya paylaşım programlarının daha çok tehlike
oluşturduğu görüşündedirler
Aile bireylerinin ActiveX, Javascript, Java vb. teknolojilerinin
tehlike oluşturduğuna ilişkin görüşleri bireyin ailedeki rolüne
göre anlamlı olarak değişmektedir. Babalar çocuklara,
çocuklar annelere oranla ActiveX, Javascript, Java vb.
teknolojilerinin daha çok tehlike oluşturduğu görüşündedirler
Aile bireylerinin web tarayıcılarının tehlike oluşturduğuna
ilişkin görüşleri bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. Babalar çocuklara, çocuklar annelere oranla
web tarayıcılarının daha çok tehlike oluşturduğu
görüşündedirler
Yorum
Aile bireylerinin sohbet programlarının tehlike oluşturduğuna
ilişkin görüşleri bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. Babalar çocuklara, çocuklar annelere oranla
sohbet programlarının daha çok tehlike oluşturduğu
görüşündedirler
Aile bireylerinin istenmeyen (spam) / önemsiz (junk) epostaların tehlike oluşturduğuna ilişkin görüşleri bireyin
ailedeki rolüne göre anlamlı olarak değişmektedir. Babalar
ve çocuklar annelere oranla istenmeyen (spam) / önemsiz
(junk) e-postaların daha çok tehlike oluşturduğu
görüşündedirler
Aile bireylerinin internet tabanlı oyunların tehlike
oluşturduğuna ilişkin görüşleri bireyin ailedeki rolüne göre
anlamlı olarak değişmektedir. Babalar ve çocuklar annelere
oranla internet tabanlı oyunların daha çok tehlike
oluşturduğu görüşündedirler.
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C. Ailelerin, internet ortamında güvenlik ve etik açısından
karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
Tablo 132. Güvenlik ve Etik Açısından Karşılaşılan Sorunlar
Madde

Seçenek

F

%

Bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılar yaşadım.

Karşılaşmadım

1934

40,13

Karşılaştım

2885

59,87

İnternet üzerinden yaptığım alış veriş işlemlerinden dolayı maddi
zarara uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette yabancılarla paylaştığım için maddi
veya manevi zarara uğradım.
İnternet üzerinden yaptığım yazışmalar isteğim dışında başkaları
tarafından izlendi.
Web sayfalarında gezinirken şiddet ve pornografi gibi içeriklerle
isteğim dışında karşılaştım.
Arkadaşlık siteleri nedeni ile maddi veya manevi zarara uğradım.
Kumar içerikli siteler yüzünden maddi veya manevi zarara
uğradım.
İnternet üzerindeki hesaplarıma ait kullanıcı parolalarım ele
geçirildi.
Kişisel bilgilerim iznim olmadan internette yayınlandı.
İnternetteki kimliği belirsiz kişilerce şahsıma yönelik hakaret, tehdit
veya ahlaksız teklifte bulunuldu.

Karşılaşmadım

4718

97,90

Karşılaştım

101

2,10

Karşılaşmadım

4726

98,07

Karşılaştım

93

1,93

Karşılaşmadım

4634

96,16

Karşılaştım

185

3,84

Karşılaşmadım

3285

68,17

Karşılaştım

1534

31,83

Karşılaşmadım

4722

97,99

Karşılaştım

97

2,01

Karşılaşmadım

4739

98,34

Karşılaştım

80

1,66

Karşılaşmadım

4707

97,68

Karşılaştım

112

2,32

Karşılaşmadım

4746

98,49

Karşılaştım

73

1,51

Karşılaşmadım

4500

93,38

Karşılaştım

319

6,62

Tabloda 132’de görüldüğü üzere bireysel olarak en fazla karşılaşılan
problemler virüs yazılımlarıdır. En az karşılaşılan sorunlar ise kişisel
bilgilerin bireylerin izni olmadan Internette yayınlanması, ya da kişisel
bilgilerin paylaşılması sonucu uğranan maddi manevi zararlar olmuştur.
Ancak daha önce de belirtildiği gibi bu tabloda grubun tamamının
görüşleri özetlenmiştir. Anne, baba ve çocukların ayrı ayrı görüşlerini
görebilmek amacıyla üç grup için ayrı ayrı hesaplamalar yapılmış ve
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. İlerleyen bölümlerde yapılan ki kare
analizleri ile anlamlı farklar belirlenecek ve bu farkların nereden
kaynaklandığı yorumlanacaktır.
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Tablo 133. Güvenlik ve Etik Açısından Karşılaşılan Sorunlar
ANNE
Madde

BABA

ÇOCUK

Seçenek

F

%

F

%

F

%

Karşılaşmadım

Bilgisayar virüsleri yüzünden
sıkıntılar yaşadım.
Karşılaştım
İnternet üzerinden yaptığım alış Karşılaşmadım
veriş işlemlerinden dolayı maddi
zarara uğradım.
Karşılaştım
Kişisel bilgilerimi internette
Karşılaşmadım
yabancılarla paylaştığım için
maddi veya manevi zarara
uğradım.
Karşılaştım
İnternet üzerinden yaptığım
Karşılaşmadım
yazışmalar isteğim dışında
başkaları tarafından izlendi.
Karşılaştım
Web sayfalarında gezinirken
Karşılaşmadım
şiddet ve pornografi gibi
içeriklerle isteğim dışında
karşılaştım.
Karşılaştım
Arkadaşlık siteleri nedeni ile
Karşılaşmadım
maddi veya manevi zarara
uğradım.
Karşılaştım
Kumar içerikli siteler yüzünden Karşılaşmadım
maddi veya manevi zarara
uğradım.
Karşılaştım
İnternet üzerindeki hesaplarıma Karşılaşmadım
ait kullanıcı parolalarım ele
geçirildi.
Karşılaştım

1120

56,00

590

29,50

224

27,35

Kişisel bilgilerim iznim olmadan
İnternet’te yayınlandı.
İnternetteki kimliği belirsiz
kişilerce şahsıma yönelik
hakaret, tehdit veya ahlaksız
teklifte bulunuldu.

880

44,00

1410

70,50

595

72,65

1967

98,35

1947

97,35

804

98,17

33

1,65

53

2,65

15

1,83

1976

98,80

1953

97,65

797

97,31

24

1,20

47

2,35

22

2,69

1947

97,35

1908

95,40

779

95,12

53

2,65

92

4,60

40

4,88

1560

78,00

1226

61,30

499

60,93

440

22,00

774

38,70

320

39,07

1980

99,00

1941

97,05

801

97,80

20

1,00

59

2,95

18

2,20

1982

99,10

1950

97,50

807

98,53

18

0,90

50

2,50

12

1,47

1982

99,10

1952

97,60

773

94,38

18

0,90

48

2,40

46

5,62

Karşılaşmadım

1984

99,20

1954

97,70

808

98,66

Karşılaştım

16

0,80

46

2,30

11

1,34

Karşılaşmadım

1900

95,00

1855

92,75

745

90,96

Karşılaştım

100

5,00

145

7,25

74

9,04
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C.1 Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik açısından
karşılaştıkları sorunlar;
a. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından
karşılaştıkları
sorunlar
internet
kullanım sürelerine bağlı olarak değişmekte
midir?
Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 134. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X Çocukların İnternet Kullanım Süreleri
Karşılaşılan sorunlar
Bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılar
yaşadım.

Ki kare

sd

p

12,136

4

0,016

1,039

4

0,904

,521

4

0,971

1,169

4

0,883

15,112

4

0,004

7,631

4

0,106

Kumar içerikli siteler yüzünden maddi
veya manevi zarara uğradım.

2,498

4

0,645

İnternet üzerindeki hesaplarıma ait
kullanıcı parolalarım ele geçirildi.

7,295

4

0,121

Kişisel bilgilerim iznim olmadan
internette yayınlandı.

7,799

4

0,099

İnternetteki kimliği belirsiz kişilerce
şahsıma yönelik hakaret, tehdit veya
ahlaksız teklifte bulunuldu.

12,924

4

0,012

İnternet üzerinden yaptığım alış veriş
işlemlerinden dolayı maddi zarara
uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette
yabancılarla paylaştığım için maddi
veya manevi zarara uğradım.
İnternet üzerinden yaptığım
yazışmalar isteğim dışında başkaları
tarafından izlendi.
Web sayfalarında gezinirken şiddet ve
pornografi gibi içeriklerle isteğim
dışında karşılaştım.
Arkadaşlık siteleri nedeni ile maddi
veya manevi zarara uğradım.
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Yorum

b. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından
karşılaştıkları
sorunlar
internet
kullanım sıklıklarına bağlı olarak değişmekte
midir?
Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 135. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X Çocukların İnternet Kullanım Sıklıkları
Ki
Karşılaşılan sorunlar
kare sd p
Yorum
Çocukların bilgisayar virüsleri
yüzünden sıkıntılarla karşılaşmaları,
internet kullanım sıklıklarına göre
anlamlı olarak değişmektedir.
Bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılar
48,3 5 0,000
Çocukların internet kullanım sıklıkları
yaşadım.
arttıkça bilgisayar virüsleri yüzünden
sıkıntılarla karşılaşma oranlarının da
arttığı görülmektedir.
İnternet üzerinden yaptığım alış veriş
2,29 5 0,807
işlemlerinden dolayı maddi zarara uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette yabancılarla
paylaştığım için maddi veya manevi zarara
8,13 5 0,149
uğradım.
İnternet üzerinden yaptığım yazışmalar
8,04 5 0,154
isteğim dışında başkaları tarafından izlendi.
Web sayfalarında gezinirken şiddet ve
pornografi gibi içeriklerle isteğim dışında
3,58 5 0,611
karşılaştım.
Arkadaşlık siteleri nedeni ile maddi veya
4,13 5 0,531
manevi zarara uğradım.
Kumar içerikli siteler yüzünden maddi veya
4,87 5 0,432
manevi zarara uğradım.
İnternet üzerindeki hesaplarıma ait kullanıcı
6,98 5 0,222
parolalarım ele geçirildi.
Kişisel bilgilerim iznim olmadan internette
1,44 5 0,920
yayınlandı.
İnternetteki kimliği belirsiz kişilerce şahsıma
yönelik hakaret, tehdit veya ahlaksız teklifte
9,08 5 0,106
bulunuldu.

136

c. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlar ailenin gelir
düzeyine bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 136. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X Ailenin Gelir Düzeyi
Karşılaşılan sorunlar
Bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılar
yaşadım.

Ki kare

sd

p

4,773

5

0,444

6,178

5

0,289

2,974

5

0,704

4,907

5

0,427

İnternet üzerinden yaptığım alış veriş
işlemlerinden dolayı maddi zarara
uğradım.
Kişisel bilgilerimi İnternette
yabancılarla paylaştığım için maddi
veya manevi zarara uğradım.
İnternet üzerinden yaptığım
yazışmalar isteğim dışında başkaları
tarafından izlendi.
Web sayfalarında gezinirken şiddet ve
pornografi gibi içeriklerle isteğim
dışında karşılaştım.
Arkadaşlık siteleri nedeni ile maddi
veya manevi zarara uğradım.

5,606

5

0,346

8,604

5

0,126

Kumar içerikli siteler yüzünden maddi
veya manevi zarara uğradım.

6,691

5

0,245

İnternet üzerindeki hesaplarıma ait
kullanıcı parolalarım ele geçirildi.

3,769

5

0,583

Kişisel bilgilerim iznim olmadan
internette yayınlandı.

5,674

5

0,339

İnternetteki kimliği belirsiz kişilerce
şahsıma yönelik hakaret, tehdit veya
ahlaksız teklifte bulunuldu.

3,128

5

0,680
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Yorum

d. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlar internete
bağlanan mekâna bağlı olarak değişmekte midir?
d.1. Evden
Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 137 Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X İnternete Evden Bağlanma
Karşılaşılan sorunlar

Ki kare

sd

p

Bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılar
yaşadım.

28,292

1

0,000

,001

1

0,973

,031

1

0,860

1,637

1

0,201

3,187

1

0,074

,851

1

0,356

,220

1

0,639

,609

1

0,435

1,970

1

0,160

1,865

1

0,172

İnternet üzerinden yaptığım alış veriş
işlemlerinden dolayı maddi zarara
uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette
yabancılarla paylaştığım için maddi
veya manevi zarara uğradım.
İnternet üzerinden yaptığım
yazışmalar isteğim dışında başkaları
tarafından izlendi.
Web sayfalarında gezinirken şiddet ve
pornografi gibi içeriklerle isteğim
dışında karşılaştım.
Arkadaşlık siteleri nedeni ile maddi
veya manevi zarara uğradım.
Kumar içerikli siteler yüzünden maddi
veya manevi zarara uğradım.
İnternet üzerindeki hesaplarıma ait
kullanıcı parolalarım ele geçirildi.
Kişisel bilgilerim iznim olmadan
internette yayınlandı.
İnternetteki kimliği belirsiz kişilerce
şahsıma yönelik hakaret, tehdit veya
ahlaksız teklifte bulunuldu.
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Yorum
Çocukların bilgisayar virüsleri
yüzünden sıkıntılarla
karşılaşmaları, internete evden
bağlanma/bağlanmama
durumlarına göre anlamlı olarak
değişmektedir. Çocukların
internete evden bağlanma
oranları arttıkça bilgisayar
virüsleri ile sıkıntılarla karşılaşma
oranlarının da arttığı
görülmektedir.

d.2. İnternet Kafeden
Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 138. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X İnternete Kafeden Bağlanma
Karşılaşılan sorunlar
Bilgisayar virüsleri
yüzünden sıkıntılar
yaşadım.
İnternet üzerinden
yaptığım alış veriş
işlemlerinden dolayı maddi
zarara uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette
yabancılarla paylaştığım
için maddi veya manevi
zarara uğradım.
İnternet üzerinden
yaptığım yazışmalar
isteğim dışında başkaları
tarafından izlendi.
Web sayfalarında
gezinirken şiddet ve
pornografi gibi içeriklerle
isteğim dışında karşılaştım.
Arkadaşlık siteleri nedeni
ile maddi veya manevi
zarara uğradım.
Kumar içerikli siteler
yüzünden maddi veya
manevi zarara uğradım.
Karşılaşılan sorunlar
İnternet üzerindeki
hesaplarıma ait kullanıcı
parolalarım ele geçirildi.
Kişisel bilgilerim iznim
olmadan internette
yayınlandı.

İnternetteki kimliği belirsiz
kişilerce şahsıma yönelik
hakaret, tehdit veya
ahlaksız teklifte bulunuldu.

Ki kare

sd

p

2,389

1

0,122

,081

1

0,775

,973

1

0,324

3,368

1

0,066

,234

1

0,629

,229

1

0,632

,722

1

0,396

Ki kare

sd

p

1,486

1

0,223

,151

1

0,698

9,985

1

0,002
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Yorum

Yorum

Çocukların internetteki kimliği belirsiz
kişilerce şahıslarına yönelik hakaret,
tehdit veya ahlaksız teklifle
karşılaşmaları, internete kafeden
bağlanma/bağlanmama durumlarına
göre anlamlı olarak değişmektedir.
Çocukların internet kafeden internete
bağlanma oranları attıkça internetteki
kimliği belirsiz kişilerce şahıslarına
yönelik hakaret, tehdit veya ahlaksız
teklifle karşılaşma oranları da
artmaktadır.

d.3. Okuldan
Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 139. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X İnternete Okuldan Bağlanma
Karşılaşılan sorunlar
Bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılar
yaşadım.

Ki kare

sd

p

4,789

1

0,029

2,649

1

0,104

3,919

1

0,048

,912

1

0,340

,565

1

0,452

,196

1

0,658

Kumar içerikli siteler yüzünden maddi
veya manevi zarara uğradım.

,035

1

0,852

İnternet üzerindeki hesaplarıma ait
kullanıcı parolalarım ele geçirildi.

3,233

1

0,072

Kişisel bilgilerim iznim olmadan
internette yayınlandı.

1,933

1

0,164

İnternetteki kimliği belirsiz kişilerce
şahsıma yönelik hakaret, tehdit veya
ahlaksız teklifte bulunuldu.

,103

1

0,749

İnternet üzerinden yaptığım alış veriş
işlemlerinden dolayı maddi zarara
uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette
yabancılarla paylaştığım için maddi
veya manevi zarara uğradım.
İnternet üzerinden yaptığım
yazışmalar isteğim dışında başkaları
tarafından izlendi.
Web sayfalarında gezinirken şiddet ve
pornografi gibi içeriklerle isteğim
dışında karşılaştım.
Arkadaşlık siteleri nedeni ile maddi
veya manevi zarara uğradım.
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Yorum

e. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlar yaşlarına bağlı
olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 140. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X Çocukların Yaşları
Karşılaşılan sorunlar
Bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılar
yaşadım.
İnternet üzerinden yaptığım alış veriş
işlemlerinden dolayı maddi zarara
uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette
yabancılarla paylaştığım için maddi
veya manevi zarara uğradım.
İnternet üzerinden yaptığım
yazışmalar isteğim dışında başkaları
tarafından izlendi.
Web sayfalarında gezinirken şiddet ve
pornografi gibi içeriklerle isteğim
dışında karşılaştım.

Ki kare

sd

p

16,003

9

,067

12,563

9

,183

5,944

9

,746

13,126

9

,157

30,276

9

,000

Arkadaşlık siteleri nedeni ile maddi
veya manevi zarara uğradım.

12,152

9

,205

Kumar içerikli siteler yüzünden maddi
veya manevi zarara uğradım.

7,193

9

,617

İnternet üzerindeki hesaplarıma ait
kullanıcı parolalarım ele geçirildi.

6,630

9

,676

Kişisel bilgilerim iznim olmadan
internette yayınlandı.

15,357

9

,082

İnternetteki kimliği belirsiz kişilerce
şahsıma yönelik hakaret, tehdit veya
ahlaksız teklifte bulunuldu.

10,310

9

,326
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Yorum

Çocukların web sayfalarında
gezinirken şiddet ve pornografi
gibi içeriklerle istekleri dışında
karşılaşmaları, yaşlarına göre
anlamalı olarak değişmektedir.
Çocukların yaşları arttıkça web
sayfalarında gezinirken şiddet ve
pornografi gibi içeriklerle istekleri
dışında karşılaşma oranları da
artış göstermektedir.

f. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlar cinsiyetlerine
bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 141. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X Çocukların Cinsiyetleri
Karşılaşılan sorunlar
Bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılar
yaşadım.
İnternet üzerinden yaptığım alış veriş
işlemlerinden dolayı maddi zarara
uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette
yabancılarla paylaştığım için maddi
veya manevi zarara uğradım.
İnternet üzerinden yaptığım
yazışmalar isteğim dışında başkaları
tarafından izlendi.
Web sayfalarında gezinirken şiddet ve
pornografi gibi içeriklerle isteğim
dışında karşılaştım.

Ki kare

sd

p

,138

1

0,710

,489

1

0,484

6,066

1

0,014

,090

1

0,764

,851

1

0,356

Karşılaşılan sorunlar
Arkadaşlık siteleri nedeni ile maddi
veya manevi zarara uğradım.

Ki kare

sd

p

,008

1

0,927

Kumar içerikli siteler yüzünden maddi
veya manevi zarara uğradım.

,054

1

0,816

İnternet üzerindeki hesaplarıma ait
kullanıcı parolalarım ele geçirildi.

,090

1

0,764

Kişisel bilgilerim iznim olmadan
internette yayınlandı.

,074

1

0,786

İnternetteki kimliği belirsiz kişilerce
şahsıma yönelik hakaret, tehdit veya
ahlaksız teklifte bulunuldu.

,191

1

0,662
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Yorum

Yorum

g. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlar akademik
başarı düzeylerine bağlı olarak değişmekte
midir?
Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 142. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X Çocukların Akademik Başarı Düzeyleri
Karşılaşılan sorunlar
Bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılar
yaşadım.
İnternet üzerinden yaptığım alış veriş
işlemlerinden dolayı maddi zarara
uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette
yabancılarla paylaştığım için maddi
veya manevi zarara uğradım.
İnternet üzerinden yaptığım
yazışmalar isteğim dışında başkaları
tarafından izlendi.
Web sayfalarında gezinirken şiddet ve
pornografi gibi içeriklerle isteğim
dışında karşılaştım.
Arkadaşlık siteleri nedeni ile maddi
veya manevi zarara uğradım.
Kumar içerikli siteler yüzünden maddi
veya manevi zarara uğradım.
İnternet üzerindeki hesaplarıma ait
kullanıcı parolalarım ele geçirildi.
Kişisel bilgilerim iznim olmadan
internette yayınlandı.
İnternetteki kimliği belirsiz kişilerce
şahsıma yönelik hakaret, tehdit veya
ahlaksız teklifte bulunuldu.

Ki kare

sd

p

6,030

4

0,197

3,774

4

0,438

5,132

4

0,274

1,948

4

0,745

6,273

4

0,180

5,156

4

0,272

2,522

4

0,641

2,280

4

0,684

12,506

4

0,014

2,566

4

0,633

Yorum

C.2 Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlar;
a. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından karşılaştıkları sorunlar eğitim
düzeylerine bağlı olarak değişmekte midir?
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Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 143. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X Ebeveynlerin Eğitim Düzeyleri
Karşılaşılan sorunlar

Ki kare

sd

p

Bilgisayar virüsleri yüzünden
sıkıntılar yaşadım.

277,249

5

0,000

5

0,024

5

0,174

İnternet üzerinden yaptığım
alış veriş işlemlerinden dolayı 12,956
maddi zarara uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette
yabancılarla paylaştığım için
7,690
maddi veya manevi zarara
uğradım.

İnternet üzerinden yaptığım
yazışmalar isteğim dışında
başkaları tarafından izlendi.

18,164

5

0,003

Web sayfalarında gezinirken
şiddet ve pornografi gibi
içeriklerle isteğim dışında
karşılaştım.

166,734

5

0,000

7,388

5

0,193

4,410

5

0,492

5,083

5

0,406

5,650

5

0,342

10,134

5

0,072

Arkadaşlık siteleri nedeni ile
maddi veya manevi zarara
uğradım.
Kumar içerikli siteler
yüzünden maddi veya
manevi zarara uğradım.
İnternet üzerindeki
hesaplarıma ait kullanıcı
parolalarım ele geçirildi.
Kişisel bilgilerim iznim
olmadan internette
yayınlandı.
İnternetteki kimliği belirsiz
kişilerce şahsıma yönelik
hakaret, tehdit veya ahlaksız
teklifte bulunuldu.
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Yorum
Ebeveynlerin bilgisayar virüsleri yüzünden
sıkıntılarla karşılaşmaları, eğitim düzeylerine
göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça
bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılarla
karşılaşma oranlarında da artış görülmektedir.

Ebeveynlerin internet üzerinden yaptıkları
yazışmalarda istekleri dışında başkaları
tarafından izlenmeleri, eğitim düzeylerine göre
anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin
eğitim düzeyleri arttıkça internet üzerinden
yaptıkları yazışmalarda istekleri dışında
başkaları tarafından izlenme oranlarında da
artış görülmektedir. Ancak sadece lisansüstü
düzeyde bu oranda bir miktar düşüş
görülmektedir.
Ebeveynlerin web sayfalarında gezinirken
şiddet ve pornografi gibi içeriklerle istekleri
dışında karşılaşmaları, eğitim düzeylerine göre
anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin
eğitim düzeyleri arttıkça web sayfalarında
gezinirken şiddet ve pornografi gibi içeriklerle
istekleri dışında karşılaşma oranlarında da
artış görülmektedir.

b. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından karşılaştıkları sorunlar internet
kullanım sürelerine bağlı olarak değişmekte
midir?
Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 144. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X Ebeveynlerin İnternet Kullanım Süreleri
Karşılaşılan sorunlar

Ki kare

sd p

Bilgisayar virüsleri yüzünden
sıkıntılar yaşadım.

38,561

4

0,000

6,072

4

0,194

4,929

4

0,295

İnternet üzerinden yaptığım alış
veriş işlemlerinden dolayı maddi
zarara uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette
yabancılarla paylaştığım için maddi
veya manevi zarara uğradım.

İnternet üzerinden yaptığım
yazışmalar isteğim dışında başkaları
tarafından izlendi.

15,374

4

0,004

Web sayfalarında gezinirken şiddet
ve pornografi gibi içeriklerle isteğim
dışında karşılaştım.

22,729

4

0,000
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Yorum
Ebeveynlerin bilgisayar virüsleri
yüzünden sıkıntılar karşılaşmaları, bir
seferde internet kullanım sürelerine göre
anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin bir seferde internet kullanım
süreleri arttıkça bilgisayar virüsleri
yüzünden sıkıntılarla karşılaşma
oranlarında da artış görülmektedir.

Ebeveynlerin İnternet üzerinden yaptıkları
yazışmaların istekleri dışında başkaları
tarafından izlenmesi, bir seferde internet
kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde
internet kullanım süreleri arttıkça bu tür
tehlikelerle karşılaşma oranları da
artmaktadır.
Ebeveynlerin web sayfalarında gezinirken
şiddet ve pornografi gibi içeriklerle
istekleri dışında karşılaşmaları, bir
seferde internet kullanım sürelerine göre
anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin bir seferde internet kullanım
süreleri arttıkça web sayfalarında
gezinirken şiddet ve pornografi gibi
içeriklerle istekleri dışında karşılaşma
oranlarında da artış görülmektedir. Ancak
interneti bir seferde 3-5 saat arası kullan
ebeveynlerin bu durumla karşılaşma
oranlarının bir miktar düştüğü
görülmektedir.

Tablo 144 Devam
Arkadaşlık siteleri nedeni ile maddi
veya manevi zarara uğradım.

6,407

4

0,171

Kumar içerikli siteler yüzünden
maddi veya manevi zarara uğradım.

2,273

4

0,686

2,403

4

0,662

Kişisel bilgilerim iznim olmadan
internette yayınlandı.
İnternetteki kimliği belirsiz kişilerce
şahsıma yönelik hakaret, tehdit veya
ahlaksız teklifte bulunuldu.

19,519

4

0,001
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Ebeveynlerin internetteki kimliği belirsiz
kişilerce şahıslarına yönelik hakaret,
tehdit veya ahlaksız tekliflerle
karşılaşmaları, bir seferde internet
kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
değişmektedir.

c. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından karşılaştıkları sorunlar internet
kullanım sıklıklarına bağlı olarak değişmekte
midir?
Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 145. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X Ebeveynlerin İnternet Kullanım Sıklıkları
Karşılaşılan sorunlar

Ki kare sd p

Bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılar
yaşadım.

86,672

5

11,986

5

0,035

4,942

5

0,423

2,315

5

0,804

28,311

5

Ebeveynlerin web sayfalarında
gezinirken şiddet ve pornografi gibi
içeriklerle istekleri dışında
karşılaşmaları internet kullanım
sıklıklarına göre anlamlı olarak
0,000 değişmektedir. Ebeveynlerin
internet kullanım sıklıkları arttıkça
web sayfalarında gezinirken şiddet
ve pornografi gibi içeriklerle istekleri
dışında karşılaşma oranlarında da
artış görülmektedir.

6,152

5

0,292

10,853

5

0,054

10,578

5

0,060

7,180

5

0,208

,600

5

0,988

İnternet üzerinden yaptığım alış veriş
işlemlerinden dolayı maddi zarara uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette yabancılarla
paylaştığım için maddi veya manevi zarara
uğradım.
İnternet üzerinden yaptığım yazışmalar
isteğim dışında başkaları tarafından izlendi.

Web sayfalarında gezinirken şiddet ve
pornografi gibi içeriklerle isteğim dışında
karşılaştım.

Arkadaşlık siteleri nedeni ile maddi veya
manevi zarara uğradım.
Kumar içerikli siteler yüzünden maddi veya
manevi zarara uğradım.
İnternet üzerindeki hesaplarıma ait kullanıcı
parolalarım ele geçirildi.
Kişisel bilgilerim iznim olmadan internette
yayınlandı.
İnternetteki kimliği belirsiz kişilerce şahsıma
yönelik hakaret, tehdit veya ahlaksız teklifte
bulunuldu.
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Yorum
Ebeveynlerin bilgisayar virüsleri
yüzünden karşılaştıkları sıkıntılar,
internet kullanım sıklıklarına göre
anlamlı olarak değişmektedir.
0,000 Ebeveynlerin internet kullanım
sıklıkları arttıkça bilgisayar virüsleri
yüzünden karşılaştıkları sıkıntılarla
karşılaşma oranlarında da artış
görülmektedir.

d. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından karşılaştıkları sorunlar yaşlarına
bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 146. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X Ebeveynlerin Yaşları
Karşılaşılan sorunlar

Ki kare

sd

p

Bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılar
yaşadım.

3,433

2

0,180

2,521

2

0,283

3,136

2

0,208

3,837

2

0,147

5,571

2

0,062

Arkadaşlık siteleri nedeni ile maddi
veya manevi zarara uğradım.

,176

2

0,916

Kumar içerikli siteler yüzünden maddi
veya manevi zarara uğradım.

2,364

2

0,307

İnternet üzerindeki hesaplarıma ait
kullanıcı parolalarım ele geçirildi.

5,638

2

0,060

Kişisel bilgilerim iznim olmadan
internette yayınlandı.

2,683

2

0,261

İnternetteki kimliği belirsiz kişilerce
şahsıma yönelik hakaret, tehdit veya
ahlaksız teklifte bulunuldu.

9,713

2

0,008

İnternet üzerinden yaptığım alış veriş
işlemlerinden dolayı maddi zarara
uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette
yabancılarla paylaştığım için maddi
veya manevi zarara uğradım.
İnternet üzerinden yaptığım
yazışmalar isteğim dışında başkaları
tarafından izlendi.
Web sayfalarında gezinirken şiddet ve
pornografi gibi içeriklerle isteğim
dışında karşılaştım.
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Yorum

C.3 İnternet ortamında güvenlik ve etik açısından karşılaşılan
sorunlar bireylerin ailedeki rolüne (anne/baba/çocuk)
bağlı olarak değişmekte midir?

Bu bölümde 10 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 10’a bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.005 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 147. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunları X Katılımcıların Ailedeki Rolü
Ki
Karşılaşılan sorunlar
kare sd p
Yorum
Aile bireylerinin bilgisayar virüsleri yüzünden
sıkıntılar yaşamaları bireyin ailedeki rolüne göre
Bilgisayar virüsleri yüzünden
359 2 0,00 anlamlı olarak değişmektedir. Çocukların babalara,
sıkıntılar yaşadım.
babaların annelere oranla bilgisayar virüsleri
yüzünden daha çok sıkıntı yaşadığı görülmektedir.
İnternet üzerinden yaptığım alış
veriş işlemlerinden dolayı maddi 5,21 2 0,07
zarara uğradım.
Kişisel bilgilerimi internette
yabancılarla paylaştığım için
9,97 2 0,01
maddi veya manevi zarara
uğradım.
Aile bireylerinin internet üzerinden yaptıkları
yazışmalarda istekleri dışında başkaları tarafından
izlenmeleri ile karşılaşmaları bireyin ailedeki rolüne
İnternet üzerinden yaptığım
göre anlamlı olarak değişmektedir. Çocukların
yazışmalar isteğim dışında
13,2 2 0,00
babalara, babaların annelere oranla internet
başkaları tarafından izlendi.
üzerinden yaptıkları yazışmalarda istekleri dışında
başkaları tarafından izlenme ile daha çok
karşılaştıkları görülmektedir.
Aile bireylerinin web sayfalarında gezinirken şiddet
ve pornografi gibi içeriklerle istekleri dışında
Web sayfalarında gezinirken
karşılaşmaları bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı
şiddet ve pornografi gibi
152 2 0,00 olarak değişmektedir. Çocukların ve babaların,
içeriklerle isteğim dışında
annelere oranla web sayfalarında gezinirken şiddet
karşılaştım.
ve pornografi gibi içeriklerle istekleri dışında daha
çok karşılaştıkları görülmektedir.
Aile bireylerinin arkadaşlık siteleri nedeni ile maddi
veya manevi zarara uğramaları, bireyin ailedeki
Arkadaşlık siteleri nedeni ile
rolüne göre anlamlı olarak değişmektedir. Babaların
maddi veya manevi zarara
19,5 2 0,00
çocuklara, çocukların annelere oranla arkadaşlık
uğradım.
siteleri nedeni ile daha çok maddi veya manevi
zarara uğradıkları görülmektedir.
Aile bireylerinin kumar içerikli siteler yüzünden
maddi veya manevi zarara uğramaları, bireyin
Kumar içerikli siteler yüzünden
ailedeki rolüne göre anlamlı olarak değişmektedir.
maddi veya manevi zarara
15,9 2 0,00
Babaların çocuklara, çocukların annelere oranla
uğradım.
kumar içerikli siteler yüzünden daha çok maddi veya
manevi zarara uğradıkları görülmektedir.
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Tablo 147 Devam
İnternet üzerindeki hesaplarıma
ait kullanıcı parolalarım ele
geçirildi.

57

2

0,00

Kişisel bilgilerim iznim olmadan
internette yayınlandı.

15,3 2

0,00

İnternetteki kimliği belirsiz
kişilerce şahsıma yönelik
hakaret, tehdit veya ahlaksız
teklifte bulunuldu.

17,5 2

0,00

Aile bireylerinin internet üzerindeki hesaplarına ait
kullanıcı parolalarının ele geçirilmesi, bireyin ailedeki
rolüne göre anlamlı olarak değişmektedir.
Çocukların babalara, babaların annelere oranla
internet üzerindeki hesaplarına ait kullanıcı
parolalarının daha çok ele geçirildiği görülmektedir.
Aile bireylerinin kişisel bilgilerinin izinleri olmadan
internette yayınlanması, bireyin ailedeki rolüne göre
anlamlı olarak değişmektedir. Babaların çocuklara,
çocukların annelere oranla kişisel bilgilerinin izinleri
olmadan internette yayınlanması ile daha çok
karşılaştıkları görülmektedir.
Aile bireylerinin internetteki kimliği belirsiz kişilerce
şahıslarına yönelik hakaret, tehdit veya ahlaksız
teklifte bulunulması, bireyin ailedeki rolüne göre
anlamlı olarak değişmektedir. Çocukların babalara,
babaların annelere oranla internetteki kimliği belirsiz
kişilerce şahıslarına yönelik hakaret, tehdit veya
ahlaksız teklifte bulunulma ile daha çok
karşılaştıkları görülmektedir.
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D. Ailelerin internet ortamında güvenlik ve etik açısından
karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak aldıkları önlemler
nelerdir?
Tablo 148. Güvenlik ve Etik Açısından Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Alınan Önlemler
Madde

Seçenek

Bilgisayarımda orijinal yazılım kullanmaya dikkat ederim.

Virüs temizleme, casus yazılım önleme vb. programları kullanırım.

Güvenlik duvarı, reklam önleyici vb. programlar kullanırım

İçerik filtreleme programları kullanırım.
İzleme yazılımları kullanarak internet üzerinde yapılan etkinlikler
hakkında bilgi sahibi olurum.

Kullandığım programların güncellemelerini yaparım.

Geçici internet dosyalarını ve Web gezinti geçmişlerini incelerim.
Herkesin kullanımına açık bir bilgisayardan ayrılmadan önce geçici
internet dosyalarını ve Web gezinti geçmişlerini silerim.

E-posta filtreleme yazılımları kullanırım.

Dosyalarımı şifrelerim.
İnternet üzerindeki hesaplarımda kolay tahmin edilemeyecek
şekilde karmaşık ve uzun şifreler kullanırım.

Dosyalarımı yedeklerim.

Yazışmalarımda elektronik imza kullanırım.
İnternet sitelerine girerken genellikle sık kullanılanlar listesini
kullanırım.

Elektronik imza kullanırım.
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F

%

Hayır

2738

56,82

Evet

2081

43,18

Hayır

2013

41,77

Evet

2806

58,23

Hayır

3413

70,82

Evet

1406

29,18

Hayır

4033

83,69

Evet

786

16,31

Hayır

4498

93,34

Evet

321

6,66

Hayır

3763

78,09

Evet

1056

21,91

Hayır

4385

90,99

Evet

434

9,01

Hayır

4137

85,85

Evet

682

14,15

Hayır

4285

88,92

Evet

534

11,08

Hayır

3771

78,25

Evet

1048

21,75

Hayır

3970

82,38

Evet

849

17,62

Hayır

3777

78,38

Evet

1042

21,62

Hayır

4609

95,64

Evet

210

4,36

Hayır

4154

86,20

Evet

665

13,80

Hayır

4601

95,48

Evet

218

4,52

Tablo 148 Devam
Sohbet (chat) yaparken dosya transferi yapmam.

Bilgisayarımdaki dosyaları paylaşıma açmam.

Halka açık yerlerde internet bankacılığı yapmam.

Halka açık yerlerde internetten alışveriş yapmam.

Karşılaştığım hukuka aykırı durumları ilgililere bildiririm.

Bilgisayarın evdeki ortak kullanım alanında bulunmasını isterim.

Hayır

4101

85,10

Evet

718

14,90

Hayır

3855

80,00

Evet

964

20,00

Hayır

3569

74,06

Evet

1250

25,94

Hayır

3629

75,31

Evet

1190

24,69

Hayır

4183

86,80

Evet

636

13,20

Hayır

3858

80,06

Evet

961

19,94

Tablo 148’den de anlaşılacağı üzere güvenlik ve etik bağlamında
karşılaşılan sorunlara yönelik en çok başvurulan önlemler orijinal
yazılım kullanma, virüs temizleme ve casus yazılım önizleme
programları kullanma iken en az başvurulan önlemler izleme yazılımları
ve elektronik imza kullanma olmuştur. Aşağıdaki tabloda grubun
tamamının görüşleri özetlenmiştir. Anne, baba ve çocukların ayrı ayrı
görüşlerini görebilmek amacıyla üç grup için ayrı ayrı hesaplamalar
yapılmış ve aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. İlerleyen bölümlerde
yapılan ki kare analizleri ile anlamlı farklar belirlenecek ve bu farkların
nereden kaynaklandığı yorumlanacaktır.
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Tablo 149. Güvenlik ve Etik Açısından Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Alınan Önlemler
ANNE
BABA
Madde
Seçenek F
%
F
%
Bilgisayarımda orijinal yazılım kullanmaya
Hayır
1361 68,05 979 48,95
dikkat ederim.
Evet
639
31,95 1021 51,05

ÇOCUK
F
%
398 48,60
421 51,40

Virüs temizleme, casus yazılım önleme vb.
programları kullanırım.

Hayır

1135

56,75 676

Evet

865

43,25 1324 66,20 617 75,34

Güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
programlar kullanırım

Hayır

1592

79,60 1308 65,40 513 62,64

Evet

408

20,40 692

Hayır

1797

89,85 1589 79,45 647 79,00

Evet

203

10,15 411

1922

96,10 1833 91,65 743 90,72

78

3,90

İçerik filtreleme programları kullanırım.

İzleme yazılımları kullanarak internet üzerinde Hayır
yapılan etkinlikler hakkında bilgi sahibi
olurum.
Evet

167

33,80 202 24,66

34,60 306 37,36

20,55 172 21,00

8,35

76

9,28

Kullandığım programların güncellemelerini
yaparım.

Hayır

1715

85,75 1480 74,00 568 69,35

Evet

285

14,25 520

Geçici internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini incelerim.

Hayır

1902

95,10 1784 89,20 699 85,35

Evet

98

4,90

1819

90,95 1663 83,15 655 79,98

Herkesin kullanımına açık bir bilgisayardan
Hayır
ayrılmadan önce geçici internet dosyalarını ve
Evet
Web gezinti geçmişlerini silerim.
E-posta filtreleme yazılımları kullanırım.

Dosyalarımı şifrelerim.
İnternet üzerindeki hesaplarımda kolay
tahmin edilemeyecek şekilde karmaşık ve
uzun şifreler kullanırım.
Dosyalarımı yedeklerim.
Yazışmalarımda elektronik imza kullanırım.
İnternet sitelerine girerken genellikle sık
kullanılanlar listesini kullanırım.

Elektronik imza kullanırım
Sohbet (chat) yaparken dosya transferi
yapmam.

216

337

26,00 251 30,65

10,80 120 14,65

181

9,05

Hayır

1859

92,95 1712 85,60 714 87,18

Evet

141

7,05

288

16,85 164 20,02

14,40 105 12,82

Hayır

1709

85,45 1489 74,45 573 69,96

Evet

291

14,55 511

Hayır

1769

88,45 1578 78,90 623 76,07

Evet

231

11,55 422

25,55 246 30,04

21,10 196 23,93

Hayır

1701

85,05 1468 73,40 608 74,24

Evet

299

14,95 532

Hayır

1947

97,35 1888 94,40 774 94,51

Evet

53

2,65

Hayır

1801

90,05 1663 83,15 690 84,25

Evet

199

9,95

Hayır

1945

97,25 1880 94,00 776 94,75

112

337

5,60

45

5,49

16,85 129 15,75

Evet

55

2,75

Hayır

1784

89,20 1654 82,70 663 80,95

Evet

216

10,80 346

153

120

26,60 211 25,76

6,00

43

5,25

17,30 156 19,05

Tablo 149 Devam
Hayır

1731

86,55 1494 74,70 630 76,92

Evet

269

13,45 506

Halka açık yerlerde internet bankacılığı
yapmam.

Hayır

1619

80,95 1310 65,50 640 78,14

Evet

381

19,05 690

Halka açık yerlerde internetten alışveriş
yapmam.

Hayır

1627

81,35 1372 68,60 630 76,92

Evet

373

18,65 628

Karşılaştığım hukuka aykırı durumları ilgililere
bildiririm.

Hayır

1814

90,70 1665 83,25 704 85,96

Evet

186

9,30

Bilgisayarın evdeki ortak kullanım alanında
bulunmasını isterim.

Hayır

1685

84,25 1558 77,90 615 75,09

Evet

315

15,75 442

Bilgisayarımdaki dosyaları paylaşıma açmam.
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335

25,30 189 23,08

34,50 179 21,86

31,40 189 23,08

16,75 115 14,04

22,10 204 24,91

D.1 Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik açısından
karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak aldıkları önlemler;
a. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak
aldıkları önlemler internet kullanım sürelerine
bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 150. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X Çocukların İnternet
Kullanım Süreleri
Alınan Önlemler

Ki kare sd

p

Bilgisayarımda orijinal yazılım
kullanmaya dikkat ederim.

4,472

4

0,346

Virüs temizleme, casus yazılım
önleme vb. programları kullanırım.

10,943 4

0,027

Güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
programlar kullanırım

27,899 4

Çocukların güvenlik duvarı, reklam önleyici
vb. programlar kullanmaları, interneti bir
seferde kullanım sürelerine göre anlamlı
0,000 olarak değişmektedir. Çocukların bir seferde
internet kullanım süreleri arttıkça güvenlik
duvarı, reklam önleyici vb. programlar
kullanma oranlarının da arttığı görülmektedir.

İçerik filtreleme programları
kullanırım.

1,296

0,862

4

Yorum

İzleme yazılımları kullanarak
internet üzerinde yapılan etkinlikler
hakkında bilgi sahibi olurum.

23,697 4

Çocukların, izleme yazılımları kullanarak
internet üzerinde yapılan etkinlikler hakkında
bilgi sahibi olmaları, interneti bir seferde
kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
0,000 değişmektedir. Çocukların bir seferde internet
kullanım süreleri arttıkça izleme yazılımları
kullanarak internet üzerinde yapılan etkinlikler
hakkında bilgi sahibi olma oranlarının da
arttığı görülmektedir.

Kullandığım programların
güncellemelerini yaparım.

14,577 4

0,006

Geçici internet dosyalarını ve Web
gezinti geçmişlerini incelerim.

9,212

4

0,056

Herkesin kullanımına açık bir
bilgisayardan ayrılmadan önce
geçici internet dosyalarını ve Web
gezinti geçmişlerini silerim.

7,385

4

0,117

E-posta filtreleme yazılımları
kullanırım.

12,686 4

0,013
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Tablo 150 Devam
Çocukların dosyalarını şifrelemeleri, interneti
bir seferde kullanım sürelerine göre anlamlı
0,001 olarak değişmektedir. Çocukların bir seferde
internet kullanım süreleri arttıkça dosyalarını
şifreleme oranlarının da arttığı görülmektedir.
Çocukların internet üzerindeki hesaplarında
kolay tahmin edilemeyecek şekilde karmaşık
ve uzun şifreler kullanmaları, interneti bir
seferde kullanım sürelerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Çocukların bir seferde
0,000
internet kullanım süreleri arttıkça internet
üzerindeki hesaplarında kolay tahmin
edilemeyecek şekilde karmaşık ve uzun
şifreler kullanma oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Çocukların dosyalarını yedeklemeleri, interneti
bir seferde kullanım sürelerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Çocukların bir seferde
0,001
internet kullanım süreleri arttıkça dosyalarını
yedekleme oranlarının da arttığı
görülmektedir.

Dosyalarımı şifrelerim.

19,120 4

İnternet üzerindeki hesaplarımda
kolay tahmin edilemeyecek şekilde
karmaşık ve uzun şifreler kullanırım.

24,151 4

Dosyalarımı yedeklerim.

17,613 4

Alınan Önlemler

Ki kare sd

p

Yazışmalarımda elektronik imza
kullanırım.

19,894 4

Çocukların yazışmalarında elektronik imza
kullanmaları, interneti bir seferde kullanım
sürelerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
0,001 Çocukların bir seferde internet kullanım
süreleri arttıkça yazışmalarında elektronik
imza kullanma oranlarının da arttığı
görülmektedir.

İnternet sitelerine girerken genellikle
sık kullanılanlar listesini kullanırım.

3,504

4

0,477

Elektronik imza kullanırım.

10,944 4

0,027

Sohbet (chat) yaparken dosya
transferi yapmam.

13,055 4

0,011

Bilgisayarımdaki dosyaları
paylaşıma açmam.

5,931

4

0,204

Halka açık yerlerde İnternet
bankacılığı yapmam.

3,568

4

0,468

Halka açık yerlerde İnternetten
alışveriş yapmam.

9,186

4

0,057

Karşılaştığım hukuka aykırı
durumları ilgililere bildiririm.

3,568

4

0,468

Bilgisayarın evdeki ortak kullanım
alanında bulunmasını isterim.

4,422

4

0,352
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Yorum

b. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak
aldıkları önlemler internet kullanım sıklıklarına
bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 151. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X Çocukların İnternet Kullanım
Sıklıkları
Alınan Önlemler

Ki kare

sd p

Bilgisayarımda orijinal yazılım
kullanmaya dikkat ederim.

20,188

5

0,001

Virüs temizleme, casus yazılım
önleme vb. programları
kullanırım.

61,513

5

0,000

Güvenlik duvarı, reklam önleyici
vb. programlar kullanırım

23,259

5

0,000

Alınan Önlemler

Ki kare

sd p

Yorum
Çocukların içerik filtreleme programları
kullanmaları, interneti kullanım sıklıklarına göre
anlamlı olarak değişmektedir. Çocukların internet
kullanım sıklıkları arttıkça içerik filtreleme
programları kullanma oranlarının da arttığı
görülmektedir.

İçerik filtreleme programları
kullanırım.

19,269

5

0,002

İzleme yazılımları kullanarak
internet üzerinde yapılan
etkinlikler hakkında bilgi sahibi
olurum.

4,038

5

0,544

Kullandığım programların
güncellemelerini yaparım.

33,108

5

0,000
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Yorum
Çocukların bilgisayarlarında orijinal yazılım
kullanmaya dikkat etmeleri, interneti kullanım
sıklıklarına göre anlamlı olarak değişmektedir.
Çocukların internet kullanım sıklıkları arttıkça
bilgisayarlarında orijinal yazılım kullanmaya
dikkat etme oranlarının da arttığı görülmektedir
Çocukların virüs temizleme, casus yazılım
önleme vb. programları kullanmaları, interneti
kullanım sıklıklarına göre anlamlı olarak
değişmektedir. Çocukların internet kullanım
sıklıkları arttıkça virüs temizleme, casus yazılım
önleme vb. programları kullanma oranlarının da
arttığı görülmektedir.
Çocukların güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
programlar kullanmaları, interneti kullanım
sıklıklarına göre anlamlı olarak değişmektedir.
Çocukların internet kullanım sıklıkları arttıkça
güvenlik duvarı, reklam önleyici vb. programlar
kullanma oranlarının da arttığı görülmektedir.

Çocukların kullandıkları programların
güncellemelerini yapmaları, interneti kullanım
sıklıklarına göre anlamlı olarak değişmektedir.
Çocukların internet kullanım sıklıkları arttıkça
kullandıkları programların güncellemelerini
yapma oranlarının da arttığı görülmektedir.

Tablo 151 Devam
Geçici internet dosyalarını ve
Web gezinti geçmişlerini
9,170
incelerim.
Herkesin kullanımına açık bir
bilgisayardan ayrılmadan önce
4,408
geçici internet dosyalarını ve
Web gezinti geçmişlerini silerim.

5

0,102

5

0,492

E-posta filtreleme yazılımları
kullanırım.

6,928

5

0,226

Dosyalarımı şifrelerim.

11,466

5

0,043

İnternet üzerindeki
hesaplarımda kolay tahmin
edilemeyecek şekilde karmaşık
ve uzun şifreler kullanırım.

16,067

5

0,007

Dosyalarımı yedeklerim.

22,476

5

0,000

Yazışmalarımda elektronik imza
15,885
kullanırım.

5

0,007

İnternet sitelerine girerken
genellikle sık kullanılanlar
listesini kullanırım.

9,478

5

0,091

Elektronik imza kullanırım.

6,996

5

0,221

Sohbet (chat) yaparken dosya
transferi yapmam.

6,785

5

0,237

Bilgisayarımdaki dosyaları
paylaşıma açmam.

7,410

5

0,192

Halka açık yerlerde internet
bankacılığı yapmam.

5,255

5

0,386

Halka açık yerlerde internetten
alışveriş yapmam.

6,550

5

0,256

Karşılaştığım hukuka aykırı
durumları ilgililere bildiririm.

12,352

5

0,030

Bilgisayarın evdeki ortak
kullanım alanında bulunmasını
isterim.

5,980

5

0,308
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Çocukların dosyalarını yedeklemeleri, interneti
kullanım sıklıklarına göre anlamlı olarak
değişmektedir. Çocukların internet kullanım
sıklıkları arttıkça dosyalarını yedekleme
oranlarının da arttığı görülmektedir.

c. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak
aldıkları önlemler ailenin gelir düzeyine bağlı
olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 152. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X Ailenin Gelir Düzeyi
Tehlikeli içerikler
Bilgisayarımda orijinal yazılım kullanmaya dikkat ederim.
Virüs temizleme, casus yazılım önleme vb. programları
kullanırım.
Güvenlik duvarı, reklam önleyici vb. programlar
kullanırım
İçerik filtreleme programları kullanırım.
İzleme yazılımları kullanarak internet üzerinde yapılan
etkinlikler hakkında bilgi sahibi olurum.
Kullandığım programların güncellemelerini yaparım.
Geçici internet dosyalarını ve Web gezinti geçmişlerini
incelerim.
Herkesin kullanımına açık bir bilgisayardan ayrılmadan
önce geçici internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini silerim.
E-posta filtreleme yazılımları kullanırım.
Dosyalarımı şifrelerim.

Ki kare

sd

p

2,095

5

0,836

12,102

5

0,033

2,729

5

0,742

2,636

5

0,756

8,944

5

0,111

4,473

5

0,483

8,912

5

0,113

2,354

5

0,798

2,438

5

0,786

8,384

5

0,136

İnternet üzerindeki hesaplarımda kolay tahmin
edilemeyecek şekilde karmaşık ve uzun şifreler
kullanırım.
Dosyalarımı yedeklerim.

9,517

5

0,090

2,424

5

0,788

Yazışmalarımda elektronik imza kullanırım.

11,513

5

0,042

7,411

5

0,192

İnternet sitelerine girerken genellikle sık kullanılanlar
listesini kullanırım.
Elektronik imza kullanırım.

15,816

5

0,007

Sohbet (chat) yaparken dosya transferi yapmam.

3,975

5

0,553

Bilgisayarımdaki dosyaları paylaşıma açmam.

7,027

5

0,219

Halka açık yerlerde internet bankacılığı yapmam.

9,110

5

0,105

Halka açık yerlerde internetten alışveriş yapmam.

6,944

5

0,225

Karşılaştığım hukuka aykırı durumları ilgililere bildiririm.

6,217

5

0,286

Bilgisayarın evdeki ortak kullanım alanında bulunmasını
isterim.

4,012

5

0,548
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Yorum

d. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak
aldıkları önlemler internete bağlanılan mekâna
bağlı olarak değişmekte midir?
l.1. Evden
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 153. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X İnternete Evden Bağlanma
Alınan Önlemler

Ki kare

sd

p

Bilgisayarımda orijinal yazılım
kullanmaya dikkat ederim.

12,1

1

0,00

61

1

0,00

16,2

1

0,00

5,45

1

0,02

0,08

1

0,78

Virüs temizleme, casus yazılım
önleme vb. programları kullanırım.

Güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
programlar kullanırım

İçerik filtreleme programları
kullanırım.
İzleme yazılımları kullanarak internet
üzerinde yapılan etkinlikler hakkında
bilgi sahibi olurum.
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Yorum
Çocukların bilgisayarında orijinal
yazılım kullanmaya dikkat etmeleri,
internete evden
bağlanma/bağlanmama durumlarına
göre anlamlı olarak değişmektedir.
İnternete evden bağlanan çocukların
bilgisayarında orijinal yazılım kullanma
oranlarının evden bağlanmayanlara
göre daha fazla olduğu görülmektedir.
Çocukların virüs temizleme, casus
yazılım önleme vb. programları
kullanmaları, internete evden
bağlanma/bağlanmama durumlarına
göre anlamlı olarak değişmektedir.
İnternete evden bağlanan çocukların
virüs temizleme, casus yazılım önleme
vb. programları kullanma oranlarının
evden bağlanmayanlara göre daha
fazla olduğu görülmektedir.
Çocukların güvenlik duvarı, reklam
önleyici vb. programlar kullanmaları,
internete evden
bağlanma/bağlanmama durumlarına
göre anlamlı olarak değişmektedir.
İnternete evden bağlanan çocukların
güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
programlar kullanma oranlarının evden
bağlanmayanlara göre daha fazla
olduğu görülmektedir.

Tablo 153 Devam

Kullandığım programların
güncellemelerini yaparım.

Geçici internet dosyalarını ve Web
gezinti geçmişlerini incelerim.
Herkesin kullanımına açık bir
bilgisayardan ayrılmadan önce
geçici internet dosyalarını ve Web
gezinti geçmişlerini silerim.
E-posta filtreleme yazılımları
kullanırım.
Dosyalarımı şifrelerim.
İnternet üzerindeki hesaplarımda
kolay tahmin edilemeyecek şekilde
karmaşık ve uzun şifreler kullanırım.
Dosyalarımı yedeklerim.
Yazışmalarımda elektronik imza
kullanırım.
İnternet sitelerine girerken genellikle
sık kullanılanlar listesini kullanırım.
Elektronik imza kullanırım.
Sohbet (chat) yaparken dosya
transferi yapmam.
Bilgisayarımdaki dosyaları
paylaşıma açmam.
Halka açık yerlerde internet
bankacılığı yapmam.

29,2

1

0,00

4,56

1

0,03

1,33

1

0,25

4,04

1

0,04

2,57

1

0,11

3,09

1

0,08

2,91

1

0,09

0,51

1

0,48

4,07

1

0,04

0,05

1

0,83

1,09

1

0,30

3,65

1

0,06

2,34

1

0,13

Halka açık yerlerde İnternetten
alışveriş yapmam.

2,23

1

0,14

Karşılaştığım hukuka aykırı
durumları ilgililere bildiririm.

0,44

1

0,51

Bilgisayarın evdeki ortak kullanım
alanında bulunmasını isterim.

7,1

1

0,01

Çocukların kullandıkları programların
güncellemelerini yapmaları, internete
evden bağlanma/bağlanmama
durumlarına göre anlamlı olarak
değişmektedir. İnternete evden
bağlanan çocukların kullandıkları
programların güncellemelerini yapma
oranlarının evden bağlanmayanlara
göre daha fazla olduğu görülmektedir.

l.2. Kafeden
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.
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Tablo 154. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X İnternete Kafeden
Bağlanma
Ki
Alınan Önlemler
kare
sd p
Yorum
Bilgisayarımda orijinal yazılım
6,323 1 0,012
kullanmaya dikkat ederim.
Çocukların virüs temizleme, casus
yazılım önleme vb. programları
kullanmaları, internete kafeden
bağlanma/bağlanmama durumlarına
göre anlamlı olarak değişmektedir.
Virüs temizleme, casus yazılım önleme
İnternete kafeden bağlanmayan
25,770 1 0,000
vb. programları kullanırım.
çocukların virüs temizleme, casus
yazılım önleme vb. programları
kullanma oranlarının kafeden
bağlananlara göre daha çok olduğu
görülmektedir.
Güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
1,286 1 0,257
programlar kullanırım
İçerik filtreleme programları kullanırım.

,004

1

0,950

4,549

1

0,033

5,405

1

0,020

2,463

1

0,117

1,009

1

0,315

E-posta filtreleme yazılımları kullanırım.

,093

1

0,760

Dosyalarımı şifrelerim.

,465

1

0,495

İnternet üzerindeki hesaplarımda kolay
tahmin edilemeyecek şekilde karmaşık
ve uzun şifreler kullanırım.

4,382

1

0,036

Dosyalarımı yedeklerim.

,061

1

0,804

,254

1

0,614

,003

1

0,958

,160

1

0,689

,714

1

0,398

,006

1

0,940

2,383

1

0,123

,745

1

0,388

,122

1

0,727

1,763

1

0,184

İzleme yazılımları kullanarak internet
üzerinde yapılan etkinlikler hakkında bilgi
sahibi olurum.
Kullandığım programların
güncellemelerini yaparım.
Geçici internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini incelerim.
Herkesin kullanımına açık bir
bilgisayardan ayrılmadan önce geçici
internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini silerim.

Yazışmalarımda elektronik imza
kullanırım.
İnternet sitelerine girerken genellikle sık
kullanılanlar listesini kullanırım.
Elektronik imza kullanırım.
Sohbet (chat) yaparken dosya transferi
yapmam.
Bilgisayarımdaki dosyaları paylaşıma
açmam.
Halka açık yerlerde internet bankacılığı
yapmam.
Halka açık yerlerde internetten alışveriş
yapmam.
Karşılaştığım hukuka aykırı durumları
ilgililere bildiririm.
Bilgisayarın evdeki ortak kullanım
alanında bulunmasını isterim.
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l.3. Okuldan
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 155. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X İnternete Okuldan Bağlanma
Alınan Önlemler
Bilgisayarımda orijinal yazılım kullanmaya dikkat
ederim.
Virüs temizleme, casus yazılım önleme vb.
programları kullanırım.
Güvenlik duvarı, reklam önleyici vb. programlar
kullanırım
İçerik filtreleme programları kullanırım.

Ki kare

sd

p

,056

1

0,813

,771

1

0,380

1,124

1

0,289

,010

1

0,921

3,837

1

0,050

2,183

1

0,140

,041

1

0,839

İzleme yazılımları kullanarak internet üzerinde
yapılan etkinlikler hakkında bilgi sahibi olurum.
Kullandığım programların güncellemelerini
yaparım.
Geçici internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini incelerim.
Herkesin kullanımına açık bir bilgisayardan
ayrılmadan önce geçici internet dosyalarını ve
Web gezinti geçmişlerini silerim.
E-posta filtreleme yazılımları kullanırım.

7,024

1

0,008

,021

1

0,886

Dosyalarımı şifrelerim.

4,302

1

0,038

1,945

1

0,163

3,950

1

0,047

,079

1

0,779

2,580

1

0,108

İnternet üzerindeki hesaplarımda kolay tahmin
edilemeyecek şekilde karmaşık ve uzun şifreler
kullanırım.
Dosyalarımı yedeklerim.
Yazışmalarımda elektronik imza kullanırım.
İnternet sitelerine girerken genellikle sık
kullanılanlar listesini kullanırım.
Elektronik imza kullanırım.

,529

1

0,467

Sohbet (chat) yaparken dosya transferi yapmam.

,982

1

0,322

Bilgisayarımdaki dosyaları paylaşıma açmam.

,000

1

0,986

Halka açık yerlerde internet bankacılığı yapmam.

1,752

1

0,186

Halka açık yerlerde internetten alışveriş yapmam.

5,547

1

0,019

,325

1

0,569

Karşılaştığım hukuka aykırı durumları ilgililere
bildiririm.
Bilgisayarın evdeki ortak kullanım alanında
bulunmasını isterim.

11,450
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1

0,001

Yorum

Çocukların bilgisayarın evdeki ortak
kullanım alanında bulunmasını
istemeleri, internete okuldan
bağlanma/bağlanmama durumlarına
göre anlamlı olarak değişmektedir.
İnternete okuldan bağlanan çocukların
bilgisayarın evdeki ortak kullanım
alanında bulunmasını isteme oranları
okuldan bağlanmayanlara göre daha
çok olduğu görülmektedir.

e. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak
aldıkları önlemler yaşlarına bağlı olarak
değişmekte midir?
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 156. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X Çocukların Yaşları
Alınan Önlemler
Bilgisayarımda orijinal yazılım kullanmaya
dikkat ederim.
Virüs temizleme, casus yazılım önleme
vb. programları kullanırım.
Güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
programlar kullanırım
İçerik filtreleme programları kullanırım.
İzleme yazılımları kullanarak internet
üzerinde yapılan etkinlikler hakkında bilgi
sahibi olurum.
Kullandığım programların güncellemelerini
yaparım.
Geçici internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini incelerim.
Herkesin kullanımına açık bir
bilgisayardan ayrılmadan önce geçici
internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini silerim.
E-posta filtreleme yazılımları kullanırım.
Dosyalarımı şifrelerim.
İnternet üzerindeki hesaplarımda kolay
tahmin edilemeyecek şekilde karmaşık ve
uzun şifreler kullanırım.
Dosyalarımı yedeklerim.

Yazışmalarımda elektronik imza
kullanırım.
İnternet sitelerine girerken genellikle sık
kullanılanlar listesini kullanırım.
Elektronik imza kullanırım.

Ki kare

sd

p

5,576

9

,781

20,382

9

,016

23,611

9

,005

6,258

9

,714

19,099

9

,024

21,019

9

,013

24,702

9

,003

19,063

9

,025

6,630

9

,676

18,784

9

,027

21,105

9

,012

27,113

9

,001

15,399

9

,081

20,117

9

,017

11,556

9

,240
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Yorum

Çocukların dosyalarını
yedeklemeleri, yaşlarına göre
anlamlı olarak değişmektedir.
Çocukların yaşları arttıkça
dosyalarını yedekleme oranlarının
da arttığı görülmektedir.

Tablo 156 Devam
Sohbet (chat) yaparken dosya transferi
yapmam.
Bilgisayarımdaki dosyaları paylaşıma
açmam.
Halka açık yerlerde internet bankacılığı
yapmam.

Halka açık yerlerde internetten alışveriş
yapmam.
Karşılaştığım hukuka aykırı durumları
ilgililere bildiririm.
Bilgisayarın evdeki ortak kullanım
alanında bulunmasını isterim.

20,340

9

,016

20,340

9

,016

28,125

9

,001

3,374

9

,948

3,374

9

,948

10,669

9

,299

165

Çocukların halka açık yerlerde
internet bankacılığı yapmamaları,
yaşlarına göre anlamlı olarak
değişmektedir. Çocukların yaşları
arttıkça halka açık yerlerde internet
bankacılığı yapma oranlarının
düştüğü görülmektedir.

f. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak
aldıkları önlemler cinsiyetlerine bağlı olarak
değişmekte midir?
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 157. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X Çocukların Cinsiyetleri
Alınan Önlemler
Bilgisayarımda orijinal yazılım kullanmaya dikkat
ederim.
Virüs temizleme, casus yazılım önleme vb.
programları kullanırım.
Güvenlik duvarı, reklam önleyici vb. programlar
kullanırım

Ki kare

sd

p

1,327

1

0,249

4,366

1

0,036

,096

1

0,756

İçerik filtreleme programları kullanırım.

,004

1

0,950

İzleme yazılımları kullanarak internet üzerinde
yapılan etkinlikler hakkında bilgi sahibi olurum.

,451

1

0,501

Kullandığım programların güncellemelerini yaparım.

2,947

1

0,086

,949

1

0,329

4,793

1

0,028

E-posta filtreleme yazılımları kullanırım.

,581

1

0,445

Dosyalarımı şifrelerim.

,654

1

0,418

İnternet üzerindeki hesaplarımda kolay tahmin
edilemeyecek şekilde karmaşık ve uzun şifreler
kullanırım.

,121

1

0,728

Dosyalarımı yedeklerim.

,678

1

0,410

Yazışmalarımda elektronik imza kullanırım.

1,530

1

0,2160

İnternet sitelerine girerken genellikle sık kullanılanlar
listesini kullanırım.

2,692

1

0,100

Elektronik imza kullanırım.

,020

1

0,887

Sohbet (chat) yaparken dosya transferi yapmam.

,647

1

0,421

Bilgisayarımdaki dosyaları paylaşıma açmam.

1,612

1

0,204

Halka açık yerlerde internet bankacılığı yapmam.

,310

1

0,577

Halka açık yerlerde internetten alışveriş yapmam.

,004

1

0,948

,020

1

0,886

3,387

1

0,065

Geçici internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini incelerim.
Herkesin kullanımına açık bir bilgisayardan
ayrılmadan önce geçici internet dosyalarını ve Web
gezinti geçmişlerini silerim.

Karşılaştığım hukuka aykırı durumları ilgililere
bildiririm.
Bilgisayarın evdeki ortak kullanım alanında
bulunmasını isterim.
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Yorum

g. Çocukların internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak
aldıkları önlemler akademik başarı düzeylerine
bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 158. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X Çocukların Akademik
Başarı Düzeyleri
Alınan Önlemler
Bilgisayarımda orijinal yazılım
kullanmaya dikkat ederim.
Virüs temizleme, casus yazılım önleme
vb. programları kullanırım.
Güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
programlar kullanırım

Ki kare

sd

p

3,529

4

0,473

4,681

4

0,322

1,106

4

0,893

4,141

4

0,387

,758

4

0,944

5,732

4

0,220

1,790

4

0,774

10,390

4

0,034

E-posta filtreleme yazılımları kullanırım. 4,201

4

0,379

İçerik filtreleme programları kullanırım.
İzleme yazılımları kullanarak internet
üzerinde yapılan etkinlikler hakkında
bilgi sahibi olurum.
Kullandığım programların
güncellemelerini yaparım.
Geçici internet dosyalarını ve Web
gezinti geçmişlerini incelerim.
Herkesin kullanımına açık bir
bilgisayardan ayrılmadan önce geçici
internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini silerim.

Dosyalarımı şifrelerim.

1,683

4

0,794

İnternet üzerindeki hesaplarımda kolay
tahmin edilemeyecek şekilde karmaşık
ve uzun şifreler kullanırım.

4,099

4

0,393

Dosyalarımı yedeklerim.

5,021

4

0,285

Yazışmalarımda elektronik imza
kullanırım.

35,308

4

0,000

İnternet sitelerine girerken genellikle
sık kullanılanlar listesini kullanırım.

5,376

4

0,251
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Yorum

Çocukların yazışmalarında
elektronik imza kullanmaları,
akademik başarı düzeylerine
göre anlamlı olarak
değişmektedir. Başarı düzeyi
düşük olan çocukların başarı
düzeyi yüksek olanlara göre
yazışmalarında elektronik imza
kullanma oranlarında artış
olduğu görülmektedir

Tablo 158 Devam
Elektronik imza kullanırım.
Sohbet (chat) yaparken dosya transferi
yapmam.
Bilgisayarımdaki dosyaları paylaşıma
açmam.
Halka açık yerlerde internet bankacılığı
yapmam.
Halka açık yerlerde internetten alışveriş
yapmam.
Karşılaştığım hukuka aykırı durumları
ilgililere bildiririm.
Bilgisayarın evdeki ortak kullanım
alanında bulunmasını isterim.

3,942

4

0,414

3,313

4

0,507

,529

4

0,971

3,062

4

0,548

,229

4

0,994

6,852

4

0,144

12,883

4

0,012
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D.2 Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve etik
açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak
aldıkları önlemler;
a. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik
olarak aldıkları önlemler eğitim düzeylerine bağlı
olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 159. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X Ebeveynlerin Eğitim
Düzeyleri
Alınan Önlemler

Ki kare

sd p

Bilgisayarımda orijinal yazılım
kullanmaya dikkat ederim.

236,359

5

0,000

Virüs temizleme, casus yazılım
önleme vb. programları kullanırım.

388,944

5

0,000

Güvenlik duvarı, reklam önleyici
vb. programlar kullanırım

154,690

5

0,000

İçerik filtreleme programları
kullanırım.

70,055

5

0,000

İzleme yazılımları kullanarak
internet üzerinde yapılan
etkinlikler hakkında bilgi sahibi
olurum.

19,084

5

0,002
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Yorum
Ebeveynlerin bilgisayarında orijinal yazılım
kullanmaya dikkat etmeleri, eğitim
düzeylerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri
arttıkça bilgisayarında orijinal yazılım
kullanmaya dikkat etme oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin virüs temizleme, casus yazılım
önleme vb. programları kullanmaları, eğitim
düzeylerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri
arttıkça virüs temizleme, casus yazılım
önleme vb. programları kullanma oranlarının
da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin güvenlik duvarı, reklam önleyici
vb. programlar kullanmaları, eğitim
düzeylerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri
arttıkça güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
programlar kullanma oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin içerik filtreleme programları
kullanmaları, eğitim düzeylerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim
düzeyleri arttıkça içerik filtreleme programları
kullanma oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin izleme yazılımları kullanarak
internet üzerinde yapılan etkinlikler hakkında
bilgi sahibi olmaları, eğitim düzeylerine göre
anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin
eğitim düzeyleri arttıkça izleme yazılımları
kullanarak internet üzerinde yapılan
etkinlikler hakkında bilgi sahibi olma
oranlarının da arttığı görülmektedir. Ancak
lisansüstü düzeyde bu oranda bir miktar
görülmektedir.

Tablo 159 Devam

Kullandığım programların
güncellemelerini yaparım.

5

0,000

Geçici internet dosyalarını ve Web
50,708
gezinti geçmişlerini incelerim.

5

0,000

Herkesin kullanımına açık bir
bilgisayardan ayrılmadan önce
geçici internet dosyalarını ve Web
gezinti geçmişlerini silerim.

111,854

5

0,000

E-posta filtreleme yazılımları
kullanırım.

71,617

5

0,000

5

Ebeveynlerin Dosyalarını şifrelemeleri, eğitim
düzeylerine göre anlamlı olarak
0,000 değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri
arttıkça Dosyalarını şifreleme oranlarının da
arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin internet üzerindeki
hesaplarında kolay tahmin edilemeyecek
şekilde karmaşık ve uzun şifreler
kullanmaları, eğitim düzeylerine göre anlamlı
0,000 olarak değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim
düzeyleri arttıkça internet üzerindeki
hesaplarında kolay tahmin edilemeyecek
şekilde karmaşık ve uzun şifreler kullanma
oranlarının da arttığı görülmektedir.

Dosyalarımı şifrelerim.

289,290

Ebeveynlerin kullandıkları programların
güncellemelerini yapmaları, eğitim
düzeylerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri
arttıkça kullandıkları programların
güncellemelerini yapma oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin geçici internet dosyalarını ve
Web gezinti geçmişlerini incelemeleri, eğitim
düzeylerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri
arttıkça geçici internet dosyalarını ve Web
gezinti geçmişlerini inceleme oranlarının da
arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin herkesin kullanımına açık bir
bilgisayardan ayrılmadan önce geçici internet
dosyalarını ve Web gezinti geçmişlerini
silmeleri, eğitim düzeylerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim
düzeyleri arttıkça herkesin kullanımına açık
bir bilgisayardan ayrılmadan önce geçici
internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini silme oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin E-posta filtreleme yazılımları
kullanmaları, eğitim düzeylerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim
düzeyleri arttıkça E-posta filtreleme
yazılımları kullanma oranlarının da arttığı
görülmektedir.

44,468

İnternet üzerindeki hesaplarımda
kolay tahmin edilemeyecek
şekilde karmaşık ve uzun şifreler
kullanırım.

137,259

5

Alınan Önlemler

Ki kare

sd p

Yorum

Dosyalarımı yedeklerim.

198,350

5

Ebeveynlerin dosyalarını yedeklemeleri,
eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak
0,000 değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri
arttıkça dosyalarını yedekleme oranlarının da
arttığı görülmektedir.

Yazışmalarımda elektronik imza
kullanırım.

15,757

5

0,008
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Tablo 159 Devam

İnternet sitelerine girerken
genellikle sık kullanılanlar listesini
kullanırım.

95,710

5

0,000

Elektronik imza kullanırım.

17,742

5

0,003

Sohbet (chat) yaparken dosya
transferi yapmam.

35,945

5

0,000

Bilgisayarımdaki dosyaları
paylaşıma açmam.

180,695

5

0,000

Halka açık yerlerde İnternet
bankacılığı yapmam.

202,091

5

0,000

Halka açık yerlerde internetten
alışveriş yapmam.

129,616

5

0,000

Karşılaştığım hukuka aykırı
durumları ilgililere bildiririm.

23,452

5

0,000

Bilgisayarın evdeki ortak kullanım
alanında bulunmasını isterim.

88,750

5

0,000
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Ebeveynlerin internet sitelerine girerken
genellikle sık kullanılanlar listesini
kullanımları, eğitim düzeylerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim
düzeyleri arttıkça internet sitelerine girerken
genellikle sık kullanılanlar listesini kullanma
oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin elektronik imza kullanmaları,
eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri
arttıkça elektronik imza kullanma oranlarının
da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin Sohbet (chat) yaparken dosya
transferi yapmamaları, eğitim düzeylerine
göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça sohbet
(chat) yaparken dosya transferi yapma
oranlarının düştüğü görülmektedir. Ancak
lisansüstü düzeyde bu oranda bir miktar artış
olduğu görülmektedir.
Ebeveynlerin bilgisayarındaki dosyaları
paylaşıma açmamaları, eğitim düzeylerine
göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça
bilgisayarındaki dosyaları paylaşıma açma
oranlarının düştüğü görülmektedir.
Ebeveynlerin halka açık yerlerde internet
bankacılığı yapmamaları, eğitim düzeylerine
göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça halka
açık yerlerde internet bankacılığı yapma
oranlarının düştüğü görülmektedir.
Ebeveynlerin halka açık yerlerde internetten
alışveriş yapmamaları, eğitim düzeylerine
göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça halka
açık yerlerde internetten alışveriş yapma
oranlarının düştüğü görülmektedir.
Ebeveynlerin karşılaştıkları hukuka aykırı
durumları ilgililere bildirmeleri, eğitim
düzeylerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri
arttıkça karşılaştıkları hukuka aykırı
durumları ilgililere bildirme oranlarının da
arttığı görülmektedir. Ancak lisansüstü
düzeyde bu oranda bir miktar düşüş olduğu
görülmektedir.
Ebeveynlerin bilgisayarın evdeki ortak
kullanım alanında bulunmasını istemeleri,
eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri
arttıkça bilgisayarın evdeki ortak kullanım
alanında bulunmasını isteme oranlarının da
arttığı görülmektedir.

b. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik
olarak aldıkları önlemler internet kullanım
sürelerine bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 160. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X Ebeveynlerin İnternet
Kullanım Süreleri
Alınan Önlemler

Bilgisayarımda orijinal
yazılım kullanmaya dikkat
ederim.

Virüs temizleme, casus
yazılım önleme vb.
programları kullanırım.

Güvenlik duvarı, reklam
önleyici vb. programlar
kullanırım

Ki kare

42,557

28,701

68,403

sd

p

4

Ebeveynlerin bilgisayarlarında orijinal yazılım
kullanmaya dikkat etmeleri, bir seferde internet
kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
0,000 değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde internet
kullanım süreleri arttıkça bilgisayarlarında orijinal
yazılım kullanmaya dikkat etme oranlarının da
arttığı görülmektedir.

4

Ebeveynlerin virüs temizleme, casus yazılım
önleme vb. programları kullanmaları, bir seferde
internet kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
0,000 değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde internet
kullanım süreleri arttıkça virüs temizleme, casus
yazılım önleme vb. programları kullanma
oranlarının da arttığı görülmektedir.

4

Ebeveynlerin güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
programlar kullanmaları, bir seferde internet
kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
0,000 değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde internet
kullanım süreleri arttıkça güvenlik duvarı, reklam
önleyici vb. programlar kullanma oranlarının da
arttığı görülmektedir.

İçerik filtreleme
programları kullanırım.

40,126

4

İzleme yazılımları
kullanarak internet
üzerinde yapılan
etkinlikler hakkında bilgi
sahibi olurum.

31,700

4

Yorum

Ebeveynlerin içerik filtreleme programları
kullanmaları, bir seferde internet kullanım
sürelerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
0,000
Ebeveynlerin bir seferde internet kullanım süreleri
arttıkça içerik filtreleme programları kullanma
oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin izleme yazılımları kullanarak internet
üzerinde yapılan etkinlikler hakkında bilgi sahibi
olmaları, bir seferde internet kullanım sürelerine
göre anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin bir
0,000
seferde internet kullanım süreleri arttıkça izleme
yazılımları kullanarak internet üzerinde yapılan
etkinlikler hakkında bilgi sahibi olma oranlarının da
arttığı görülmektedir.
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Kullandığım programların
güncellemelerini yaparım.

63,668

4

0,000

Geçici internet dosyalarını
ve Web gezinti
geçmişlerini incelerim.

59,273

4

0,000

Herkesin kullanımına açık
bir bilgisayardan
ayrılmadan önce geçici
internet dosyalarını ve
Web gezinti geçmişlerini
silerim.

25,059

4

0,000

E-posta filtreleme
yazılımları kullanırım.

89,166

4

0,000

Dosyalarımı şifrelerim.

48,580

4

0,000

Alınan Önlemler

Ki kare

sd

p

İnternet üzerindeki
hesaplarımda kolay
tahmin edilemeyecek
şekilde karmaşık ve uzun
şifreler kullanırım.

41,564

4

Dosyalarımı yedeklerim.

55,921

4

Yazışmalarımda
elektronik imza kullanırım.

63,603

4

Ebeveynlerin kullandıkları programların
güncellemelerini yapmaları, bir seferde internet
kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde internet
kullanım süreleri arttıkça kullandıkları programların
güncellemelerini yapma oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin geçici internet dosyalarını ve Web
gezinti geçmişlerini incelemeleri, bir seferde
internet kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde internet
kullanım süreleri arttıkça geçici internet dosyalarını
ve Web gezinti geçmişlerini inceleme oranlarının
da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin herkesin kullanımına açık bir
bilgisayardan ayrılmadan önce geçici internet
dosyalarını ve Web gezinti geçmişlerini silmeleri,
bir seferde internet kullanım sürelerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde
internet kullanım süreleri arttıkça herkesin
kullanımına açık bir bilgisayardan ayrılmadan önce
geçici internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini silme oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin E-posta filtreleme yazılımları
kullanmaları, bir seferde internet kullanım
sürelerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin bir seferde internet kullanım süreleri
arttıkça E-posta filtreleme yazılımları kullanma
oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin dosyalarını şifrelemeleri, bir seferde
internet kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde internet
kullanım süreleri arttıkça dosyalarını şifreleme
oranlarının da arttığı görülmektedir.
Yorum

Ebeveynlerin internet üzerindeki hesaplarında
kolay tahmin edilemeyecek şekilde karmaşık ve
uzun şifreler kullanmaları, bir seferde internet
kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
0,000 değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde internet
kullanım süreleri arttıkça internet üzerindeki
hesaplarında kolay tahmin edilemeyecek şekilde
karmaşık ve uzun şifreler kullanma oranlarının da
arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin dosyalarını yedeklemeleri, bir seferde
internet kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
0,000 değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde internet
kullanım süreleri arttıkça dosyalarını yedekleme
oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin yazışmalarında elektronik imza
kullanmaları, bir seferde internet kullanım
sürelerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
0,000
Ebeveynlerin bir seferde internet kullanım süreleri
arttıkça yazışmalarında elektronik imza kullanma
oranlarının da arttığı görülmektedir.
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İnternet sitelerine girerken
genellikle sık kullanılanlar
listesini kullanırım.

28,922

4

0,000

Elektronik imza kullanırım. 30,296

4

0,000

Sohbet (chat) yaparken
dosya transferi yapmam.

39,803

4

0,000

Bilgisayarımdaki dosyaları
54,463
paylaşıma açmam.

4

0,000

Halka açık yerlerde
İnternet bankacılığı
yapmam.

31,606

4

0,000

Halka açık yerlerde
İnternetten alışveriş
yapmam.

46,235

4

0,000

Karşılaştığım hukuka
aykırı durumları ilgililere
bildiririm.

27,892

4

0,000

Bilgisayarın evdeki ortak
kullanım alanında
bulunmasını isterim.

20,361

4

0,000

Ebeveynlerin internet sitelerine girerken genellikle
sık kullanılanlar listesini kullanmaları, bir seferde
internet kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde internet
kullanım süreleri arttıkça internet sitelerine girerken
genellikle sık kullanılanlar listesini kullanma
oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin elektronik imza kullanmaları, bir
seferde internet kullanım sürelerine göre anlamlı
olarak değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde
internet kullanım süreleri arttıkça elektronik imza
kullanma oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin sohbet (chat) yaparken dosya
transferi yapmamaları, bir seferde internet kullanım
sürelerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin bir seferde internet kullanım süreleri
arttıkça sohbet (chat) yaparken dosya transferi
yapma oranlarının düştüğü görülmektedir.
Ebeveynlerin bilgisayarındaki dosyaları paylaşıma
açmamaları, bir seferde internet kullanım sürelerine
göre anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin bir
seferde internet kullanım süreleri arttıkça
bilgisayarındaki dosyaları paylaşıma açma
oranlarının düştüğü görülmektedir.
Ebeveynlerin halka açık yerlerde internet
bankacılığı yapmamaları, bir seferde internet
kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde internet
kullanım süreleri arttıkça halka açık yerlerde
internet bankacılığı yapma oranlarının düştüğü
görülmektedir.
Ebeveynlerin halka açık yerlerde internetten
alışveriş yapmamaları, bir seferde internet kullanım
sürelerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin bir seferde internet kullanım süreleri
arttıkça halka açık yerlerde internetten alışveriş
yapma oranlarının düştüğü görülmektedir.
Ebeveynlerin karşılaştıkları hukuka aykırı durumları
ilgililere bildirmeleri, bir seferde internet kullanım
sürelerine göre anlamlı olarak değişmektedir.
Ebeveynlerin bir seferde internet kullanım süreleri
arttıkça karşılaştıkları hukuka aykırı durumları
ilgililere bildirme oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin bilgisayarın evdeki ortak kullanım
alanında bulunmasını istemeleri, bir seferde
internet kullanım sürelerine göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin bir seferde internet
kullanım süreleri arttıkça bilgisayarın evdeki ortak
kullanım alanında bulunmasını isteme oranlarının
da arttığı görülmektedir.
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c. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik
olarak aldıkları önlemler internet kullanım
sıklıklarına bağlı olarak değişmekte midir?
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 161. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X Ebeveynlerin İnternet
Kullanım Sıklıkları
Ki
Alınan Önlemler
sd p
Yorum
kare
Ebeveynlerin bilgisayarlarında orijinal yazılım kullanmaya
dikkat etmeleri, internet kullanım sıklıklarına göre anlamlı
Bilgisayarımda orijinal
yazılım kullanmaya
69,12 5 0,000 olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet kullanım
sıklıkları arttıkça bilgisayarlarında orijinal yazılım
dikkat ederim.
kullanmaya dikkat etme oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin virüs temizleme, casus yazılım önleme vb.
programları kullanmaları, internet kullanım sıklıklarına göre
Virüs temizleme, casus
anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet
yazılım önleme vb.
230,74 5 0,000
kullanım sıklıkları arttıkça virüs temizleme, casus yazılım
programları kullanırım.
önleme vb. programları kullanma oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
programlar kullanmaları, internet kullanım sıklıklarına göre
Güvenlik duvarı,
anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet
reklam önleyici vb.
88,96 5 0,000
kullanım sıklıkları arttıkça güvenlik duvarı, reklam önleyici
programlar kullanırım
vb. programlar kullanma oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin içerik filtreleme programları kullanmaları,
internet kullanım sıklıklarına göre anlamlı olarak
İçerik filtreleme
46,30 5 0,000 değişmektedir. Ebeveynlerin internet kullanım sıklıkları
programları kullanırım.
arttıkça içerik filtreleme programları kullanma oranlarının da
arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin izleme yazılımları kullanarak internet üzerinde
yapılan etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmaları, internet
İzleme yazılımları
kullanarak internet
kullanım sıklıklarına göre anlamlı olarak değişmektedir.
25,44 5 0,000 Ebeveynlerin internet kullanım sıklıkları arttıkça izleme
üzerinde yapılan
etkinlikler hakkında
yazılımları kullanarak internet üzerinde yapılan etkinlikler
bilgi sahibi olurum.
hakkında bilgi sahibi olma oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin kullandıkları programların güncellemelerini
Kullandığım
yapmaları, internet kullanım sıklıklarına göre anlamlı olarak
programların
121,59 5 0,000 değişmektedir. Ebeveynlerin internet kullanım sıklıkları
güncellemelerini
arttıkça kullandıkları programların güncellemelerini yapma
yaparım.
oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin geçici internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini incelemeleri, internet kullanım sıklıklarına göre
Geçici internet
anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet
dosyalarını ve Web
33,22 5 0,000
kullanım sıklıkları arttıkça geçici internet dosyalarını ve Web
gezinti geçmişlerini
gezinti geçmişlerini inceleme oranlarının da arttığı
incelerim.
görülmektedir.
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Ebeveynlerin herkesin kullanımına açık bir bilgisayardan
ayrılmadan önce geçici internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini silmeleri, internet kullanım sıklıklarına göre
anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet
0,000
kullanım sıklıkları arttıkça herkesin kullanımına açık bir
bilgisayardan ayrılmadan önce geçici internet dosyalarını ve
Web gezinti geçmişlerini silme oranlarının da arttığı
görülmektedir.
Ebeveynlerin E-posta filtreleme yazılımları kullanmaları,
internet kullanım sıklıklarına göre anlamlı olarak
0,000 değişmektedir. Ebeveynlerin internet kullanım sıklıkları
arttıkça E-posta filtreleme yazılımları kullanma oranlarının
da arttığı görülmektedir.

Herkesin kullanımına
açık bir bilgisayardan
ayrılmadan önce geçici
İnternet dosyalarını ve
Web gezinti
geçmişlerini silerim.

50,91

5

E-posta filtreleme
yazılımları kullanırım.

60,75

5

Alınan Önlemler

Ki
kare

sd p

Dosyalarımı şifrelerim.

13,11

5

İnternet üzerindeki
hesaplarımda kolay
95,97
tahmin edilemeyecek
şekilde karmaşık ve
uzun şifreler kullanırım.

0,022

5

0,000

Dosyalarımı
yedeklerim.

76,57

5

0,000

Yazışmalarımda
elektronik imza
kullanırım.

22,32

5

0,000

İnternet sitelerine
girerken genellikle sık
kullanılanlar listesini
kullanırım.

83,21

5

0,000

Elektronik imza
kullanırım.

14,72

5

0,012

Sohbet (chat) yaparken
dosya transferi
18,85
yapmam.

5

Bilgisayarımdaki
dosyaları paylaşıma
açmam.

5

95,96

Yorum

Ebeveynlerin internet üzerindeki hesaplarımda kolay tahmin
edilemeyecek şekilde karmaşık ve uzun şifreler
kullanmaları, internet kullanım sıklıklarına göre anlamlı
olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet kullanım
sıklıkları arttıkça internet üzerindeki hesaplarımda kolay
tahmin edilemeyecek şekilde karmaşık ve uzun şifreler
kullanma oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin dosyalarını yedeklemeleri, internet kullanım
sıklıklarına göre anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin
internet kullanım sıklıkları arttıkça dosyalarını yedekleme
oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin yazışmalarında elektronik imza kullanmaları,
internet kullanım sıklıklarına göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin internet kullanım sıklıkları
arttıkça yazışmalarında elektronik imza kullanma
oranlarının da arttığı görülmektedir.
Ebeveynlerin internet sitelerine girerken genellikle sık
kullanılanlar listesini kullanmaları, internet kullanım
sıklıklarına göre anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin
internet kullanım sıklıkları arttıkça internet sitelerine
girerken genellikle sık kullanılanlar listesini kullanma
oranlarının da arttığı görülmektedir.

Ebeveynlerin sohbet (chat) yaparken dosya transferi
yapmamaları, internet kullanım sıklıklarına göre anlamlı
0,002 olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet kullanım
sıklıkları arttıkça sohbet (chat) yaparken dosya transferi
yapma oranlarının düştüğü görülmektedir.
Ebeveynlerin bilgisayarındaki dosyaları paylaşıma
açmamaları, internet kullanım sıklıklarına göre anlamlı
0,000 olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet kullanım
sıklıkları arttıkça bilgisayarındaki dosyaları paylaşıma açma
oranlarının düştüğü görülmektedir.
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Tablo 161 Devam
Ebeveynlerin halka açık yerlerde internet bankacılığı
yapmamaları, internet kullanım sıklıklarına göre anlamlı
0,000 olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet kullanım
sıklıkları arttıkça halka açık yerlerde internet bankacılığı
yapma oranlarının düştüğü görülmektedir.
Ebeveynlerin halka açık yerlerde internetten alışveriş
yapmamaları, internet kullanım sıklıklarına göre anlamlı
0,000 olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet kullanım
sıklıkları arttıkça halka açık yerlerde internetten alışveriş
yapma oranlarının düştüğü görülmektedir.

Halka açık yerlerde
İnternet bankacılığı
yapmam.

53,56

5

Halka açık yerlerde
internetten alışveriş
yapmam.

37,37

5

Karşılaştığım hukuka
aykırı durumları
ilgililere bildiririm.

11,71

5

0,039

5

Ebeveynlerin bilgisayarın evdeki ortak kullanım alanında
bulunmasını istemeleri, internet kullanım sıklıklarına göre
anlamlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin internet
0,002
kullanım sıklıkları arttıkça bilgisayarın evdeki ortak kullanım
alanında bulunmasını isteme oranlarının da arttığı
görülmektedir.

Bilgisayarın evdeki
ortak kullanım alanında 18,52
bulunmasını isterim.
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d. Ebeveynlerin internet ortamındaki güvenlik ve
etik açısından karşılaştıkları sorunlara yönelik
olarak aldıkları önlemler yaşlarına bağlı olarak
değişmekte midir?
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 162. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X Ebeveynlerin Yaşları
Alınan Önlemler
Bilgisayarımda orijinal yazılım
kullanmaya dikkat ederim.
Virüs temizleme, casus yazılım
önleme vb. programları kullanırım.
Güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
programlar kullanırım
İçerik filtreleme programları
kullanırım.
İzleme yazılımları kullanarak
internet üzerinde yapılan etkinlikler
hakkında bilgi sahibi olurum.
Kullandığım programların
güncellemelerini yaparım.
Geçici internet dosyalarını ve Web
gezinti geçmişlerini incelerim.
Herkesin kullanımına açık bir
bilgisayardan ayrılmadan önce
geçici internet dosyalarını ve Web
gezinti geçmişlerini silerim.
E-posta filtreleme yazılımları
kullanırım.
Dosyalarımı şifrelerim.

İnternet üzerindeki hesaplarımda
kolay tahmin edilemeyecek şekilde
karmaşık ve uzun şifreler
kullanırım.

Dosyalarımı yedeklerim.
Yazışmalarımda elektronik imza
kullanırım.
İnternet sitelerine girerken
genellikle sık kullanılanlar listesini
kullanırım.
Elektronik imza kullanırım.
Sohbet (chat) yaparken dosya
transferi yapmam.

Ki kare sd

p

1,875

2

0,392

5,422

2

0,066

7,484

2

0,024

7,092

2

0,029

2,274

2

0,321

4,276

2

0,118

0,321

2

0,852

2,807

2

0,246

4,324

2

0,115

4,989

2

0,083

16,808 2

0,000

1,615

2

0,446

9,784

2

0,008

1,996

2

0,369

5,156

2

0,076

7,608

2

0,022
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Yorum

Ebeveynlerin internet üzerindeki
hesaplarında kolay tahmin edilemeyecek
şekilde karmaşık ve uzun şifreler
kullanmaları, yaşlarına göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin yaşları
arttıkça internet üzerindeki hesaplarında
kolay tahmin edilemeyecek şekilde
karmaşık ve uzun şifreler kullanma
oranlarının da arttığı görülmektedir.

Tablo 162 Devam
Bilgisayarımdaki dosyaları
paylaşıma açmam.
Halka açık yerlerde internet
bankacılığı yapmam.
Halka açık yerlerde İnternetten
alışveriş yapmam.
Karşılaştığım hukuka aykırı
durumları ilgililere bildiririm.

Bilgisayarın evdeki ortak kullanım
alanında bulunmasını isterim.

8,09

2

0,018

0,894

2

0,639

1,593

2

0,451

4,142

2

0,126

17,451 2

0,000

Ebeveynlerin bilgisayarın evdeki ortak
kullanım alanında bulunmasını istemeleri,
yaşlarına göre anlamlı olarak
değişmektedir. Ebeveynlerin yaşları
arttıkça bilgisayarın evdeki ortak kullanım
alanında bulunmasını isteme oranlarının
da arttığı görülmektedir

D.3 İnternet ortamında güvenlik ve etik açısından karşılaşılan
sorunlara yönelik olarak alınan önlemler bireylerin
ailedeki
rolüne
(anne/baba/çocuk)
bağlı
olarak
değişmekte midir?
Bu bölümde 21 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 21’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.002 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 163. Ki Kare Özetleri: Güvenlik/Etik Sorunlarına Karşı Alınan Önlemler X Katılımcıların Ailedeki Rolü
Ki
Alınan Önlemler
kare
sd p
Yorum
Aile bireylerinin bilgisayarlarında orijinal yazılım
kullanmaya dikkat etmeleri, bireyin ailedeki rolüne göre
Bilgisayarımda orijinal
yazılım kullanmaya
175,87 2 0,000 anlamlı olarak değişmektedir. Babalar ve çocukların
annelere oranla bilgisayarlarında orijinal yazılım
dikkat ederim.
kullanmaya daha çok dikkat ettikleri görülmektedir.
Aile bireylerinin virüs temizleme, casus yazılım önleme vb.
programları kullanmaları, bireyin ailedeki rolüne göre
Virüs temizleme, casus
anlamlı olarak değişmektedir. Çocukların babalara,
yazılım önleme vb.
335,27 2 0,000
babaların annelere oranla virüs temizleme, casus yazılım
programları kullanırım.
önleme vb. programları kullanmaya daha çok dikkat
ettikleri görülmektedir.
Aile bireylerinin güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
programlar kullanmaları, bireyin ailedeki rolüne göre
Güvenlik duvarı, reklam
anlamlı olarak değişmektedir. Çocukların babalara,
önleyici vb. programlar 129,58 2 0,000
babaların annelere oranla güvenlik duvarı, reklam önleyici
kullanırım.
vb. programlar kullanmaya daha çok dikkat ettikleri
görülmektedir.
Aile bireylerinin içerik filtreleme programları kullanmaları,
bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak değişmektedir.
İçerik filtreleme
95,142 2 0,000 Babalar ve çocukların annelere oranla içerik filtreleme
programları kullanırım.
programları kullanmaya daha çok dikkat ettikleri
görülmektedir.
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Tablo 163 Devam
İzleme yazılımları
kullanarak internet
42,731 2
üzerinde yapılan
etkinlikler hakkında bilgi
sahibi olurum.

0,000

Kullandığım
programların
güncellemelerini
yaparım.

124,67 2

0,000

Geçici internet
dosyalarını ve Web
gezinti geçmişlerini
incelerim.

80,858 2

0,000

Herkesin kullanımına
açık bir bilgisayardan
ayrılmadan önce geçici
internet dosyalarını ve
geçmişlerini silerim.

78,08

2

0,000

Alınan Önlemler

Ki
kare

sd p

E-posta filtreleme
yazılımları kullanırım.

57,857 2

0,000

Dosyalarımı şifrelerim.

110,94 2

0,000

İnternet üzerindeki
hesaplarımda kolay
tahmin edilemeyecek
şekilde karmaşık ve
uzun şifreler kullanırım.

89,939 2

0,000

Dosyalarımı
yedeklerim.

90,066 2

0,000

Yazışmalarımda
elektronik imza
kullanırım.

23,939 2

0,000

İnternet sitelerine
girerken genellikle sık
kullanılanlar listesini
kullanırım.

43,183 2

0,000

Aile bireylerinin izleme yazılımları kullanarak internet
üzerinde yapılan etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmaları,
bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak değişmektedir.
Çocukların babalara, babaların annelere oranla izleme
yazılımları kullanarak internet üzerinde yapılan etkinlikler
hakkında daha çok bilgi sahibi oldukları görülmektedir.
Aile bireylerinin kullandıkları programların güncellemelerini
yapmaları, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. Çocukların babalara, babaların annelere
oranla kullandıkları programların güncellemelerini
yapmaya daha çok dikkat ettikleri görülmektedir.
Aile bireylerinin geçici internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini incelemeleri, bireyin ailedeki rolüne göre
anlamlı olarak değişmektedir. Çocukların babalara,
babaların annelere oranla geçici internet dosyalarını ve
Web gezinti geçmişlerini daha çok inceledikleri
görülmektedir.
Aile bireylerinin herkesin kullanımına açık bir bilgisayardan
ayrılmadan önce geçici internet dosyalarını ve Web gezinti
geçmişlerini silmeleri, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı
olarak değişmektedir. Çocukların babalara, babaların
annelere oranla herkesin kullanımına açık bir
bilgisayardan ayrılmadan önce geçici internet dosyalarını
ve Web gezinti geçmişlerini silmeye daha çok dikkat
ettikleri görülmektedir.
Yorum
Aile bireylerinin E-posta filtreleme yazılımları kullanmaları,
bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak değişmektedir.
Babaların çocuklara, çocukların annelere oranla E-posta
filtreleme yazılımları kullanmaya daha çok dikkat ettikleri
görülmektedir.
Aile bireylerinin dosyalarını şifrelemeleri, bireyin ailedeki
rolüne göre anlamlı olarak değişmektedir. Çocukların
babalara, babaların annelere oranla dosyalarını
şifrelemeye daha çok dikkat ettikleri görülmektedir.
Aile bireylerinin internet üzerindeki hesaplarında kolay
tahmin edilemeyecek şekilde karmaşık ve uzun şifreler
kullanmaları, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. Çocukların babalara, babaların annelere
oranla internet üzerindeki hesaplarında kolay tahmin
edilemeyecek şekilde karmaşık ve uzun şifreler
kullanmaya daha çok dikkat ettikleri görülmektedir.
Aile bireylerinin dosyalarını yedeklemeleri, bireyin ailedeki
rolüne göre anlamlı olarak değişmektedir. Babalar ve
çocukların annelere oranla daha çok dosyalarını
yedeklemeye dikkat ettikleri görülmektedir.
Aile bireylerinin yazışmalarında elektronik imza
kullanmaları, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. Babalar ve çocukların annelere oranla
yazışmalarında elektronik imza kullanmaya daha çok
dikkat ettikleri görülmektedir.
Aile bireylerinin internet sitelerine girerken genellikle sık
kullanılanlar listesini kullanmaları, bireyin ailedeki rolüne
göre anlamlı olarak değişmektedir. Babalar ve çocukların
annelere oranla internet sitelerine girerken genellikle sık
kullanılanlar listesini daha çok kullandıkları görülür.
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Tablo 163 Devam
Elektronik imza
kullanırım.

25,661 2

0,000

Sohbet (chat) yaparken
dosya transferi
yapmam.

46,713 2

0,000

Bilgisayarımdaki
dosyaları paylaşıma
açmam.

93,572 2

0,000

Halka açık yerlerde
internet bankacılığı
yapmam.

132,82 2

0,000

Halka açık yerlerde
internetten alışveriş
yapmam.

88,805 2

0,000

Karşılaştığım hukuka
aykırı durumları ilgililere 49,062 2
bildiririm.

0,000

Bilgisayarın evdeki
ortak kullanım alanında
bulunmasını isterim.

0,000

40,501 2

Aile bireylerinin elektronik imza kullanmaları, bireyin
ailedeki rolüne göre anlamlı olarak değişmektedir. Babalar
ve çocukların annelere oranla elektronik imza kullanmaya
daha çok dikkat ettikleri görülmektedir.
Aile bireylerinin sohbet (chat) yaparken dosya transferi
yapmamaları, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. Çocukların babalara, babaların annelere
oranla sohbet (chat) yaparken daha az dosya transferi
yaptıkları görülmektedir.
Aile bireylerinin bilgisayarındaki dosyaları paylaşıma
açmamaları, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. Babaların çocuklara, çocukların annelere
oranla bilgisayarındaki dosyaları daha az paylaşıma
açtıkları görülmektedir.
Aile bireylerinin halka açık yerlerde internet bankacılığı
yapmamaları, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. Çocukların babalara, babaların annelere
oranla halka açık yerlerde daha az internet bankacılığı
yaptıkları görülmektedir.
Aile bireylerinin halka açık yerlerde internetten alışveriş
yapmamaları, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı olarak
değişmektedir. Çocukların babalara, babaların annelere
oranla halka açık yerlerde internetten daha az alışveriş
yaptıkları görülmektedir.
Aile bireylerinin karşılaştıkları hukuka aykırı durumları
ilgililere bildirmeleri, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı
olarak değişmektedir. Babaların çocuklara, çocukların
annelere oranla karşılaştıkları hukuka aykırı durumları
ilgililere daha çok bildirdikleri görülmektedir.
Aile bireylerinin bilgisayarın evdeki ortak kullanım alanında
bulunmasını istemeleri, bireyin ailedeki rolüne göre anlamlı
olarak değişmektedir. Çocukların babalara, babaların
annelere oranla bilgisayarın evdeki ortak kullanım
alanında bulunmasını daha çok istedikleri görülmektedir.

3. 5. İnternetin Mekan Alt Boyutu İle İlgili Araştırma Soruları
A. Türkiye’de yaşayan aileler hangi mekânlardan internete
bağlanmaktadırlar?
Tablo 164. İnternete Bağlanma Yeri
Anne

Evden

Baba

Çocuk

Toplam

F

%

F

%

F

%

F

%

907

45,35

1188

59,40

658

80,34

2753

57,13

İnternet kafeden

86

4,30

209

10,45

189

23,08

484

10,04

İşten

343

17,20

919

45,95

50

6,11

1312

27,23

Okuldan

26

1,30

34

1,70

121

14,77

181

3,76

Diğer

58

2,90

45

2,25

46

5,62

149

3,09

181

Tablo 164’te görüldüğü üzere katılımcıların yarısından fazlası (% 57.13)
internete evden bağlanmakta, bunu % 27.23 ile iş yerleri, % 10.04 ile
internet kafeler, % 3.76 ile okullar ve % 3.09 ile diğer mekanlar
izlemektedir. Ailedeki role bakılmaksızın tüm katılımcılar en çok evden
bağlanmaktadır. İnternet kafeden en çok bağlananlar çocuklar olup
bunu babalar ve çok düşük bir yüzde ile anneler takip etmektedir. İşten
bağlanmada babalar birinci, anneler ikinci sırada yer almaktadır.
Okuldan bağlanmada doğal olarak çocuklar birinci sırada yer
almaktadır.
A.1 Çocukların internete bağlandıkları mekânlar;
a. Çocukların internete bağlandıkları mekânlar
internet kullanım sürelerine göre farklılık
gösteriyor mu?
1. Ev
Bu analizde ki kare değeri 23.619 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=4; p<.001).

Tablo 165. Çapraz Tablo: İnternet Kullanım Süresi X İnternete Evden Bağlanma

İnternete evden
bağlanıyorum

Toplam

30-60
< 30 dak. dk.

1-3 saat

3-5 saat

>5 saat

Toplam

Hayır

15

71

58

9

5

158

Evet

31

204

281

82

56

654

46

275

339

91

61

812

Tablo 165’de görüldüğü üzere evden internete bağlananlar genellikle
30-60 dakika ile 1-3 saat arasında internete bağlı kalmaktadırlar.
2. İnternet kafe
Bu analizde ki kare değeri 3.735 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunamamıştır(sd=4; p<.443).
3. Okul
Bu analizde ki kare değeri 13.920 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=4; p<.008).
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Tablo 166. Çapraz Tablo: İnternet Kullanım Süresi X İnternete Okuldan Bağlanma
İnternete okuldan
bağlanıyorum

< 30 dak.

30-60 dk.

1-3 saat

3-5 saat

>5 saat

Toplam

Hayır

40

224

301

81

45

691

Evet

6

51

38

10

16

121

46

275

339

91

61

812

Toplam

Tablo 166’da görüldüğü üzere internete okuldan bağlananların da
büyük çoğunluğu genellikle 30-60 dakika ile 1-3 saat arasında internete
bağlı kaldıkları belirlenmiştir.

b. Çocukların internete bağlandıkları mekânlar
internet kullanım sıklıklarına göre farklılık
gösteriyor mu?
1. Ev
Bu analizde ki kare değeri 261.027 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=5; p<.001)

Tablo 167. Çapraz Tablo: İnternet Kullanım Sıklığı X İnternete Evden Bağlanma
Günde
Haftada
Ayda
birkaç
birkaç
Ayda Haftada birkaç
kez
kez
kez
bir
bir
İnternete evden
Hayır 29
12
34
42
23
bağlanıyorum
Evet 10
1
21
88
425

16

156

112

657

Toplam

128

813

39

13

55

130

448

Günde
bir
Toplam

Tablo 167’de görüldüğü üzere internete evden bağlananlar günde
birkaç kez internete bağlanmaktadırlar.
2. İnternet kafe
Bu analizde ki kare değeri 69.866 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=5;p<.001)
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Tablo 168. Çapraz Tablo: İnternet Kullanım Sıklığı X İnternete Kafeden Bağlanma
Günde
Ayda
birkaç
birkaç
Haftada
Haftada
kez
Ayda bir bir
birkaç kez kez
İnternete
Hayır 22
3
30
87
380
internet
Kafeden
Evet 17
10
25
43
68
bağlanıyorum
Toplam

39

13

55

130

448

Günde bir Toplam
103

625

25

188

128

813

Tablo 168’deki analize benzer biçimde internet kafeden internete
bağlananlar da günde birkaç kez internete bağlandıklarını
belirtmişlerdir.
3. Okul
Bu analizde ki kare değeri 19.807 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=5;p<.001)
Tablo 169. Çapraz Tablo: İnternet Kullanım Sıklığı X İnternete Okuldan Bağlanma
Günde
Haftada
Ayda
birkac
birkac
birkac
Haftada
kez
kez
kez
Ayda bir bir
İnternete
okuldan
Hayır 27
12
41
105
391
bağlanıyorum
Evet
Toplam

Günde
bir

Toplam

116

692

12

1

14

25

57

12

121

39

13

55

130

448

128

813

Tablo 169’daki analizlere benzer şekilde okuldan internete bağlananlar
günde birkaç kez internetten yararlandıklarını belirtmişlerdir.
c. Çocukların internete bağlandıkları mekânlar
ailenin gelir düzeyine göre farklılık gösteriyor mu?
1. Ev
Bu analizde ki kare değeri 16.806 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=5;p<.005)
Tablo 170. Çapraz Tablo: Aile Gelir Düzeyi X İnternete Evden Bağlanma

Evden
bağlanıyorum Hayır
Evet
Toplam

351-560
0-350 Ytl Ytl

561-780
Ytl

7811075 Ytl

10761581 Ytl
1580 Ytl ve üstü
Toplam

3

12

20

52

45

26

158

4

41

67

156

172

201

641

7

53

87

208

217

227

799

184

Tablo 170’de görüldüğü üzere gelir düzeyi arttıkça internete evden
bağlanma oranı da artmaktadır.
2. İnternet kafe
Bu analizde ki kare değeri 5.068
bulunmamıştır (sd=5;p<.408).

olarak hesaplanmış ve anlamlı

3. Okul
Bu analizde ki kare değeri 9.197 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmamıştır (sd=5;p<.101).
d. Çocukların internete bağlandıkları
yaşlarına göre farklılık gösteriyor mu?

mekânlar

1. Ev
Bu analizde ki kare değeri 9.314 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmamıştır(sd=9; p<.409).
2. İnternet kafe
Bu analizde ki kare değeri 1.578 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmamıştır (sd=9; p<.997).
3. Okul
Bu analizde ki kare değeri 15.091 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmamıştır (sd=9; p<.088).
e. Çocukların internete bağlandıkları mekânlar
cinsiyetlerine göre farklılık gösteriyor mu?
1. Ev
Bu analizde ki kare değeri 0.072 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunamamıştır (sd=1; p<.789).
2. İnternet kafe
Bu analizde ki kare değeri 22.045 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=1; p<.001).
Tablo 171. Çapraz Tablo: Cinsiyet X İnternete Kafeden Bağlanma
Kız
İnternete internet cafeden bağlanıyorum

Toplam

Erkek

Toplam

Hayır

311 269

580

Evet

58

116

174

369 385

754

Tablo 171’de görüldüğü üzere erkekler internet kafeleri daha çok tercih
etmektedirler.
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3. Okul
Bu analizde ki kare değeri .123 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunamamıştır (sd=1; p<.726)
f. Çocukların internete bağlandıkları mekânlar
internete bağlanma amaçlarına göre farklılık
gösteriyor mu?
Bu analizde internete bağlanma amaçları 15 ayrı başlık altında
incelenmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı olmadığı halde bazı
sonuçlara yanlışlıkla anlam yüklememek amacıyla Bonferroni
Uyarlaması yapılarak kritik anlamlılık düzeyi olan .05 yapılan test
sayısına yani 15’e bölünmüş ve .003 düzeyinde anlamlı olan kullanım
amaçları dikkate alınmıştır.
1. Ev
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 172. Ki Kare Özetleri: İnternete Evden Bağlanma X İnternete Bağlanma Amaçları
Kullanım amacı

sd

Ki kare

p

Bilgi edinme

1

4.632

0.031

Eğitim / ders / araştırma yapma

1

2.036

0.154

Vatandaşlık hizmetlerinden yararlanma

1

0.002

0.963

Dosya / program indirme

1

23.655

0.000

Haber okuma

1

6.131

0.013

Alışveriş yapma

1

0.958

0.328

Bahis oyunları oynama

1

0.295

0.587

Bankacılık işlemleri yapma

1

2.318

0.128

Oyun oynama

1

5.790

0.016

Müzik dinleme

1

31.541

0.000

Film izleme

1

0.796

0.372

Yeni insanlarla tanışma

1

3.035

0.081

Haberleşme

1

1.096

0.295

Sohbet etme

1

3.072

0.080

İş

1

0.598

0.439
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Yorum

Evden bağlananlar
daha çok dosya
indiriyor

Evden bağlananlar
daha çok müzik
dinliyor

Tablo 172’de görüldüğü üzere yapılan ki kare testlerinden sadece iki
tanesi anlamlı sonuçlar vermiş, evden internete bağlananların daha çok
dosya indirdikleri ve daha çok müzik dinledikleri ortaya konmuştur.
2. İnternet kafe
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 173. Ki Kare Özetleri: İnternete Kafeden Bağlanma X İnternete Bağlanma Amaçları
Kullanım amacı

sd

Ki
kare

p

Bilgi edinme

1

0.153

0.696

Eğitim / ders / araştırma yapma

1

0.951

0.329

Vatandaşlık hizmetlerinden yararlanma

1

2.393

0.122

Dosya / program indirme

1

3.070

0.080

Haber okuma

1

0.316

0.574

Alışveriş yapma

1

1.757

0.282

Bahis oyunları oynama

1

0.614

0.433

Bankacılık işlemleri yapma

1

0.426

0.514

Oyun oynama

1

1.084

0.298

Müzik dinleme

1

2.757

0.097

Film izleme

1

1.268

0.260

Yeni insanlarla tanışma

1

4.716

0.030

Haberleşme

1

0.206

0.650

Sohbet etme

1

0.689

0.406

İş

1

1.633

0.201

Tablo 173’de görüldüğü üzere internete internet kafeden bağlanma ile
internet kullanım amaçları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

3. Okul
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.
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Tablo 174. Ki Kare Özetleri: İnternete Okuldan Bağlanma X İnternete Bağlanma Amaçları
Kullanım amacı

sd

Ki kare

p

Bilgi edinme

1

2.504

0.114

Eğitim / ders / araştırma yapma

1

11.747

0.001

1

0.212

0.645

1

2.435

0.119

Vatandaşlık hizmetlerinden
yararlanma
Dosya / program indirme
Haber okuma

1

2.199

0.138

Alışveriş yapma

1

1.743

0.187

Bahis oyunları oynama

1

0.942

0.332

Bankacılık işlemleri yapma

1

0.052

0.819

Oyun oynama

1

0.760

0.383

Müzik dinleme

1

5.991

0.014

Film izleme

1

2.123

0.145

Yeni insanlarla tanışma

1

0.344

0.558

Haberleşme

1

0.252

0.616

Sohbet etme

1

0.017

0.896

İş

1

5.116

0.024

Yorum
Okuldan bağlananlar
interneti daha çok
araştırma amaçlı
kullanıyorlar

Tablo 174’de görüldüğü üzere internete okuldan bağlananlar daha çok
araştırma amacıyla interneti kullanmışlardır. Diğer amaçlarla okuldan
internete bağlanma arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

g. Çocukların internete bağlandıkları mekânlar
akademik başarı düzeylerine bağlı olarak
değişmekte midir?

1. Ev
Bu analizde ki kare değeri 3.478 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunamamıştır(sd=4; p<.481).
2. İnternet kafe
Bu analizde ki kare değeri 12.569 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=4; p<.014)
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Tablo 175. Çapraz Tablo: İnternete Kafeden Bağlanma X Akademik Başarı Düzeyi
Çok başarılı
İnternete internet
cafeden
bağlanıyorum

Başarılı Yeterli

Başarısız Çok başarısız

Toplam

Hayır 92

178

50

5

18

343

Evet

19

53

31

3

6

112

111

231

81

8

24

455

Toplam

Tablo 175’de görüldüğü üzere kendini başarılı bulan öğrenciler internet
kafeden diğer öğrencilere göre daha fazla yararlanmaktadırlar.
3. Okul
Bu analizde ki kare değeri 4.223 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunamamıştır (sd=4; p<.377)
A.2. Ebeveynlerin internete bağlandıkları mekânlar;
a. Ebeveynlerin internete bağlandıkları mekânlar
eğitim düzeylerine göre farklılık gösteriyor mu?

1. Ev
Bu analizde ki kare değeri 247.234 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=5; p<.001)

Tablo 176. Çapraz Tablo: İnternete Evden Bağlanma X Eğitim Düzeyi
İlkokul
İnternete
evden
bağlanıyorum Hayır 455
Evet
Toplam

Ortaokul

Lise

2 yıllık

4 yıllık

Lisansüstü

Toplam

260

662

130

320

31

1858

244

187

675

181

694

101

2082

699

447

1337

311

1014

132

3940

Tablo 176’da görüldüğü üzere 4 yıllık üniversite mezunlarının
çoğunluğu internete evden bağlanmaktadırlar.
2. İnternet kafe
Bu analizde ki kare değeri 11.333 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=5; p<.045)
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Tablo 177. Çapraz Tablo: İnternete Kafeden Bağlanma X Eğitim Düzeyi
İlkokul
İnternete kafeden
bağlanıyorum

Ortaokul

Lise

2 yıllık

4 yıllık

Lisansüstü Toplam

Hayır 641

407

1246

282

940

130

3646

Evet

58

40

91

29

74

2

294

699

447

1337

311

1014

132

3940

Toplam

Tablo 177’de en çok dikkat çeken bulgu lisansüstü eğitimini
tamamlamış ebeveynlerin internet kafeleri tercih etmemeleridir.
3. İş yeri
Bu analizde ki kare değeri 409.455 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=5; p<.001)

Tablo 178. Çapraz Tablo: İnternete İş Yerinden Bağlanma X Eğitim Düzeyi
2
İlkokul Ortaokul Lise yıllık
İnternete işten bağlanıyorum

4
yıllık

Lisansüstü Toplam

Hayır 627

361

949

181

528

40

2686

Evet

72

86

388

130

486

92

1254

699

447

1337 311

1014

132

3940

Toplam

Tablo 178’den anlaşılacağı üzere lisansüstü eğitimini tamamlamış
ebeveynler iş yerlerinden internete bağlanmayı tercih etmektedirler.
b. Ebeveynlerin internete bağlandıkları mekânlar
internet kullanım sürelerine göre farklılık
gösteriyor mu?

1. Ev
Bu analizde ki kare değeri 22.919 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=4; p<.001)
Tablo 179. Çapraz Tablo: İnternete Evden Bağlanma X İnternet Kullanım Süresi
İnternete evden
bağlanıyorum

Toplam

< 30 dak.

30-60 dk.

1-3 saat

3-5 saat

>5 saat

Toplam

Hayır

185

312

216

45

61

819

Evet

353

804

646

168

117

2088

538

1116

862

213

178

2907
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Tablo 179’da görüldüğü üzere İnternet’e evden bağlanan kullanıcılar
her seferde 30 dakikanın üzerinde internete bağlı kalmaktadırlar.
2. İnternet kafe
Bu analizde ki kare değeri 14.924 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=4; p<.005)
Tablo 180. Çapraz Tablo: İnternete Kafeden Bağlanma X İnternet Kullanım Süresi
İnternete kafeden
bağlanıyorum

< 30 dak.

30-60 dk.

1-3 saat

3-5 saat

>5 saat

Toplam

Hayır

489

988

765

203

168

2613

Evet

49

128

97

10

10

294

538

1116

862

213

178

2907

Toplam

Tablo 180’de görüldüğü üzere internet kafeden bağlananların önemli bir
bölümü internete 30-60 dakika bağlı kalmaktadırlar.
3. İş yeri
Bu analizde ki kare değeri 154.024 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=4; p<.001)
Tablo 181. Çapraz Tablo: İnternete İşyerinden Bağlanma X İnternet Kullanım Süresi

İnternete işten
bağlanıyorum

Toplam

< 30 dak.

30-60 dk.

1-3 saat

3-5 saat

>5 saat

Toplam

Hayır

315

707

513

72

40

1647

Evet

223

409

349

141

138

1260

538

1116

862

213

178

2907

Tabloda İnternet kullanım süreleri adlı sütunların altında internete işten
bağlanmaya evet diyenlerin hayır diyenlere oranları göz önünde
bulundurulduğunda 1-3 saat dahil olmak üzere ilk üç sütunda “hayır”
sayılarının “evet” sayılarından fazla olduğu görülecektir. 3-5 saatten
sonra “evet” sayıları birden bire “hayır” sayılarının iki katı olmuş, 5
saatin üstüne gelindiğinde ise “evet” sayıları “hayır” sayısının üç buçuk
katına ulaşmıştır. Bu değerlerden de anlaşılacağı üzere İnternete iş
yerinden bağlananlar bir seferde genellikle 3 saatten daha uzun süre
internete bağlı kalmaktadırlar.
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c. Ebeveynlerin internete bağlandıkları mekânlar
internet kullanım sıklıklarına göre farklılık
gösteriyor mu?
1. Ev
Bu analizde ki kare değeri 97.552 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=5; p<.001)

Tablo 182. Çapraz Tablo: İnternete Evden Bağlanma X İnternet Kullanım Sıklığı
Günde
Haftada
Ayda
birkac
birkac
birkac
Ayda
Haftada
kez
kez
kez
bir
bir
İnternete evden
bağlanıyorum
Hayır 82
58
81
158
335
Evet
Toplam

Günde
bir
Toplam
101

815

136

44

109

350

1094

358

2091

218

102

190

508

1429

459

2906

Tablo 182’de görüldüğü üzere günde bir kezden fazla internete
bağlanan kullanıcılar çoğunlukla internete evden bağlanmaktadırlar.
2. İnternet kafe
Bu analizde ki kare değeri 272.323 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=5; p<.001)
Tablo 183. Çapraz Tablo: İnternete Kafeden Bağlanma X İnternet Kullanım Sıklığı
Günde
Haftada
Ayda
birkac
birkac
birkac
Ayda
Haftada
kez
kez
kez
bir
bir
İnternete
kafeden
bağlanıyorum
Hayır 170
65
137
427
1375
Evet
Toplam

Günde
bir

Toplam

437

2611

48

37

53

81

54

22

295

218

102

190

508

1429

459

2906

Tablo 183’te görüldüğü üzere haftada bir kez ve daha az sıklıkta
internet kullanan kullanıcılarda internet kafelerden bağlanma oranı
haftada birkaç kez, günde birkaç kez ve günde bir kez bağlananlara
göre çok daha yüksektir.

3. İş yeri
Bu analizde ki kare değeri 350.314 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=5; p<.001)
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Tablo 184. Çapraz Tablo: İnternete İşten Bağlanma X İnternet Kullanım Sıklığı
Günde
Haftada
Ayda
birkac
birkac
birkac
Ayda
Haftada
kez
kez
kez
bir
bir
İnternete işten
bağlanıyorum
Hayır 192
83
148
357
577
Evet
Toplam

Günde
bir

Toplam

293

1650

26

19

42

151

852

166

1256

218

102

190

508

1429

459

2906

Tablo 184’de görüldüğü üzere internete bağlanma sıklığı yüksek olan
kullanıcılar çoğunlukla internete işyerinden bağlanmaktadırlar.
d. Ebeveynlerin internete bağlandıkları mekânlar
internete bağlanma amaçlarına göre farklılık
gösteriyor mu?
Bu analizde internete bağlanma amaçları 15 ayrı başlık altında
incelenmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı olmadığı halde bazı
sonuçlara yanlışlıkla anlam yüklememek amacıyla Bonferroni
Uyarlaması yapılarak kritik anlamlılık düzeyi olan .05 yapılan test
sayısına yani 15’e bölünmüş ve .003 düzeyinde anlamlı olan kullanım
amaçları dikkate alınmıştır.
1. Ev
Evden bağlanan ebeveynler ile evden bağlanmayan ebeveynlerin
interneti kullanım amaçlarına göre dağılımları incelenmiş ve ki kare test
sonuçları aşağıda özetlenmiştir.
Bu bölümde 15 tane analiz yapıldığı için 1. tip hatadan kaçınmak
amacıyla .05 olan kritik anlamlılık değeri 15’e bölünerek Bonferroni
Uyarlaması gerçekleştirilmiş, yeni anlamlılık değeri 0.003 olarak
belirlenmiştir.
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Tablo 185. Ki Kare Özetleri: İnternete Evden Bağlanma X İnternete Bağlanma Amaçları
Kullanım amacı
Bilgi edinme
Eğitim / ders / araştırma yapma
Vatandaşlık hizmetlerinden
yararlanma
Dosya / program indirme
Haber okuma
Alışveriş yapma
Bahis oyunları oynama
Bankacılık işlemleri yapma
Oyun oynama
Müzik dinleme
Film izleme

sd

Ki kare
1195,06

p

Yorum

,000

1

305,8

,000

1

202,4

,000

1

212,2

,000

1

630,6

,000

1

101,8

,000

1

10,66

0,001

1

232,2

,000

1

270,2

,000

1

377,1

,000

1

123,3

,000

1

21,11

,000

1

493

,000

1

234,5

,000

1

11,34

0,001

Evden bağlananlar daha çok bilgi
edinme amaçlı bağlanıyorlar
Evden bağlananlar araştırma / ders
amaçlı internet kullanıyorlar
Evden bağlananlar vatandaşlık
hizmetleri için interneti daha çok
kullanıyorlar
Evden bağlananlar daha çok dosya /
program indiriyorlar
Evden bağlananlar daha çok haber
okuyorlar
Evden bağlananlar daha interneti
alışveriş için daha çok kullanıyorlar
Evden bağlananlar interneti bahis
oyunları için daha çok kullanıyorlar
Evden bağlananlar interneti bankacılık
işlemleri için daha çok kullanıyorlar
Evden bağlananlar oyun oynamak için
daha çok interneti kullanıyorlar
Evden bağlananlar internet aracılığıyla
daha çok müzik dinliyorlar
Evden bağlananlar internet aracılığıyla
daha çok film izliyorlar
Evden bağlananlar yeni insanlarla
tanışmak için daha çok interneti
kullanıyorlar
Evden bağlananlar haberleşme için
daha çok interneti kulanıyorlar
Evden bağlananlar sohbet etmek için
daha çok interneti kullanıyorlar
Evden bağlananlar iş amaçlı olarak
interneti daha çok kullanıyorlar

1

Yeni insanlarla tanışma
Haberleşme
Sohbet etme
İş
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2. İnternet kafe
İnternet kafeden bağlanan ebeveynler ile internet kafeden bağlanmayan
ebeveynlerin interneti kullanım amaçlarına göre dağılımları incelenmiş
ve ki kare test sonuçları aşağıda özetlenmiştir. Bu bölümde 15 tane test
gerçekleştirildiği için 1. tip hataya engel olmak amacıyla Bonferroni
Uyarlaması yapılmış, kritik anlamlılık değeri .003 olarak belirlenmiştir.

Tablo 186. Ki Kare Özetleri: İnternete Kafeden Bağlanma X İnternete Bağlanma Amaçları
Kullanım amacı

sd

Ki kare

p

1

74,802

,000

1

25,644

,000

Vatandaşlık hizmetlerinden
yararlanma

1

75,921

,000

Dosya / program indirme

1

0,303

0,582

Haber okuma

1

0,505

0,477

Alışveriş yapma

1

1,673

0,196

1

13,039

,000

Bankacılık işlemleri yapma

1

3,337

0,068

Oyun oynama

1

2,208

0,137

Müzik dinleme

1

1,908

0,167

1

9,585

0,002

1

4,929

0,026

1

6,881

0,009

1

20,355

,000

1

1,078

0,299

Bilgi edinme
Eğitim / ders / araştırma yapma

Bahis oyunları oynama

Film izleme
Yeni insanlarla tanışma
Haberleşme
Sohbet etme
İş
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Yorum
Kafeden bağlananlar daha çok bilgi
edinme amaçlı bağlanıyorlar
Kafeden bağlananlar araştırma / ders
amaçlı internet kullanıyorlar
Kafeden bağlananlar vatandaşlık
hizmetleri için interneti daha çok
kullanıyorlar

Kafeden bağlananlar interneti bahis
oyunları için daha çok kullanıyorlar

Kafeden bağlananlar internet aracılığıyla
daha çok film izliyorlar
Kafeden bağlananlar sohbet etmek için
daha çok interneti kullanıyorlar
Kafeden bağlananlar iş amaçlı olarak
interneti daha çok kullanıyorlar

3. İş yeri
İnternete iş yerinden bağlanan ebeveynler ile iş yerinden bağlanmayan
ebeveynlerin interneti kullanım amaçlarına göre dağılımları incelenmiş
ve ki kare test sonuçları aşağıda özetlenmiştir. Bu bölümde 15 tane test
gerçekleştirildiği için 1. tip hataya engel olmak amacıyla Bonferroni
Uyarlaması yapılmış, kritik anlamlılık değeri .003 olarak belirlenmiştir.

Tablo 187. Ki Kare Özetleri: İnternete İşten Bağlanma X İnternete Bağlanma Amaçları
Ki
Kullanım amacı
sd kare p
Yorum
İşden bağlananlar daha çok bilgi edinme amaçlı
Bilgi edinme
1
613,8 0,000 bağlanıyorlar
Eğitim / ders /
İşden bağlananlar araştırma / ders amaçlı internet
araştırma yapma
1
207,3 0,000 kullanıyorlar
Vatandaşlık
hizmetlerinden
İşden bağlananlar vatandaşlık hizmetleri için interneti daha
yararlanma
1
183,4 0,000 çok kullanıyorlar
Dosya / program
indirme
1
382,7 0,582
Haber okuma

1

406,3 0,477

Alışveriş yapma
Bahis oyunları
oynama
Bankacılık işlemleri
yapma

1

113,8 0,196

1

İşden bağlananlar interneti bahis oyunları için daha çok
15,66 0,000 kullanıyorlar

1

542,6 0,068

Oyun oynama

1

30,96 0,137

Müzik dinleme

1

79,19 0,167

Film izleme
Yeni insanlarla
tanışma

1
1

12,95 0,002 İşden bağlananlar internet aracılığıyla daha çok film izliyorlar
İşden bağlananlar yeni insanlarla tanışmak için daha çok
34,52 0,026 interneti kullanıyorlar

Haberleşme

1

263,6 0,009

Sohbet etme

1

İşden bağlananlar sohbet etmek için daha çok interneti
30,77 0,000 kullanıyorlar

İş

1

58,28 0,299

Yukarıda yapılan ve üç grupta toplanan Ki Kare analizleri sonucunda
ebeveynlerin iş yerinde ve evde internet kullanım şekillerinin birbirine
çok benzer olduğu; ancak internet kafelerde daha farklı bir kullanım
profili sergiledikleri söylenebilir. Özellikle bilgi edinme, eğitim / ders /
araştırma, vatandaşlık hizmetlerinden yararlanma, film izleme, yeni
insanlarla tanışma, haberleşme ve sohbet gibi amaçlara yönelik internet
kullanımı internet kafelerde farklı bir eğilim göstermektedir.

196

e. Ebeveynlerin internete bağlandıkları mekânlar
yaşlarına bağlı olarak değişmekte midir?

1. Ev
Bu analizde ki kare değeri 26.151 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=2; p<.001)

Tablo 188. Çapraz Tablo: İnternete Evden Bağlanma X Yaş
İnternete evden bağlanıyorum

< 31

32-41

> 42

Toplam

Hayır

677

661

557

1895

Evet

596

772

726

2094

1273

1433

1283

3989

Toplam

Tablo 188’de 31 yaşın altındaki bireylerde İnternete evden bağlanmaya
hayır diyenlerin oranı evet diyenlerden yüzde 13 daha fazla, 32-41 yaş
arasındaki bireylerde evet diyenlerin oranı hayır diyenlerden yüzde 16
daha fazladır. 52 yaşından büyük bireylerde ise evet diyenlerin oranı
hayır diyenlerden yüzde 30 daha fazladır. Bu bağlamda 42+ yaş
grubunda internete evden bağlanma oranının diğer yaş gruplarına göre
daha fazla olduğu söylenebilir.
2. İnternet kafe
Bu analizde ki kare değeri 34,201 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=2; p<.001)

Tablo 189. Çapraz Tablo: İnternete Kafeden Bağlanma X Yaş
< 31
İnternete kafeden bağlanıyorum

32-41

> 42

Toplam

Hayır

1136

1339

1220

3695

Evet

137

94

63

294

1273

1433

1283

3989

Toplam

Tablo 189’daki analizin tersine 31 yaşın altındaki ebeveynlerin internet
kafelerden daha fazla yararlandıkları söylenebilir.
3. İş yeri
Bu analizde ki kare değeri 21,007 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=2; p<.001)
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Tablo 190. Çapraz Tablo: İnternete İşden Bağlanma X Yaş

İnternete işden bağlanıyorum

< 31

32-41

> 42

Toplam

Hayır

834

955

940

2729

Evet

439

478

343

1260

1273

1433

1283

3989

Toplam

Tablo 190’dan da anlaşılacağı üzere 42 yaş altı olan gruplar iş yerinden
İnternete daha çok bağlanmaktadırlar.

A.3. Aile bireylerinin internete bağlandıkları mekânlar
bireylerin ailedeki rolüne (anne/baba/çocuk) bağlı olarak
değişmekte midir?
1. Ev
Bu analizde ki kare değeri 297,695 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=2; p<.001)
Tablo 191. Çapraz Tablo: İnternete Evden Bağlanma X Ailedeki Rol
İnternete evden bağlanıyorum

Anne

Baba

Çocuk

Hayır

1093

812

161

2066

Evet

907
2000

1188
2000

658
819

2753
4819

Toplam

Toplam

Tablo 191’de görüldüğü üzere internete evden daha çok çocuklar
bağlanmaktadır.
2. İş
Bu analizde ki kare değeri 640.774 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=2; p<.001)
Tablo 192. Çapraz Tablo: İnternete Kafeden Bağlanma X Ailedeki Rol
Anne
İnternete iş yerinden bağlanıyorum

Baba

Çocuk

Toplam

Hayır

1657

1081

769

3507

Evet

343

919

50

1312

2000

2000

819

4819

Toplam

Tablo 192’de görüldüğü üzere babalar daha çok iş yerlerinden
bağlanmaktadırlar.
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3. Okul
Bu analizde ki kare değeri 331,805olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=2; p<.001)
Tablo 193. Çapraz Tablo: İnternete Okuldan Bağlanma X Ailedeki Rol
İnternete okuldan bağlanıyorum

Anne

Baba

Çocuk

Toplam

Hayır

1974

1966

698

4638

Evet

26

34

121

181

2000

2000

819

4819

Toplam

Tablo 193’de görüldüğü üzere okuldan internete bağlanma oranı doğal
olarak çocuklarda daha yüksektir.
4. İnternet Kafe
Bu analizde ki kare değeri 227,375 olarak hesaplanmış ve anlamlı
bulunmuştur (sd=2; p<.001)
Tablo 194. Çapraz Tablo: İnternete Kafeden Bağlanma X Ailedeki Rol
İnternete kafeden bağlanıyorum

Anne

Baba

Çocuk

Toplam

Hayır

1914

1791

630

4335

Evet

86

209

189

484

2000

2000

819

4819

Toplam

Tablo 194’te görüldüğü üzere internet kafeden internete bağlanma oranı
çocuklarda daha yüksektir.
A.4. Evde bilgisayarın bulunduğu mekânlar nerelerdir?
Tablo 195. Bilgisayarın Evdeki Yeri
Ortak kullanım alanı
Ebeveyn odası
Çocuk odası
Diğer

Frekans

Yüzde

Evet

1407

29,197

Hayır

3412

70,803
6,640

Evet

320

Hayır

4499

93,360

Evet

1624

33,700

Hayır

3195

66,300

Evet

332

6,889

Hayır

4487

93,111
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Tablo 195’de görüldüğü üzere bilgisayar koymak için en çok tercih
edilen yerler çocuk odaları ve ortak kullanım alanlarıdır. Ebeveyn
odaları çok az tercih edilmektedir.
3. 6. İnternet Kafeler ile İlgili Analizler
Internet kafelere yönelik hazırlanan maddelerin betimsel istatistiklerle
özetlenmesi aşağıda gerçekleştirilmiştir. Her şeyden önce bu maddeler
en yüksek ortalamaya sahip olandan en düşük ortalamaya sahip olana
doğru aşağıdaki biçimde sıralanmıştır.

Tablo 196. İternet Kafelerle İlgili Maddelerin Betimsel Verileri
Soru

N

Ort.

SS

İnternet kafelerde öğretmen gibi bir danışman bulunmalıdır.
İnternet kafelerde kullanıcıların erişebildiği siteler yeterince
denetlenmemektedir.
İnternet kafeler çocukların kötü alışkanlıklar edinmesine neden
olur.
Bireyler Internet kafelerde olumsuz arkadaşlık deneyimleri
yaşayabilirler.

4794

4,151

1,022

4790

4,094

0,993

4794

3,988

1,045

4774

3,887

1,079

Internet kafeler genellikle oyun amaçlı kullanılmaktadır.
İnternet kafeler bireylerin sağlıklı iletişim kurmalarına engel
olmaktadır.

4789

3,873

1,128

4780

3,683

1,096

İnternet kafeler akademik başarıyı olumsuz etkilemektedir.
İnternet kafeler ders çalışmak / kaynak bulmak / araştırma
yapmak için uygun ortamlardır.
Internet kafelerdeki oturma düzeni / havalandırma / nem /
ışıklandırma vb. insan sağlığına uygundur.
Çocukların boş zamanlarını Internet kafelerde geçirmeleri annebabayı tedirgin etmez.
Evde Internet bağlantım olsa bile Internet kafeye gitmekten
hoşlanıyorum.

4788

3,646

1,123

4775

2,737

1,226

4789

2,428

1,194

4791

1,987

1,21

4785

1,786

1,167

Tablo 196’daki maddelerin tamamı ortalama değer olarak kabul
edilebilecek olan 3 değeri ile tek örneklem t-testi aracılığı ile
karşılaştırıldığında hepsinin ortalama değerden anlamlı derecede uzak
olduğu anlaşılmaktadır (p<.001). Ancak sadece t testi ile yapılan yorum
yeterli değildir. Likert sorulara verilen cevaplar için belirlenen aralıklar
dikkate alındığında katılımcılar 50. maddeye kesinlikle katılmamakta; 47
ve 49. maddelere katılmamakta; 46. madde hakkında kararsız
kalmakta; 42, 43, 44, 45, 48, 51 ve 52 maddelere ise katılmaktadırlar.
Yüksek ortalamaya sahip olan maddelerden anlaşılacağı üzere
katılımcılar Internet kafelerde öğretmen gibi birer danışman bulunması
gerektiğine inanmakta, internet kafelerin yeterince denetlenmediğini
belirtmektedirler. Dahası tüm katılımcılar internet kafelerin çocukların
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kötü alışkanlıklar edinmesine neden olduğuna, olumsuz arkadaşlık
deneyimleri yaşattığına, kafelerin genellikle oyun amaçlı kullanıldığına,
bireylerin sağlıklı iletişim kurmalarına engel olduğuna ve akademik
başarıyı olumsuz etkilediğine inanmaktadırlar. Ayrıca, grup genelindeki
inanış internet kafelerin ders çalışmak / kaynak bulmak / araştırma
yapmak için uygun ortamlar olmadığı, kafe ortamının insan sağlığına
uygun olmadığı, çocukların boş zamanlarını kafelerde geçirmelerinden
ebeveynlerin tedirgin olduğu şeklindedir. En düşük ortalamaya sahip
olan cümle ise oldukça ilginçtir. Katılımcılar evde internetleri olsa
Internet kafeye gitmeyi tercih etmeyeceklerini belirtmişlerdir. Grup
genelinde belirtilen bu ifadelerin çocuklara ve anne babalara göre fark
göstermesi mümkündür. Bu amaçla her cümle için ebeveynler ile
çocuklar karşılaştırılmıştır. Yapılan t-testlerin sonuçları aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir.
Çalışmadaki en ilginç bulgulardan biri tablo 197’de gözler önüne
serilmiştir. İnternet kafeler ile ilgili olumlu cümlelerin hemen hepsine
çocuklar daha çok katılmakta, olumsuz cümlelerin hemen hepsine ise
anne-babalar daha çok katılmaktadır.
Olumlu ve olumsuz cümlelerin ortalamasını almak doğru bir sonuca
ulaştırmayacaktır. Julie Pallant’ın “SPSS Survival Manual” isimli
kitabından ve ölçek geliştirme uzmanların tavsiyelerinden yola çıkılarak
olumsuz maddeler ters kodlanarak sonradan eklenen maddelerin iç
tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Örneğin “İnternet kafeler akademik
başarıyı olumsuz etkilemektedir” cümlesi olumsuz bir cümledir ve diğer
olumlu cümleler ile ortalamasının alınabilmesi için 5 değerleri 1, 4
değerleri 2, 3 değerleri 3, 2 değerleri 4, ve 1 değerleri 5 olarak yeniden
kodlanmalıdır. Böyle bir işlemden sonra bu son kısımda sorulmuş olan
soruların güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) .718 olarak
hesaplanmıştır.
Genel olarak çocukların internet kafeler hakkında daha olumlu,
ebeveynlerin ise daha olumsuz fikirlere sahip olduğu ortalama puan
üzerinden yapılan analizle de bir kez daha ortaya konmuştur. Şöyle ki
çocukların İnternet kafe ile ilgili görüşleri üzerine sahip oldukları
ortalama puan ( X =2.31), yetişkinlerin ortalama puanından ( X =2,11)
anlamlı derecede yüksek çıkmıştır (t4801=-8.815; p<.001). Öte yandan
çocuklar arasında yapılan bir başka analizde erkek çocukların
( X =2,38) kız çocuklara kıyasla ( X =2,23) internet kafeleri daha yararlı
yerler olarak gördüğü ortaya konmuştur(t756=-3.415; p<.001). Çocuk ya
da ebeveyn ayırmaksızın tüm veri seti üzerinde yapılan inceleme
sonucunda da erkeklerin ( X =2,181) kadınlara kıyasla ( X =2,11)
internet kafeleri daha yararlı yerler olarak gördükleri ortaya konmuştur
(t4736=-4.556; p<.001).
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Tablo 197. İnternet Kafeler İle İlgili Görüşlerin Ebeveynler ve Çocuklara Göre Karşılaştırılması
Değişken
İnternet kafelerde öğretmen gibi bir
danışman bulunmalıdır.
İnternet kafeler akademik başarıyı
olumsuz etkilemektedir.
İnternet kafeler bireylerin sağlıklı
iletişim kurmalarına engel olmaktadır
İnternet kafelerde kullanıcıların
erişebildiği siteler yeterince
denetlenmemektedir.
İnternet kafeler ders çalışmak /
kaynak bulmak / araştırma yapmak
için uygun ortamlardır.
Çocukların boş zamanlarını Internet
kafelerde geçirmeleri anne-babayı
tedirgin etmez.
Bireyler internet kafelerde olumsuz
arkadaşlık deneyimleri yaşayabilirler.
İnternet kafelerdeki oturma düzeni /
havalandırma / nem / ışıklandırma vb.
insan sağlığına uygundur.
Evde Internet bağlantım olsa bile
internet kafeye gitmekten
hoşlanıyorum.
İnternet kafeler genellikle oyun amaçlı
kullanılmaktadır.
İnternet kafeler çocukların kötü
alışkanlıklar edinmesine neden olur.

Ailedeki rol

N

Ort.

SS

t

sd

p

Ebeveyn

3980

4,202

0,974

7,586

4792

0,000

Çocuk

814

3,905

1,199
5,783

4786

0,000

8,211

4778

0,000

6,594

4788

0,000

-2,690

4773

0,007

0,649

4789

0,516

4,573

4772

0,000

-3,188

4787

0,001

-5,123

4783

0,000

1,059

4787

0,290

6,625

4792

0,000

Ebeveyn

3975

3,688

1,103

Çocuk

813

3,439

1,197

Ebeveyn

3968

3,742

1,066

Çocuk

812

3,398

1,190

Ebeveyn

3978

4,137

0,960

Çocuk

812

3,885

1,117

Ebeveyn

3963

2,715

1,225

Çocuk

812

2,842

1,226

Ebeveyn

3982

1,992

1,223

Çocuk

809

1,962

1,144

Ebeveyn

3966

3,919

1,067

Çocuk

808

3,729

1,124

Ebeveyn

3977

2,403

1,194

Çocuk

812

2,549

1,187

Ebeveyn

3973

1,747

1,146

Çocuk

812

1,977

1,246

Ebeveyn

3979

3,881

1,129

Çocuk

810

3,835

1,125

Ebeveyn

3982

4,033

1,026

Çocuk

812

3,767

1,110

İnternet kafeler ile ilgili görüşlerin eğitim düzeyine göre farklılık gösterip
göstermedi ANOVA ile incelenmiş, eğitime göre herhangi bir farklılık
göstermediği bulunmuştur(F5,4716=1,950; p<.083).
İnternet kafeler ile ilgili görüşlerin gelir durumuna göre farklılık
gösterebileceği hipotezinden hareketle yapılan ANOVA testi anlamlı
sonuçlar vermiştir (F5,4740=4,481; p<.001). Ortalamalar aşağıda
verilmiştir:
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Tablo 198. İnternet Kafeler İle İlgili Görüşler
Gelir grubu

N

Ort.

SS

0-350 Ytl

33

2,299

0,545

351-560 Ytl

254

2,206

0,568

561-780 Ytl

447

2,048

0,579

781-1075 Ytl

1033

2,121

0,599

1076-1580 Ytl

1296

2,161

0,537

1581 Ytl ve üstü

1683

2,161

0,579

Toplam

4746

2,145

0,573

Tablo 198’de görüldüğü üzere 780 ytlye kadar olan gelir gruplarına
kadar bir inceleme yapıldığında gelir düzeyinin arttıkça internet kafeler
hakkında olumlu görüşlerin azaldığı söylenebilir. Ancak 781 ytlden
sonra sistematik bir azalma ya da artma söz konusu değildir. Hangi
grubun hangi gruptan daha olumlu görüşe sahip olduğunu belirlemek
amacıyla çoklu karşılaştırmalar gerçekleştirilmiş, buna göre 561-780 ytl
arası geliri olan grubun 351 ila 560 ytl (p<.03), 1076 ila 1580 ytl
(p<.025) ve 1581 ytl üstü (p<.017) kazanan gruplardan daha olumsuz
görüşlere sahip oldugu belirlenmiştir.
Ailelerin Internet kafeler hakkındaki görüşlerinin ortalamasını yordayan
potansiyel değişkenlerin belirlenebilmesi için önce korelasyon analizleri
ile potansiyel yordayıcı değişkenler belirlenmiş, belirlenen değişkenler
yani psikososyal sorunlar, yaş, iletişimin yararları üzerine görüşler ve
internet kullanım süresi çoklu regresyon analizine atılmış ve her bir
değişkenin internet kafeler hakkındaki görüşleri anlamlı derecede
yordadığı sonucuna varılmıştır. Yordanan değişkenin, yani internet
kafeler ile ilgili görüşlerin çarpıklık (.144) ve basıklık (2.003) değerlerinin
normal dağılım yönünden problem yaratmadığına karar verilmiştir.
Ayrıca her bir yordayan değişkenin yordanan değişkenle, yani internet
kafeler ile ilgili görüşler ile doğrusal (linear) bir ilişki gösterip
göstermediğini incelemek amacıyla yapılan F testlerinde anlamlı
sonuçlara ulaşılmıştır. Bulunan F değerleri internet kullanım süresi ile
bağımlı değişken arasında 8.190 (p<.004), psikososyal sorunlar ile
bağımlı değişken arasında 20.443 (p<.001), yaş ile bağımlı değişken
arasında 1.824 (p<.01), iletişimin yararları üzerine görüşler ile bağımlı
değişken arasında 74.447 (p<.001) olarak hesaplanmış; yordanan
değişken ile her bir yordayan değişken arasında doğrusal bir ilişki
olduğuna karar verilmiştir. Çoklu regresyon analizi ile ilgili veriler
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Modelin doğruluğunu değerlendirmek amacıyla yapılan ANOVA’lar
sonucunda regresyonun her bir aşaması için bulunan F değerleri birinci
düzey için 82.094, ikinci düzey için 66.634, üçüncü düzey için 52.813,
dördüncü düzey için 44.401 bulunmuştur (p<.001).
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Tablo 199. İnternet Kafeler İle İlgili Görüşlerin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Değişim
Standart
r2 değişimi p
Model
B
Hata
Beta t
p
r2
1

2

3

Sabit
Internet kullanım
süresi

1,956 0,025

Sabit
Internet kullanım
süresi
Psikososyal
sorunlar

1,809 0,032

Sabit
Internet kullanım
süresi
Psikososyal
sorunlar

1,965 0,045

Yaş
4

Sabit
Internet kullanım
süresi
Psikososyal
sorunlar
Yaş
İletişim (yararlar)

0,081 0,009

79,822
0,148 9,061
56,577

0,000
0,000

0,022

0,000

0,035

0,013

0,000

0,041

0,006

0,000

0,046

0,005

0,000

0,000

0,066 0,009

0,121 7,261

0,000

0,149 0,021

0,118 7,077

0,000

43,866

0,022

0,000

0,060 0,009

0,109 6,489

0,000

0,136 0,021
0,004 0,001

0,107 6,410
0,082 -4,932

0,000
0,000

2,175 0,066

32,806

0,000

0,065 0,009

0,118 6,996

0,000

0,137 0,021
0,004 0,001
0,055 0,013

0,108 6,470
0,087 -5,250
0,070 -4,291

0,000
0,000
0,000

Eksi beta değerlerinden anlaşılacağı üzere iletişim boyutundaki
yararlara ilişkin görüşlerde yaş arttıkça olumlu görüşler azalmaktadır.
Dahası iletişim boyutundaki yararlara ilişkin görüşlerin değerleri arttıkça
yine kafelere yönelik olumlu görüşler azalmaktadır. Yani iletişim
bakımından interneti yararlı gören ve daha yaşlı olan bireyler internet
kafeleri daha zararlı görmektedirler.
Öte yandan psikososyal sorunlar ve internet kullanım süresi pozitif
yordayıcılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka deyişle internet
kullanım süresi arttıkça, ya da psikososyal problemler arttıkça internet
kafeler daha olumlu yerler olarak tanımlanmaktadır. İnternet kullanım
süresi bu çalışmada çok sık karşımıza çıkan bir yordayıcı değişken
olmuştur. Ancak psikososyal sorunların da yordayıcı olması nedeniyle
sadece psikososyal sorunlar ile internet kafeler hakkındaki olumlu
görüşler arasında bir doğrusal regresyon analizi yapıldığında sonuç
yine oldukça anlamlı çıkmaktadır (F=80.309; p<.001; r2=.021). Bu da
demektir ki bireylerin psikososyal problemleri arttıkça internet kafeleri
daha olumlu yerler olarak görme durumlarında da artış olmaktadır.
Ancak psikososyal sorunların mı İnternet kafelere daha çok gitmeye
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neden olduğu, yoksa İnternet kafeleri sıklıkla kullanmanın mı
psikososyal problemleri arttırdığı konusunda kapsamlı araştırmalara
gerek vardır. Bu analizde en azından iki yapının ilişkili olduğuna dair
sonuçlara ulaşılmıştır.
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bilgi çağının en etkili araçlarından biri olan İnternet, eğitimden sağlığa,
haberleşmeden, pazarlama ve ekonomiye kadar pek çok alanı etkisi
altına alma gücüne sahip olduğunu son on beş yıldaki hızlı gelişimi ile
kanıtlamış görünmektedir. İnternetin hızlı gelişimi pek çok toplumda, bu
teknolojinin toplumun kültürel yapısı ve değerleriyle bütünleşmesi
sürecinde bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Ülkemizin ilk
tanıştığı 90’lı yıllardan günümüze toplumun pek çok kesiminin ilgisini
çeken, gittikçe hızı artan, yapısı değişen ve zenginleşen İnternet
ülkemizde de toplumsal yapının değişmesinde önemli roller oynamıştır.
İnternet dünyayı küresel bir köy haline getirdikçe ülkemizde bundan
payına düşeni almakta gecikmemiştir. Artık karşımızda bir İnternet nesli
vardır. Çekirdek aileye İnternet adeta ailenin yeni bir üyesi olarak çok
sessiz ve hızlı bir şekilde girmiştir.
İnternet sağladığı pek çok zengin kaynaklar sayesinde inanılmaz bir
bilgi ve iletişim kaynağıdır. Eğitimciler bu kaynaktan eğitimde nasıl
yararlanabiliriz sorusunun cevabını ararken ticari firmalar ise büyük bir
reklam ve tanım platformu olarak gördükleri İnternet’i şirketlerinin
karlılıklarını nasıl artırabileceği konusundaki çalışmaları yapmakta pek
de geç kalmamışlardır. İnternet ilk zamanlarda her derde deva bir ilaç
gibi görünürken onun beraberinde getirdiği bir takım etik ve güvenlik
problemlerinin patlak vermesi ve konunun gazete manşetleri ve
televizyonlara taşınması belirli toplumsal kaygıları da beraberinde
getirmiştir. İnternet’i değerlendirirken onun kendine özgü belirli
yapılarının iyi analiz edilmesi ve bu konuda ulusal bazı politikaların
geliştirilmesi, toplumsal yapı ile İnternet’in sağlıklı bir biçimde
bütünleştirilmesi için gereklidir. Ülkemizde ve pek çok ülkede İnternet’le
ilgili adli ve etik sorunların yanı sıra iletişim, sağlık ve psikososyal
sorunların
temelinde
İnternet
ile
ilgili
ulusal
politikaların
oluşturulmasında yaşanan aksaklıklar bulunabilir. Ulusal politikaların ve
devletin İnternet konusunda yapabileceklerinin sadece bilişim yasası
çıkarmak türünden bir takım yaptırımsal önlemler olmaması gerektiği
çok açık ortadadır. Bu nedenle İnternet’in toplumumuzla sağlıklı bir
biçimde bütünleşmesi için, toplumsal yapımız ve kültürel değerlerimiz ile
entegrasyon sürecini gerçekleştirebilecek formal eğitime vurgu yapan
geniş çapta projelerin yürütülmesine çok büyük gereksinim vardır.
Bu bağlamda bu projenin amacı, Türkiye’de ailelerin İnternet
kullanımıyla kolaylaşan ve yaygınlaşan konularla ilgili sorunlar ve
alınabilecek önlemler açısından profillerini bütün yönleri ile
değerlendirmektir. Bu çerçevede, iletişim, sağlık, güvenlik-etik, mekan
alt boyutlarında İnternet’in Türkiye’de İnternet kullanan aile ve aile
bireylerinin sosyal yaşantısındaki yeri aile bireylerinin görüşlerine
başvurularak değerlendirilmiştir.
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Araştırmanın evrenini, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan tüm
kentsel yerleşim birimlerinde yaşayan, internet erişimine sahip ya da
internet kullanan ailelerdeki anne ve babalar ile bu aileler içerisinde
internete erişebilen 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Örnekleme
birimi hane halkı olarak belirlenmiş; Çocuksuz ailelerde eşler örnekleme
dahil edilmiş; aile içerisinde internete erişimi bulunan ya da interneti
kullanan birden fazla 18 yaş altında çocuk olması durumunda bu
çocukların tamamı araştırmaya dahil edilmiştir. Bu amaçla TUİK
verilerinden yararlanılarak iki aşamalı tabakalı küme örneklemesi
yöntemiyle 26 ilde 2000 hane tespit edilmiştir. Toplam 2000 anne, 2000
baba ve 819 çocuktan veri toplanmıştır. Veriler araştırma ekibi
tarafından geliştirilen aile bireylerine ilişkin çeşitli demografik veriler ile
aile bireylerinin internetin iletişim, sağlık, mekan, güvenlik ve etik alt
boyutlarına ilişkin görüşlerinin alındığı bir anket ile toplanmıştır.
Anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda yapılan çeşitli istatistiksel
çözümlemeler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler aşağıda
sunulmuştur.
4.1. Aile Bireylerinin Demografik Özelliklerine İlişkin
Değerlendirmeler
Araştırma kapsamındaki bireylerin % 41,5’ini anneler, % 41,5’ini
babalar, %17’sini ise çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan
babaların yaş ortalamaları yaklaşık 39; annelerin yaş ortalamaları
yaklaşık 35; çocukların yaş ortalamaları ise yaklaşık 14’tür.
Ebeveynlerin yaklaşık % 36’sı iki yıllık üniversite ve daha yüksek bir
okul mezunu iken yalnızca % 0,25’i okuryazar değildir. İnternet kullanan
ailelerde ebeveynlerin okuryazarlık oranlarının çok yüksek olduğu
görülmektedir. Bir başka deyişle Türkiye’de internet kullanan ailelerde
ebeveynlerin % 99,75’i en az okuma-yazma bilmektedir. Bunun yanı
sıra annelerin öğrenim düzeyleri babalardan anlamlı ölçüde düşüktür.
Ayrıca araştırma kapsamındaki her üç aileden birinde en az bir tane iki
yıllık üniversite mezunu bulunmaktadır. Araştırmada hiç çocuğu
olmayan ailelerin oranı sadece %19,5’tir. Buna göre araştırmaya katılan
her beş aileden dördü en az bir çocuğa sahiptir. Araştırmaya katılan
ailelerin büyük çoğunluğu 1 – 3 arasında çocuğa sahiptir. Çocukların
yaklaşık % 45’i kızdır. Akademik başarıları ile ilgili soruya yanıt veren
İnternet kullanan
çocukların sadece yaklaşık %4’ü başarısızdır.
ailelerin yaklaşık % 86’sının gelir düzeyi en az 781 Ytl ve üzerindedir.
Gelir düzeyi 1581 Ytl’ nin üzerindeki ailelerin oranı % 36’dır. Evinde hiç
bilgisayar olmayan aile sayısı tüm örneklemin yaklaşık % 21 ini
oluştururken araştırmaya katılan ailelerin yaklaşık % 68’inin evinde bir
bilgisayar bulunmaktadır. Bir başka deyişle araştırmaya katılan her beş
aileden en az dördünün evinde en az bir bilgisayar bulunmaktadır.
Araştırmaya katılan bireylerin yaklaşık %77’sinin internet kullandığı
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belirlenmiştir. İnternet kullanmayanların yaklaşık % 76,7’sını anneler;
yüzde 22,8’ini babalar; % 0,6’sını çocuklar oluşturmaktadır.
Aile bireyleri internete en çok bilgi edinme (%67,71,) amaçlı olarak
bağlanmaktadırlar. Bunu sırasıyla, haber okuma(42,12), eğitim /ders
/araştırma yapma(%40,42), haberleşme(%38,18) izlemektedir. Aile
bireyleri interneti en az bahis oyunları oynama (%2,12) ve iş (%2,39)
amaçlı kullanmaktadır. İnterneti bir seferde 30 dakikadan az kullanan
aile bireylerinin oranı yaklaşık %12’dir. İnternet bir seferde %28,86 ile
en çok 30 dakika - 1 saat arasında kullanılırken; bir seferde 30 dakika
ile 3 arasında kullananların oranı yaklaşık %53’ü bulmaktadır. Aile
bireylerinin %11’i ise bir seferde 3 saatten fazla internet kullandığını
belirtmiştir. Araştırmaya katılan aile bireylerinin %51’i günde en az bir
kez interneti kullanmaktadır. Aile bireyleri interneti gün için de en çok
15:00–18:00 saatleri arasında kullanmaktadır. Bunu sırasıyla 18:00–
21:00 ve 12:00–15:00 saatleri izlemektedir. İnternet’in mesai saatlerinde
(9:00 ile 18:00 arsında) kullanım oranı yaklaşık %45’tir.
4.2. İnternetin İletişim Amaçlı Olarak Kullanımına İlişkin
Değerlendirmeler
4.2.1. İletişim Amaçlı İnternet Kullanımının Sağladığı Yararlar
Araştırma kapsamında ebeveynlerin, iletişim alt boyutunda internetten
en çok görüntülü ve sesli iletişim kurma amacıyla yararlandıkları
belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ebeveynler, internet aracığıyla
tanıdıklarıyla uzun süre ve rahatça iletişim kurduklarını ve internetin
iletişimi ekonomik hale getirdiğini belirtmişlerdir. Ebeveynler internetin
sosyalleşmelerine katkı sağladığı görüşüne katılmakla birlikte bu görüşe
internetin iletişim boyutunda sağladığı diğer yararlara oranla daha az
düzeyde katıldıklarını belirtmişlerdir.
İletişim amaçlı İnternet kullanımının ebeveynler ve çocuklar açısından
sağladığı yararların, çeşitli demografik değişkenler ile değişiminin
incelemesi sonucunda aşağıdaki saptamalarda bulunulmuştur.
İlkokul, ortaokul ve lise mezunu ebeveynlerin yüksek lisans ve
doktora mezunu ebeveynlere oranla internetten iletişim amaçlı
olarak daha fazla yararlandıkları;
Ebeveynlerin internet kullanım süreleri ve sıklıkları arttıkça
internetten iletişim amaçlı yararlanma oranlarının arttığı; yaşları
arttıkça internetten iletişim amaçlı yararlanma oranlarının
düştüğü;
İnterneti dosya ve program indirme, haber okuma, oyun
oynama, müzik dinleme, film izleme, yeni insanlarla tanışma,
sohbet etme amaçlarıyla kullanan ebeveynlerin, interneti diğer

208

farklı amaçlar için kullanan ebeveynlere göre daha yararlı
buldukları tespit edilmiştir.
İletişim amaçlı internet kullanımının çocuklar açısından sağladığı
yararlar incelendiğinde, çocukların en çok görüntülü ve sesli iletişim
kurmak amacıyla internetten yararlandıkları ortaya çıkmıştır. Bunun
yanı sıra çocukların tanıdıklarıyla uzun süre ve rahatça iletişim kurma,
fikir alış verişinde bulunma açısından da oldukça üst düzeyde
internetten yararlandıkları belirlenmiştir. Çocuklar da ebeveynler gibi
internetin sosyalleşmelerine katkı sağladığı görüşüne katılmakla birlikte
bu görüşe internetin iletişim boyutunda sağladığı diğer yararlara oranla
daha az düzeyde katıldıklarını belirtmişlerdir.
Çocukların;
İnternet kullanım süreleri arttıkça, internetten görüntülü ve sesli
iletişim kurma, görüş ve düşüncelerini rahatlıkla dile getiren bir
ortam bulma, tanıdıklarla uzun süre ve rahatça iletişim kurma
açısından yararlanma düzeylerinin de arttığı;
İnternet kullanım sıklıkları arttıkça internetten tanıdıklarıyla
uzun süre ve rahatça iletişim kurma amacıyla yararlanma
düzeylerinin de anlamlı olarak arttığı;
İnterneti vatandaşlık hizmetleri, haber okuma, oyun oynama, müzik
dinleme, film izleme ve yeni insanlarla tanışma, haberleşme ve sohbet
etme amaçlarıyla kullanan çocukların interneti diğer farklı amaçlar için
kullanan çocuklara göre daha yararlı buldukları tespit edilmiştir. Bunun
yanı sıra çocukların interneti iletişim amacıyla kullanmada hem
annelerden hem de babalardan daha yararlı buldukları tespit edilmiştir.
Ebeveynlerin iletişimde en çok kullandığı medya türü cep telefonu iken,
bunu sırasıyla televizyon ve sabit telefon izlemiş, İnternet dördüncü
sırayı almıştır. Çocuklar ise iletişimde en çok interneti kullandıklarını
belirtirken, bunu cep telefonu, televizyon ve sabit telefonunun izlediği
görülmüştür. Ayrıca aşamalı olarak yapılan çok değişkenli ilişki
incelemeleri sonunda aile bireylerinin internetin iletişim boyutunda
sağladığı yararlara ilişkin görüşlerini yordayan en önemli değişkenlerin
sırasıyla İnternet kullanım süresi, eğitim düzeyi, İnternet kullanım sıklığı
ve yaş olduğu ortaya çıkmıştır. Aile bireylerin internetin iletişim
boyutunda sağladığı yararlar ilişkin görüşlerinin internet kullanım sıklığı
ve süresine bağlı olarak arttığı, yaş ve eğitim düzeylerine bağlı olarak ta
azaldığı ortaya çıkmıştır.
4.2.2. İletişim Amaçlı İnternet Kullanımının Neden Olduğu Sorunlar
Ebeveynlerin ve çocukların iletişim amaçlı internet kullanımının neden
olduğu sorunlara ilişkin görüşleri araştırıldığında, bu alt boyuttaki
görüşlere çoğunlukla katılmadıkları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte
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ebeveynlerin ve çocukların -bu konuda kararsız kalmakla birlikte- en
çok internetin Türkçenin düzgün kullanımını engellemesine yol açtığı
görüşünde oldukları ortaya çıkmıştır.
İletişim amaçlı İnternet kullanımının ebeveynler ve çocuklar açısından
yarattığı sorunların, çeşitli demografik değişkenler ile değişiminin
incelemesi sonucunda aşağıdaki saptamalarda bulunulmuştur.
İlkokul mezunu ebeveynlerin diğer eğitim düzeyindeki
ebeveynlere kıyaslandığında, internetin daha az soruna neden
olduğu görüşünde birleştikleri; ilkokul dışında kalan diğer eğitim
düzeyindeki ebeveynlerin birbirleriyle benzer görüşte oldukları
tespit edilmiştir.
Ebeveynlerin İnternet kullanım süreleri arttıkça, İnternet’in
aileleri ile geçirdikleri zamanı azalttığı, aile çevresinden
uzaklaşmayı arttırdığı, yüz yüze iletişimi daha çok engellediği,
çevrenin ebeveynin bilgisayar başında çok vakit geçirdiği
şikayetini anlamlı ölçüde arttırdığı ortaya çıkmıştır.
Ebeveynlerin internet kullanım sıklıkları arttıkça, aileleri ile
geçirdikleri zamanın azaldığı; çevrenin ebeveynin bilgisayar
başında çok vakit geçirdiği şikayetini anlamlı ölçüde arttırdığı
ortaya çıkmıştır.
İnterneti eğitim/ders/araştırma, alışveriş yapma, bahis oyunları
oynama, bankacılık işlemleri, oyun oynama ve yeni insanlarla
tanışma amacıyla kullanan ebeveynler diğer farklı amaçlar için
kullananlara göre internetin daha fazla soruna neden olduğunu
belirtirken; İnterneti haberleşme amacıyla kullananlar internetin
daha az soruna neden olduğunu belirtmişlerdir.
Ebeveynlerin yaşları arttıkça internetin kullanımının aile bireyleri
ve çevre ile ilişkili neden olduğu çeşitli sorunların da anlamlı
ölçüde arttığı görüşünün hakim olduğu tespit edilmiştir.
Çocukların internet kullanım süreleri arttıkça, aileleri ile
geçirdikleri zamanın azaldığı, internetin aile içi çatışmaya daha
çok neden olduğu, insanların yüz yüze zaman geçirmelerini
daha fazla engellediği, günlük ilişkileri daha çok aksattığı ve
daha fazla zaman kaybına neden olduğu, çevrenin çocuğun
bilgisayar başında çok vakit geçirdiği şikayetini de anlamlı
ölçüde arttırdığı ortaya çıkmıştır.
İnterneti dosya/program indirme, oyun oynama, müzik dinleme,
film izleme, yeni insanlarla tanışma ve sohbet etme amacıyla
kullanan çocuklar diğer farklı amaçlar için kullananlara göre
internetin daha fazla soruna neden olduğunu belirtirken;
İnterneti bilgi edinme amacıyla kullananlar internetin daha az
soruna neden olduğunu belirtmişlerdir.
Çocukların ailelerinin gelir düzeyleri arttıkça internetin
Türkçenin düzgün kullanımına engel olduğu ve çevrenin
çocuğun bilgisayar başında çok vakit geçirdiği görüşünün de
arttığı belirlenmiştir.
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4.3. İnternetin Sağlık Boyutuna İlişkin Değerlendirmeler
4.3.1 İnternet/Bilgisayar Kullanımının Neden Olduğu Fizyolojik
Sorunlar
Aile bireylerinin internet/bilgisayar kullanımına bağlı olarak yaşadıkları
fizyolojik
sorunlar
incelendiğinde,
aile
bireylerinin
çoğunun
internet/bilgisayar kullanımına bağlı olarak bazen sorun yaşadığı ortaya
çıkmıştır. Bununla birlikte aile bireylerinin en çok yaşadıkları fizyolojik
sorunun göz yorgunluğu/göz kızarıklığı olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu
sırasıyla sırt/boyun ağrısı, baş ağrısı, eklem/kas ağrısı, yorgunluk ve
uykusuzluk izlemiştir. Aile bireyleri tarafından en az yaşanan fizyolojik
sorun ise yemek yeme düzenin bozulması olarak tespit edilmiştir.
Babaların, çocuklara göre daha sık fizyolojik sorun yaşadığı; aile
bireylerinin internet kullanım süreleri ve sıklıkları artıkça yaşanan
fizyolojik sorunların da sıklığının arttığı ortaya çıkmıştır. İnterneti
eğitim/ders/araştırma,
vatandaşlık
hizmetlerinden
yararlanma,
dosya/program indirme, haber okuma, alışveriş yapma, bahis oyunları
oynama, bankacılık işlemleri, müzik dinleme, film izleme, yeni insanlar
ile tanışma, haberleşme ve iş amaçlı kullananlar diğer farklı amaçlar için
kullananlarla karşılaştırıldığında daha sık fizyolojik sorun yaşadıklarını
belirtmişlerdir.
Aşamalı olarak yapılan çok değişkenli ilişki incelemeleri sonunda aile
bireylerinin internet/bilgisayar kullanımına bağlı olarak yaşadıkları
fizyolojik sorunları yordayan en önemli değişkenlerin sırasıyla internet
kullanım süresi, yaş, eğitim düzeyi ve ailenin gelir düzeyi olduğu tespit
edilmiştir. Aile bireylerin internet/bilgisayar kullanımına bağlı olarak
yaşadıkları sorunların sıklığı internet kullanım süresi, yaş ve eğitim
düzeyinin artışına bağlı olarak arttığı; ailenin gelir düzeyinin artışına
bağlı olarak ta azaldığı belirlenmiştir.
Aile bireylerinin büyük çoğunluğunun internet/bilgisayar kullanımına
bağlı olarak ortaya çıkabilecek fizyolojik sorunlara ilişkin yeterli düzeyde
bilgi sahibi olmadıkları ortaya çıkmış; çocukların fizyolojik sorunlara
karşı alınabilecek önlemler konusundaki bilgi düzeylerinin hem
annelerden hem de babalardan anlamlı ölçüde az olduğu tespit
edilmiştir. İlkokul ve lise mezunu ebeveynlerin ailelerinin 2 yıllık, 4 yıllık
ve Y.Lisans/doktora mezunlarından; ortaokul ve lise mezunu
ebeveynlerin ailelerinin 2 yıllık, 4 yıllık ve Y.Lisans/doktora
mezunlarından; 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite mezunu ebeveynlerin
ailelerinin Y.Lisans/Doktora mezunlarından daha az düzeyde bilgi sahibi
oldukları belirlenmiştir. Bir başka ifadeyle ebeveynlerin öğrenim düzeyi
arttıkça ailelerin fizyolojik sorunlara ilişkin bilgi düzeylerinin arttığı
görülmektedir.
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Aile bireylerinin büyük çoğunluğunun internet/bilgisayar kullanımına
bağlı olarak ortaya çıkabilecek fizyolojik sorunlara ilişkin çok az önlem
aldıkları ortaya çıkmış; ayrıca çocukların fizyolojik sorunlara karşı
alınabilecek önlemler konusundaki bilgi düzeylerinin hem annelerden
hem de babalardan anlamlı ölçüde az olduğu tespit edilmiştir. İlkokul ve
ortaokul mezunu ebeveynlerin ailelerinin; 2 yıllık, 4 yıllık ve Y.Lisans /
doktora mezunu ebeveynlerin ailelerinden; lise mezunu ebeveynlerin
ailelerinin 4 yıllık ve Y.Lisans/doktora mezunu ebeveynlerin ailelerine
göre fizyolojik sorunlara karşı daha az önlem aldıkları belirlenmiştir.
4.3.2. İnternet/Bilgisayar Kullanımının Neden Olduğu Psikososyal
Sorunlar
Aile bireylerinin internet/bilgisayar kullanımına bağlı olarak yaşadıkları
psikososyal sorunlar incelendiğinde, aile bireylerinin büyük
çoğunluğunun internet/bilgisayar kullanımına bağlı olarak hemen hiç
psikososyal sorun yaşamadığı ortaya çıkmıştır. Ancak ara sırada olsa
da psikososyal sorunlar yaşadığını belirten bireyler, en çok MSN açık
olmadığı zamanlarda kendilerini huzursuz hissettiklerini belirtmişlerdir.
Bunun yanında aile bireylerinin internetten alış veriş yapmayı
engelleyememe, internete giremediğinde kendini huzursuz hissetme,
pornografi ve kumar/bahis sitelerine girmekten kendini alıkoyamama
gibi psikososyal sorunları hiçbir zaman yaşamadıkları ortaya çıkmıştır.
Çocukların, babalardan, babaların ise annelerden daha sık psikososyal
sorun yaşadıkları ortaya çıkmış; aile bireylerinin internet kullanım
süreleri arttıkça, yaşadıkları psikosoyal soruların da arttığı belirlenmiştir.
Ayrıca aşamalı olarak yapılan çok değişkenli ilişki incelemeleri sonunda
aile bireylerinin internet/bilgisayar kullanımına bağlı olarak yaşadıkları
psikososyal sorunları yordayan en önemli değişkenlerin sırasıyla
internet kullanım süresi, yaş ve ailenin gelir düzeyi olduğu tespit
edilmiştir. Aile bireylerin internet/bilgisayar kullanımına bağlı olarak
yaşadıkları psikosoyal sorunların sıklığının internet kullanım süresine
bağlı olarak arttığı; bireyin yaşına ve ailenin gelir düzeyinin artışına
bağlı olarak ta azaldığı belirlenmiştir.
Aile bireylerinin büyük çoğunluğunun internet/bilgisayar kullanımına
bağlı olarak ortaya çıkabilecek psikososyal sorunlara ilişkin çok az bilgi
sahibi oldukları ortaya çıkmış; çocukların psikososyal sorunlara karşı
alınabilecek önlemler konusundaki bilgi düzeylerinin hem annelerden
hem de babalardan anlamlı ölçüde az olduğu tespit edilmiştir. İlkokul ve
lise mezunu ebeveynlerin ailelerinin 2 yıllık, 4 yıllık ve Y.Lisans/doktora
mezunu ebeveynlerin ailelerinden; Ortaokul mezunu ebeveynlerin
ailelerinin lise, 2 yıllık, 4 yıllık ve Y.Lisans/doktora mezunu ebeveynlerin
ailelerinden; 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite mezunu ebeveynlerin ailelerinin
Y.Lisans/Doktora mezunu ebeveynlerin ailelerinden daha düşük
düzeyde bilgi sahibi olduğu tepsi edilmiştir. Bir başka deyişle
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ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça aile bireylerin internet/bilgisayar
kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlara ilişkin bilgi sahibi olma
düzeylerinin de arttığı söylenebilir.
Aile bireylerinin büyük çoğunluğunun internet/bilgisayar kullanımına
bağlı olarak ortaya çıkabilecek psikososyal sorunlara ilişkin çok az
önlem aldıkları; ailedeki kadınların oluşabilecek psikososyal sorunlara
karşı erkeklerden daha fazla önlem aldıkları ortaya çıkmıştır. İlkokul ve
ortaokul mezunu ebeveynlerin ailelerinin 2 yıllık, 4 yıllık ve Y.Lisans /
doktora mezunu ebeveynlerin ailelerinden; Lise mezunu ebeveynlerin
ailelerinin 4 yıllık ve Y.Lisans/doktora mezunu ebeveynlerin ailelerinden,
internet/bilgisayar kullanımına bağlı olarak oluşabilecek psikososyal
sorunlara karşın daha az önlem aldıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra
aile üyelerinin internet/bilgisayar kullanımlarına bağlı olarak yaşadıkları
fizyolojik ve psikososyal sorunlar arasında olumlu yönde ve orta
düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yani aile bireylerinin
internet/bilgisayar kullanımlarına ilişkin olarak yaşadıkları fizyolojik
sorunlar artıkça, yaşanan psikososyal sorunların da arttığı görülmüştür.
4.4. İnternetin Güvenlik ve Etik Boyutuna İlişkin Değerlendirmeler
4.4.1. İnternetin Güvenlik ve Etik Boyutuna İlişkin Tehlikeli
İçerikleri
Aile bireylerinin internette güvenlik ve etik açısından tehlike
oluşturabilecek içeriklerin neler olduğuna ilişkin görüşleri incelendiğinde,
en fazla soruna pornografi, şiddet, terör içerikli siteler ve kumar oynama
sitelerinin neden olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan en az soruna
neden olduğuna inanılan içerikler ise hazır ödev sitelerini kullanma,
alışveriş yapma ve bankacılık işlemleri yapma olarak belirlenmiştir.
Orta ve üst gelir grubundaki çocukların alt gelir grubundaki çocuklara
oranla internette yapılan görüşmelerde uygunsuz konuşmalar yapmanın
tehlike oluşturduğuna; Üst gelir gruplarındaki ailelerin çocuklarının alt
gelir gruplarındaki ailelerin çocuklara oranla pornografi sitelerine
girmenin tehlikeli olduğuna inançlarının daha fazla olduğu ortaya
çıkmıştır. Erkek çocukların, kızlara oranla, kopya yazılım kullanmanın
tehlikeli olduğuna inançlarının daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Ebeveynlerin internetteki güvenlik ve etik açıdan sorun yaratan
içeriklere ilişkin olarak görüşlerinin çeşitli demografik değişkenlerle
değişimi incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda aşağıdaki
tespitlerde bulunulmuştur.
Ebeveynlerin;
Eğitim düzeyleri, kullanım sıklıkları ve süreleri arttıkça kopya
yazılım kullanma;
213

Eğitim düzeyleri ve internet kullanım sıklıkları arttıkça bilgisayar
ortamındaki özel verilere izinsiz erişim; şiddet veya terör içerikli
sitelere girme;
İnternet kullanım süresi arttıkça müzik, resim, film, program ve
dosya gibi materyalleri izinsiz kullanma;
İnternet kullanım sıklıkları arttıkça reklam içerikli e-postaları
açma;
Eğitim düzeyleri arttıkça İnternet’te başkalarını rahatsız etmeyi;
internet’te yapılan görüşmelerde yanlış bilgi verme; İnternet’te
yapılan görüşmelerde uygunsuz konuşmalar yapma; pornografi
içeren sitelere girme; kumar sitelerine girme; İnternet aracılığı
ile alış veriş yapma; yabancılara güvenme ve yabancılarla
mesajlaşma gibi olguları sorun olarak görme oranlarının da
arttığı görülmüştür.
Özellikle iki yıllık üniversite, lisans ve lisansüstü düzeydeki
ebeveynlerin hazır ödev sitelerini kullanmayı; arkadaşlık
sitelerini kullanmayı sorun olarak görme oranlarında diğer
eğitim düzeylerine göre artış görülmektedir.
İnternetteki güvenlik ve etik açıdan sorun yaratan içeriklerin bireyin
ailedeki rolüne bağlı olarak değişimi incelenmiştir. Elde edilen bulgular
sonucunda aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur:
Babaların, annelere ve çocuklara oranla kopya yazılım
kullanmayı;
Babalar ve çocukların annelere oranla bilgisayar ortamındaki
özel verilere izinsiz erişimi; internet’te yapılan görüşmelerde
yanlış bilgi vermeyi; bankacılık işlemleri yapmayı;
Çocukların, babalar ve annelere oranla İnternet’te başkalarını
rahatsız etmeyi;
Babaların çocuklara, çocukların da annelere oranla müzik,
resim, film, program ve dosya gibi materyalleri izinsiz
kullanmayı; reklam içerikli e-postaları açmayı;
Çocukların babalara, babaların da annelere oranla İnternet’te
yapılan görüşmelerde uygunsuz konuşmalar yapmayı;
pornografi içeren sitelere girmeyi; şiddet veya terör içerikli
sitelere girmeyi; kumar sitelerine girmeyi; arkadaşlık sitelerini
kullanmayı; ödev sitelerini kullanmayı; İnternet aracılığı ile alış
veriş yapmayı; yabancılara güvenme ve yabancılarla
mesajlaşmayı daha çok sorun olarak gördükleri belirlenmiştir.
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4.4.2. İnternetin Güvenlik ve Etik Boyutuna İlişkin Tehlikeli Olarak
Algılanan Teknolojiler
Aile bireylerinin internette güvenlik ve etik açısından tehlike
oluşturabilecek teknolojilerin neler olduğuna ilişkin görüşleri
incelendiğinde,
en fazla soruna virüs yazılımları ve casus
programlarının neden olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan en az soruna
neden olduğuna inanılan teknolojiler ise ActiveX, Javascript, Java, ve
Web tarayıcıları olarak belirlenmiştir.
Ayrıca internet kullanım sıklığı arttıkça çocukların casus programların;
web tarayıcılarının tehlike oluşturduğu görüşünde de artış olduğu tespit
edilmiştir. İnternete evden bağlanan çocukların İnternete evden
bağlanmayan
çocuklara
oranla
casus
programların
tehlike
oluşturduğuna ilişkin görüşlerinin arttığı; İnternete okuldan bağlanan
çocuklar internete okuldan bağlanmayan çocuklara oranla İstenmeyen
(spam) / önemsiz (junk) e-postaların tehlike oluşturduğuna ilişkin
görüşlerinin arttığı tespit edilmiştir.
Ebeveynlerin internetteki güvenlik ve etik açıdan sorun yaratan
teknolojilere ilişkin olarak görüşlerinin çeşitli demografik değişkenlerle
değişimi incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda aşağıdaki
tespitlerde bulunulmuştur.
Ebeveynlerin;
Eğitim düzeyleri, internet kullanım süreleri ve sıklıkları arttıkça
virüs yazılımlarının; casus programların; ActiveX, Javascript,
Java vb. teknolojilerin; sohbet programlarının tehlike
oluşturduğu görüşünün de attığı;
Eğitim düzeyleri ve internet kullanım süreleri arttıkça dosya
paylaşım programlarının tehlike oluşturduğu görüşünün de
attığı;
İnternet kullanım süreleri ve sıklıkları arttıkça web
tarayıcılarının tehlike oluşturduğu görüşünde de attığı;
Eğitim düzeyleri arttıkça istenmeyen (spam) / önemsiz (junk) epostaların ve internet tabanlı oyunların tehlike oluşturduğu
görüşünün de attığı tespit edilmiştir.
İnternetteki güvenlik ve etik açıdan tehlike yaratan teknolojilerin, bireyin
ailedeki rolüne bağlı olarak değişimi incelenmiştir. Elde edilen bulgular
sonucunda aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur:
Çocukların babalara, babaların da annelere oranla virüs
yazılımlarının daha çok tehlike oluşturduğu
Çocuklar ve babaların, annelere oranla casus programlarının;
istenmeyen (spam) / önemsiz (junk) e-postaların; dosya
paylaşım programlarının; internet tabanlı oyunların daha çok
tehlike oluşturduğu
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Babalar çocuklara, çocuklar annelere oranla ActiveX,
Javascript, Java vb. teknolojilerinin; web tarayıcılarının ve
sohbet programlarının daha çok tehlike oluşturduğu yönünde
görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.
4.4.3. İnternetin Güvenlik ve Etik Boyutuna İlişkin Karşılaşılan
sorunlar
Aile bireylerinin internette güvenlik ve etik açısından karşılaştıkları
sorunların neler olduğuna ilişkin görüşleri incelendiğinde, en fazla
karşılaşılan sorunun virüs yazılımları ve Web sayfalarında gezinirken
şiddet, terör ve pornografi gibi içeriklerle istek dışında karşılaşılması
olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan en az karşılaşılan sorunlar ise
kişisel bilgilerin bireylerin izni olmadan İnternette yayınlanması ve
kişisel bilgilerin paylaşılması sonucu maddi-manevi zarara uğranması
olarak belirlenmiştir.
Çocukların;
İnternet kullanım sıklıkları ve evden bağlanma oranları arttıkça
bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılarla karşılaşma oranlarının
da arttığı;
İnternet kafeden internete bağlanma oranları attıkça
İnternet’teki kimliği belirsiz kişilerce şahıslarına yönelik hakaret,
tehdit veya ahlaksız teklifle karşılaşma oranlarının da arttığı;
Çocukların yaşları arttıkça web sayfalarında gezinirken şiddet
ve pornografi gibi içeriklerle istekleri dışında karşılaşma
oranlarının da arttığı belirlenmiştir.
Ebeveynlerin;
Eğitim düzeyleri, internet kullanım süre ve sıklıkları arttıkça
bilgisayar virüsleri yüzünden sıkıntılarla karşılaşma oranlarının
da arttığı;
Eğitim düzeyleri arttıkça İnternet üzerinden yaptıkları
yazışmalarda istekleri dışında başkaları tarafından izlenme
oranlarının da arttığı;
Eğitim düzeyleri, internet kullanım süre ve sıklıkları arttıkça
web sayfalarında gezinirken şiddet ve pornografi gibi içeriklerle
istekleri dışında karşılaşma oranlarının da arttığı;
İnternet kullanım süreleri arttıkça İnternet’teki kimliği belirsiz
kişilerce şahıslarına yönelik hakaret, tehdit veya ahlaksız
tekliflerle karşılaşma oranlarının da arttığı belirlenmiştir.
İnternetteki güvenlik ve etik açıdan karşılaşılan problemlerin, bireyin
ailedeki rolüne bağlı olarak değişimi incelenmiştir. Elde edilen bulgular
sonucunda aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur:
Çocukların babalara, babaların annelere oranla bilgisayar
virüsleri; internet üzerinden yaptıkları yazışmalarda istekleri
dışında başkaları tarafından izlenme; internet üzerindeki
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hesaplarına ait kullanıcı parolalarının ele geçirilmesi;
İnternet’teki kimliği belirsiz kişilerce şahıslarına yönelik hakaret,
tehdit veya ahlaksız teklifte bulunulma ile daha çok karşılaştığı
tespit edilmiştir.
Çocukların ve babaların, annelere oranla web sayfalarında
gezinirken şiddet ve pornografi gibi içeriklerle istekleri dışında
daha çok karşılaştıkları tespit edilmiştir.
Babaların çocuklara, çocukların annelere oranla arkadaşlık
siteleri, kumar içerikli siteler nedeni ile maddi veya manevi
zarara uğrama; kişisel bilgilerinin izinleri olmadan İnternet’te
yayınlanması ile daha çok karşılaştıkları tespit edilmiştir.
4.4.4. İnternetin Güvenlik ve Etik Boyutuna İlişkin Karşılaşılan
Sorunlara Karşı Alınan Önlemler
Aile bireylerinin internette güvenlik ve etik açısından karşılaştıkları
sorunlara karşı alınan önlemler incelendiğinde, en çok başvurulan
önlemlerin, orijinal yazılım kullanma, virüs temizleme ve casus yazılım
önleme programları olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan en az
başvurulan önlemler ise izleme yazılımları ve elektronik imza kullanma
olarak belirlenmiştir.
Çocukların;
İnternet kullanım süreleri ve sıklıkları, internete evden
bağlanma oranları arttıkça güvenlik duvarı, reklam önleyici vb.
programlar kullanma oranlarının da arttığı;
İnternet kullanım süreleri arttıkça izleme yazılımları kullanarak
İnternet üzerinde yapılan etkinlikler hakkında bilgi sahibi olma;
dosyalarını şifreleme; İnternet üzerindeki hesaplarında kolay
tahmin edilemeyecek şekilde karmaşık ve uzun şifreler
kullanma oranlarının da arttığı;
Yaşları, internet kullanım süreleri ve sıklıkları arttıkça
dosyalarını yedekleme oranlarının da arttığı;
İnternet kullanım süreleri arttıkça ve akademik başarı düzeyi
düştükçe yazışmalarında elektronik imza kullanma oranlarının
da arttığı;
İnternete evden bağlanma oranları ve internet kullanım sıklıkları
arttıkça bilgisayarlarında orijinal yazılım kullanmaya dikkat etme
oranlarının da arttığı;
İnternete kafeden bağlanma oranları azaldıkça, evden
bağlanma oranları ve internet kullanım sıklıkları arttıkça virüs
temizleme, casus yazılım önleme vb. programları kullanma
oranlarının da arttığı;
İnternet kullanım sıklıkları arttıkça içerik filtreleme programları
kullanma oranlarının da arttığı;
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İnternete evden bağlanma oranları ve internet kullanım sıklıkları
arttıkça kullandıkları programların güncellemelerini yapma
oranlarının da arttığı;
İnternete okuldan bağlanma oranları arttıkça bilgisayarın evdeki
ortak kullanım alanında bulunmasını isteme oranlarının da
arttığı;
Yaşları arttıkça halka açık yerlerde İnternet bankacılığı yapma
oranlarının da düştüğü;
Başarı düzeyi düştükçe yazışmalarında elektronik imza
kullanma oranlarının da arttığı tespit edilmektedir.
Ebeveynlerin;
Eğitim düzeyleri, internet kullanım süresi ve sıklığı, arttıkça
bilgisayarında orijinal yazılım kullanmaya dikkat etme; virüs
temizleme, casus yazılım önleme vb. programları kullanma;
güvenlik duvarı, reklam önleyici vb. programlar kullanma; içerik
filtreleme programları kullanma; izleme yazılımları kullanarak
İnternet üzerinde yapılan etkinlikler hakkında bilgi sahibi olma;
kullandıkları programların güncellemelerini yapma; geçici
İnternet dosyalarını ve Web gezinti geçmişlerini inceleme;
herkesin kullanımına açık bir bilgisayardan ayrılmadan önce
geçici İnternet dosyalarını ve Web gezinti geçmişlerini silme; Eposta filtreleme yazılımları kullanma; dosyalarını yedekleme;
İnternet sitelerine girerken genellikle sık kullanılanlar listesini
kullanma; sohbet (Chat) yaparken dosya transferi yapma
oranlarının da arttığı; bilgisayarındaki dosyaları paylaşıma
açma; halka açık yerlerde İnternet bankacılığı yapma
oranlarının da düştüğü;
Eğitim düzeyleri ve internet kullanım süresi arttıkça dosyalarını
şifreleme; elektronik imza kullanma; karşılaştıkları hukuka aykırı
durumları ilgililere bildirme; oranlarının da arttığı;
Eğitim düzeyleri, yaşı, internet kullanım süresi ve sıklığı arttıkça
İnternet üzerindeki hesaplarında kolay tahmin edilemeyecek
şekilde karmaşık ve uzun şifreler kullanma; bilgisayarın evdeki
ortak kullanım alanında bulunmasını isteme oranlarının da
arttığı;
Eğitim düzeyleri ve internet kullanım sıklığı arttıkça halka açık
yerlerde İnternet’ten alışveriş yapma oranlarının düştüğü tespit
edilmiştir.
İnternetteki güvenlik ve etik açıdan karşılaşılan problemlere karşı alınan
önlemlerin bireyin ailedeki rolüne bağlı olarak değişimi incelenmiştir.
Elde edilen bulgular sonucunda aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur:
Babalar ve çocukların annelere oranla bilgisayarlarında orijinal
yazılım kullanmaya; içerik filtreleme programları kullanmaya;
dosyalarını yedeklemeye; yazışmalarında elektronik imza
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kullanmaya; İnternet sitelerine girerken genellikle sık
kullanılanlar listesini kullanmaya; elektronik imza kullanmaya
daha çok dikkat ettikleri görülmektedir.
Çocukların babalara, babaların annelere oranla virüs
temizleme, casus yazılım önleme vb. programları kullanmaya;
güvenlik duvarı, reklam önleyici vb. programlar kullanmaya;
izleme yazılımları kullanarak İnternet üzerinde yapılan
etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmaya; kullandıkları
programların güncellemelerini yapmaya; geçici İnternet
dosyalarını ve Web gezinti geçmişlerini incelemeye; herkesin
kullanımına açık bir bilgisayardan ayrılmadan önce geçici
İnternet dosyalarını ve Web gezinti geçmişlerini silmeye;
dosyalarını şifrelemeye; İnternet üzerindeki hesaplarında kolay
tahmin edilemeyecek şekilde karmaşık ve uzun şifreler
kullanmaya; sohbet (Chat) yaparken daha az dosya transferi
yapmaya; bilgisayarın evdeki ortak kullanım alanında
bulunmasını istemeye daha çok dikkat ettikleri halka açık
yerlerde daha az İnternet bankacılığı yaptıkları ve internetten
daha az alış veriş yaptıkları tespit edilmiştir.
Babaların çocuklara, çocukların annelere oranla E-posta
filtreleme yazılımları kullanmaya; hukuka aykırı durumları
ilgililere bildirmeye daha çok dikkat ettikleri; bilgisayarındaki
dosyaları daha az paylaşıma açtıkları tespit edilmiştir.
4.5. İnternetin Mekan Boyutuna İlişkin Değerlendirmeler
Araştırmanın mekan alt boyutundan elde edilen bulgular doğrultusunda
ailelerin % 57.13 ile internete en çok evden bağladıkları, bunu %27.23
ile işyerlerinin, %10.04 ile internet kafelerin, %3.76 ile okulların izlediği
görülmüştür. Bununla birlikte internet kafelerden internete en çok
bağlananların çocuklar olduğu ortaya çıkmıştır. Çocuklardan sonra ise
en çok babaların internet kafeleri kullandıkları ortaya çıkmıştır. İşten
internete bağlanmada babalar, okuldan internet bağlanma da ise
çocuklar ilk sırada yer almaktadır.
Çocukların internete bağlandıkları mekanların, çeşitli demografik
değişkenler açısından değişimlerinin incelenmesi sonucunda:
1. İnternet evden bağlanan çocukların bir seferde internet kullanım
süreleri incelendiğinde çocukların sadece yaklaşık %5’inin 30
dakikadan daha az internete bağlı kaldıkları % 8,5’inin 5 saatin
üzerinde internete bağlı kaldıkları; büyük çoğunlunun bir
seferde (yaklaşık %80) 1 ile 5 saat arsında internete bağlı
kaldıkları; Bu anlamda internete evden bağlanan çocukların
evden bağlanmayanlara göre internete bir seferde bağlı kalma
sürelerinin daha fazla olduğu;
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2. İnternete evden bağlanan çocukların sadece %1,5’i ayda birkaç
kez internete bağlanırken yaklaşık %82’sinin günde en az bir
kez internete bağlandığı; bu sonuçlara göre evden internete
bağlanan çocukların yaklaşık %80’i günde en az bir kez 1–5
saat arasında internete bağlı kaldığı; Bir başka deyişle Türkiye
de evinde internet bağlantısı bulunan her on çocuktan sekizi
günde en az bir kez 1–5 saat arasında internete bağlandığı;
3. Çocukların internete bağlanma sıkları arttıkça internete okuldan
ve internet kafeden bağlanma oranlarının da arttığı;
4. Ailenin gelir düzeyi artıkça çocukların internete evden
bağlanma oranlarının da arttığı;
5. Erkek çocukların kızlara göre internet kafeleri tercih etme
oranlarının daha yüksek olduğu;
6. İnternete evden bağlanan çocukların daha çok dosya indirme
ve müzik dinleme amacıyla interneti kullandıkları; okuldan
bağlananların ise eğitim, ders ve araştırma amacıyla
kullandıkları; internet kafeden bağlanma ile kullanım amaçları
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
7. Çocukların akademik başarı düzeyleri yükseldikçe internete
kafeden bağlanma oranlarının da düştüğü tespit edilmiştir.
Ebeveynlerin internete bağladıkları mekanların, çeşitli demografik
değişkenler açısından değişimlerinin incelenmesi sonucunda aşağıdaki
saptamalarda bulunulmuştur.
1. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri, yaşları, bir seferde internet
kullanım süreleri ve sıklıkları ile evden bağlanma oranları
arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu; yani evden bağlanma
oranları arttıkça bu değişkenlerde de artış görüldüğü,
2. Lisansüstü mezunlarının internete kafeden bağlanma oranların
diğer eğitim düzeylerine göre oldukça düşük olduğu; internete
kafeden bağlanan bireylerin genellikle 30 – 60 dakika arasında
interneti kullandıkları; ebeveynlerin internet kulanım sıklıkları
ve yaşları arttıkça kafeden bağlanma oranlarının düştüğü;
3. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri, internet kullanım süreleri ve
sıklıkları arttıkça, yaşları azaldıkça internete iş yerinden
bağlanma oranlarının arttığı;
4. İnternete evden ve iş yerinden bağlanan ebeveynlerin hemen
her türlü amaç için interneti kullandıkları; internete kafeden
bağlanan ebeveynlerin ise genellikle bilgi edinme,
eğitim/ders/araştırma yapma, vatandaşlık hizmetlerinden
yararlanma, bahis oyunları oynama, film izleme, haberleşme,
iş ve sohbet amacıyla internete bağlandıkları tespit edilmiştir.
Aile bireylerinin internete bağladıkları mekanların bireyin ailedeki rolüne
bağlı olarak değişiminin incelenmesi sonucunda internete evden,
okuldan ve kafeden en çok çocukların, iş yerinden ise en çok babaların
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bağlandıkları tespit edilmiştir. Evde bilgisayar için en çok tercih edilen
mekanların çocuk odası ve ortak kullanım alanları olduğu tespit
edilmiştir.
4.6. İnternet Kafelere İlişkin Değerlendirmeler
Aile bireylerinin internet kafelere ilişkin görüşleri incelendiğinde, İnternet
kafelerde; öğretmen gibi bir danışman bulunması gerektiği;
kullanıcıların erişebildiği sitelerin yeterince denetlenmediği; olumsuz
arkadaşlık deneyimlerinin yaşanabildiği; kafelerin çocukların kötü
alışkanlıklar edinmesine neden olduğu; genellikle oyun amaçlı
kullanıldığı; bireylerin sağlıklı iletişim kurmalarına engel olduğu;
akademik başarıyı olumsuz etkilediği görüşlerine katıldıkları
belirlenmiştir. Aile bireylerinin en çok benimsedikleri görüş ise internet
kafelerde öğretmen gibi bir danışmanın bulunması gerekliliğidir. Aile
bireyleri kafelerin fiziksel koşullarının insan sağlığına uygun olmadığını;
çocukların boş zamanlarını internet kafelerde geçirmelerinden tedirgin
olduklarını belirtmiştir. Evinde internet bağlantısı olan bireylerin internet
kafelere gitmekten hoşlanmadıkları da ortaya çıkmıştır.
Ayrıca çocukların internet kafelerle ilgili olumlu düşüncelerinin
ebeveynlere göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu görülmektedir. Bir
başka deyişle çocuklar ebeveynlere oranla internet kafelere daha
olumlu bir bakış açısına sahiptirler. Bununla birlikte erkek çocukların
kızlara oranla internet kafeleri daha olumlu yerler olarak buldukları
saptanmıştır. Ayrıca düşük gelir gruplarındaki aile bireylerinin internet
kafelere bakışlarının yüksek gelir gruplarındakilere göre daha olumsuz
olduğu tespit edilmiştir. Aşamalı olarak yapılan çoklu ilişki incelemeler
sonucunda aile bireylerinin internet kafelere ilişkin olumlu görüşlerini
yordayan değişkenlerin sırasıyla, psikososyal sorunlar, yaş, iletişim
amaçlı internetin kullanımının sağladığı yararlar ve İnternet kullanım
süresi olarak belirlenmiştir. Buna göre;
Bireylerin yaşları ve iletişim amaçlı internet kullanımının
sağladığı yararlar arttıkça internet kafelere ilişkin olumlu
görüşlerinin azaldığı;
Bireylerin internet kullanım süreleri ve psikososyal sorunları
arttıkça internet kafelere bakış açılarının daha olumlu olduğu
ortaya çıkmıştır.
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5. ÖNERİLER
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda yapılan
değerlendirmelerden yola çıkarak bazı sonuçlara varılmış ve öneriler
geliştirilmiştir.
Araştırma kapsamında çocukların ve ebeveynlerin internet
kullanımlarına ilişkin iletişim, sağlık, mekan, güvenlik ve etik alt
boyutlarına yönelik olarak sonuçlar çıkartılmış ve öneriler geliştirilmiştir.
1.

Yapılan incelemeler sonucunda ebeveynlerin okuma-yazma
oranları her ne kadar yüksek olsa da annelerin eğitim
düzeylerinin, babalardan daha düşük olması, annelerin interneti
babalardan ve çocuklardan daha az kullanması kadınların
interneti erkeklere göre daha az kullanması gibi nedenler göz
önüne alındığında annelerin internetteki bazı içerik ve
teknolojileri güvenlik ve etik açısından babalara ve çocuklara
göre daha az tehlikeli görmesinin altında yatan neden olarak
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda özellikle annelerin siber
farkındalık bilincini geliştirmesinin yolları aranmalıdır. Annelerin
eğitim düzeylerinin düşük olması ülkemizin büyük sorunlarından
biri olan kız çocuklarının okula gönderilme oranlarının düşük
olmasıyla da ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle
öncelikle ülkemizde kız çocuklarının okula gitme ve eğitime
devam etmelerini teşvik eden projeler geliştirilmesine ya da
mevcut projelere verilen desteğin artırılmasına, bu konuda
kamuoyu oluşturulması için gerekli politik mekanizmaların
işletilmesine gereksinim vardır.

2.

Araştırmada hem ebeveynlerin hem çocukların gerek fizyolojik
ve gerekse psikosoyal sorunlar açısından bilgi ve önlem alma
düzeylerinin çok yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle
sağlıklı internet/bilgisayar kullanımı ile ilgili anne-baba eğitimine
önem verilmeli, sağlıklı bilgisayar kullanımıyla ilgili fiziksel
koşulların düzenlenmesi ve ergonomik oturuş biçimi ile ilgili
broşürler hazırlanarak, özellikle kamu kuruluşlarında muhtelif
yerlerde fotoğraflarla ergonomik oturuş biçimini gösteren
panoların kullanılmasının teşvik edilmesi gibi yapılanmalara
gidilmelidir. Bu bağlamda çocukların bu konuda eğitimlerini
sağlamak için özellikle ilk ve ortaöğretimde mevcut teknoloji ve
medya kullanımı derslerinde konuya gereken ilgilinin
gösterilmesi sağlanmalı, derslerin zenginleştirilmesi için bu
derslerin mevcut programlarının gelişmeler doğrultusunda
dinamik olarak güncellenmesini sağlayan yapılanmalara
gidilmelidir.
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3.

Araştırmada ortaya çıkan önemli sonuçlardan birisi de
yetişkinlerin iletişimde en çok kullandıkları teknolojinin cep
telefonu; çocukların iletişimde en çok kullandığı teknolojinin ise
internet olduğunun tespit edilmesidir. Bu durum ebeveynlere
erişmenin en kolay yolunun mobil teknolojiler olduğunun açık
bir göstergesidir. Bu bağlamda çocuklar yetişkinliğe doğru adım
attıkça cep telefonunu daha çok kullanmaya başlamakta ve
iletişimde mobilite daha popüler hale gelmektedir. Özellikle
günümüzde üçüncü nesil cep telefonları ve PDA (Personel
Digital Assistant)’ların da popülaritesinin artması nedeniyle
ebeveynlerin siber farkındalık ve sağlıklı teknoloji kullanımları
ile ilgili eğitimlerinde bu teknolojilerin kullanılmasını sağlayan
ülke çapında projeler gerçekleştirilmesine gereksinim vardır.

4.

Araştırmada çocukların hem annelerden hem de babalardan
internette güvenlik ve etik açısından maruz kaldıkları
tehlikelerin daha çok olduğu tespit edilmiştir. Özellikle bilişim
suçları, şiddet ve terör, pornografi, çocuk istismarı gibi
konularda yasal tedbirlerin alınması yaptırım gücü yüksek
cezaların verilmesi, kurumsal anlamda sıkı teknik önlemlerin
alınması gerekmektedir. Bu bağlamda 23 Mayıs 2007 tarihinde
yürürlüğe giren “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (No: 5651)”, intihara
yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde
kullanımının kolaylaştırılması, müstehcenlik, fuhuş ve kumar
içerikli sitelerin yayınını engelleme konusunda önemli bir
adımdır. Dahası bilgi ve içerik sağlayan sitelerin yayınladıkları
her türlü içerikten sorumlu tutulmaları da sevindirici bir
gelişmedir.

5.

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda çocukların
interneti en çok görüntülü ve sesli iletişim kurmak amacıyla
kullandıkları, psikososyal sorunlar içinde MSN açık olmadığı
zamanlarda bireyin kendini huzursuz hissetmesi konusunun ön
plana çıkması, çocukların iletişimde en çok interneti tercih
etmeleri, öte yandan internette gezinirken en çok karşılaşılan
sorunların başında şiddet, terör ve pornografik içeriklerin
gelmesi ve çocukların evden internete bağlanma oranlarının
yüksek olması gibi nedenler göz önünde bulundurulduğunda:
a. Çocukların evden internete bağlanmaları anne-baba
kontrolünde olmalıdır.
b. Evde bilgisayarın ortak kullanım alanlarında bulunması
sağlanmalı; internete bağlanma ve bilgisayar kullanma
sürelerine sınırlandırma getirilmelidir. Gerekirse çocuk
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ve aile arasında internet kullanım sözleşmesi tarzında
bir belge hazırlanarak kararlılıkla uygulanmalıdır.
c. Çocukların internet üzerinden kimlerle tanıştığı ve
görüştüğü takip edilmeli, filtreleme programları ve
çocukların internette yaptığı bağlantıların günlüklerini
tutan programlardan yararlanılmalı; bu tür programların
kullanımının teşvik edilmesi için seminerler yapılmalıdır,
d. İlgili bakanlıklar bünyesinde internet adabı, internette
güvenlik ve etik ile ilgili bilgi, yardım ve desteğin
sağlandığı web portalları hazırlanmalı, bu konuda var
olan web sitelerinin çeşitli medya kanalları yardımıyla
reklamı
yapılarak
kullanımının
yaygılaştırılması
sağlanmalıdır.
6.

Araştırmada hem ebeveynler hem çocuklar açısından öne
çıkan sonuçlardan bir tanesi internetin Türkçenin düzgün
kullanımını engellemesi konusudur. Bu nedenle çocuklarda
internet adabı kültürünün yerleştirilmesi için okul ve ailede
eğitimlere gereksinim olmakla birlikte bu konuda yapılabilecek
yasal ve teknik önlemlerin alınması sağlanmalı; internet
içeriklerinin Türkçenin düzgün kullanımına uygunluğunu
denetleyen mekanizmaların kurulması sağlanmalıdır.

7.

Güvenlik açısından ortaya çıkan sorunların başında lisansız
yazılım kullanma ve bilgisayar virüsleri gelmektedir. Bunun
nedeni lisanslı yazılımlarının çok pahalı olmasının yanı sıra
lisanslı yazılım kullanma kültürünün ülkemizde yerleşmemiş
olmasıdır. Bu nedenle ülkemizde bilişim yazılımları sektörünün
geliştirilerek bir rekabet ortamının oluşturulmasına ve ucuz
lisanslı yazılım kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

8.

Ayrıca ebeveynlerin internet kullanım süreleri ve sıklıkları
arttıkça aileleri ile geçirdikleri zamanın azaldığı ve çevrenin
bilgisayar başında çok vakit geçirdiklerinden şikayetlerinin
artması, yine internet kullanım süre ve sıklıklarına bağlı olarak
fizyolojik ve psikososyal sorunların artması gibi nedenler,
ailelerin internet kültürünü sosyal yaşamla bütünleştirmekte
sorunlar yaşandığını gözler önüne sermektedir. Her ne kadar
ülkemizde çok konuşulmasa da ilgili alanyazın incelemesinde
internet bağımlılığının dünyada pek çok ülkenin sorun yaşadığı
bir konu olduğu ortaya çıkmıştır. Sağlıklı bir toplumsal yapının
tesis edilmesi, bireyler arası iletişimin sağlıklı olması hem
fiziksel hem de psikolojik açıdan sağlam bireyler yetiştirilmesi ile
olanaklıdır. Sosyal etkinlikler ve hobi faaliyetleri ailelerin
yaşamında büyük önem taşımaktadır. Hızlı yaşam temposu
içinde hem yetişkinlerin hem çocukların toplumsal kaynaşmayı
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sağlayacak sosyal etkinlikler içinde olması sağlanmalıdır. Bu
amaçla;
a. Teknoloji ile daha çok çalışmak yerine daha kısa süreli
ancak verimli çalışmanın yolları araştırılmalı, bu konuda
yapılacak araştırma projelerine destek verilmeli ve
bunun Türk toplumunun yaşam tarzı ile entegrasyonu
sağlanmalıdır.
b. Araştırmada özellikle babaların işyerinden mesai
saatleri içinde internete bağlanma oranlarının oldukça
yüksek olduğu görülmüştür. Bu nedenle iş yerlerinde
belirli
zaman
dilimlerinde
internet
kullanımın
kısıtlanmasına ya da bireylerin molalar vererek verimli
çalışmalarına olanak tanıyan yapılanmalara gidilmelidir.
9.

Araştırmada çocukların internet kafeden internete bağlanma
oranları arttıkça İnternet’teki kimliği belirsiz kişilerce şahıslarına
yönelik hakaret, tehdit veya ahlaksız teklifle karşılaşma
oranlarının arttığı görülmüştür. Aile bireylerinin internet kafelere
ilişkin görüşleri incelendiğinde, İnternet kafelerde; öğretmen gibi
bir danışman bulunması gerektiğine olan inançlarını
vurgulamaları ön plana çıkmaktadır. İnternet kafelerde
kullanıcıların erişebildiği sitelerin yeterince denetlenmediği
görüşünün hakim olması; kafelerin çocukların kötü alışkanlıklar
edinmesine ve çocukların akademik başarılarının düşmesine
neden olduğuna ilişkin bir kanının ebeveynlerde oluşması;
ailelerin çocuklarının internet kafede geçirdiği vakitlerde tedirgin
olmaları gibi etmenler de göz önünde bulundurulduğunda
toplumumuzda gün geçtikçe yeri ve önemi artan toplumun
sosyal yapısını ve ilişkilerini etkileyen, ekonomik doğurgularının
yanı sıra kültürel değerleri de etkileyerek toplumsal dönüşümü
hızlandıran İnternet’in vazgeçilmez mekanı olan İnternet
kafelerin içinde bulundukları konumdan birer eğitim, kültürel
etkinlik ve diyalog merkezleri haline getirilmesini sağlamak için
projeler geliştirilmeli ve geliştirilmesi teşvik edilmelidir. İnternet
kafelerin ıslahına yönelik bu tür projelerde annelerin katılımının
sağlanmasına ve süreçte aktif rol almalarına olanak
tanınmalıdır. Ayrıca araştırmada aile bireyleri tarafından en çok
benimsenen görüş, İnternet kafelerde öğretmen gibi bir
danışmanın bulunması gerektiğidir. Bu nedenle internet kafeler
için geliştirilen projelerde bu konudaki bilincin arttırılmasına
vurgu yapan projeler özellikle teşvik edilmelidir.

10. Bir ülkenin bilim ve teknolojik alanda gelişim kaydetmesi pek
çok faktöre bağlı dinamik ve karmaşık bir süreçtir. Teknoloji
toplum entegrasyonunun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi
225

bu konuda geniş çaplı bilimsel ve teknolojik hedeflerin
belirlenmesi kapsamlı politikaların geliştirilmesiyle sağlanabilir.
Türkiye’de internet kullanan ailelerin profillerinin betimlendiği bu
çalışmada sağlık iletişim, mekan, güvenlik ve etik alt
boyutlarında bazı sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunların
çözümü için öneriler geliştirilmiştir. Bu çalışmada geliştirilen
önerilerin sağlıklı bir şekilde uygulanması, yukarıda belirtilen
nedenler de göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde
bilimsel ve teknolojik alanlardaki gelişmeler konusunda kısa ve
uzun vadeli politikalar geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
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PROJECT SYNOPSIS
Introduction
Internet is a significant discovery which has proven to influence many
areas including education, health, communication, marketing and
economy for fifteen years. The rapid development and widespread use
of Internet have also revealed some problems in integrating this new
technology into societies’ life styles. Since the ‘90s when our country
first met and began to use Internet excessively, it has become an
alluring, rapidly developing, and changing technology which has had an
influence in changing the structure of our society as well. It made the
world a global village, and Turkey has been as rapid as many other
developing countries in adapting this technology to its current life styles.
Nowadays, we confront with an Internet generation. Learners are now
regarded as transforming from mere learners to new millennium
learners. Internet leaks into the family life rapidly and quietly, and is
almost a new member of the standard Turkish family.
Internet is an amazing and incredible tool for information processing
and communication. While educators try to use this new technology
effectively for instructional endeavors, commercial enterprises try to find
ways to increase their profits through using this technology as an
advertisement device. While this technology was regarded a cure for all
problems at the inception, safety and ethical issues we have confronted
in mass media have made people hesitate regarding the benefits of it.
Since there is not a central control mechanism and since we do not
have a clue on the extent and nature of its rapid development, it is
necessary for each country to protect its unique language, values and
identity (Moble & Wilson, 1998). In this respect, it is crucial to
understand and analyze unique characteristics of this new technology in
order to develop national policies and integrate this technology with the
unique characteristics of the society. Since some countries including
Turkey were quite late in developing such relevant policies regarding
the integration of Internet technologies; safety, ethics, psychosocial and
communication problems have been experienced. It is obvious that
legislative actions regarding Internet are not the only precautions
leading to salubrious Internet use. Thus, it is crucial to conduct nationwide research endeavors which focus on the effective educational use
of Internet to integrate Internet to our society’s unique beliefs, habits
and values.
In this respect, this project aims to evaluate the Internet use profile of
Turkish families with a reference to issues which have become easier or
widespread through Internet use. Such an approach will also include
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problems experienced in Internet use and potential solutions to those
problems. The current situation of Internet in Turkish families’ lives is
evaluated through investigating family members’ perspectives within
four subtitles namely, communication, health, safety and ethics, and
location. In addition, a section regarding Internet cafés is provided since
these locations have been quite popular for children recently.
1. Communication
Recent technological developments, particularly those experienced in
Internet Technologies made Internet a primary tool for communication
and accessing information. Even though Internet has been used in
almost all areas of our lives, the basic use of it seems to be its
communication facilities which help individuals interact regardless of the
time and place they are in. Internet provides educators with an
incredible and rapidly developing knowledge base which makes it an
indispensable tool to shape instructional endeavors.
It is colorable to maintain that Internet is a technology which allows
individuals to interact effectively and rapidly regardless of the time and
place it is used, rather than an alternative to face-to-face
communication. In this respect, Internet-based technologies such as email, news groups, web pages, and web logs, IRC, MSN and Facebook
should be considered as tools to facilitate communication whenever
face-to-face communication is either difficult or impossible.
Since the beginning of life on earth, Individuals have been using several
tools to communicate. Among the first ones of these communication
devices are drawings on cave walls. With the advance of writing,
communication methods and techniques were diversified and witnessed
constant and rapid developments. Until the last decades, letters
delivered through snail-mail had been a basic means of communication,
a fact which enlightens us about the greatness of developments
experienced these days. Telephones and mobile communication
devices increased the speed and quality of inter-personal
communication endeavors. In addition to these developments, Internet
has provided individuals with opportunities to interact both
synchronously and asynchronously with text, voice and image.
Empowered with greater connection speed, highly-developed fiber optic
cables and better connection opportunities, Internet has became a
crucial part of everyday interaction and communication. Internet serves
our communication purposes through providing the followings:
Up-to-date news and information
Sharing information and opinions
Communication regardless of time and space
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Synchronous and asynchronous communication opportunities
Cheaper and faster communication
Empowered communication through audio-visual materials
Even though these opportunities made indispensable contributions to
inter-personal
communication
endeavors,
Internet-based
communication has several limitations in comparison to face-to-face
communication as well. As well-known by all, individuals employ several
verbal and non-verbal strategies in face-to-face communication.
Communication in the virtual environment might not be supported
effectively with verbal and non-verbal clues as occur in face-to-face
communication. Such a situation certainly interferes with the quality of
interaction among individuals. In this respect, several problems arise as
follows:
The information source might not be reliable
Private and secure information might not be protected enough
Technical infrastructure might be insufficient
Authenticity in delivering emotions and opinions might be
somewhat lost
Such limitations will be overcome through rapid developments
experienced every day. That is, through these developments, the
majority of communication endeavors can be realized through Internet
in future.
2. Health
Excessive use of information and communication technologies by
individuals might also lead to some physiological and psychosocial
problems. The majority of research conducted on computer ergonomics
reveals that inappropriate computer use contexts cause several
inconveniences and diseases in muscles and the skeleton (Sheddy,
1992). Zandvliet and Straker (2001) conducted a research with 1404
Canadian and Australian secondary school students on the
arrangements of computer use environments. Findings reveal that
students have insufficient knowledge on how to arrange their computer
use environments. Another research conducted with 95 elementary
school students to investigate their PC use habits revealed that
computer use environments in schools are not ideal either (Oates,
Evans, & Hedge, 1998). Findings also reveal that children are more
vulnerable to disadvantages of inappropriate computer use
environments than adults. Such a situation stems from the fact that
most computer use environments are designed for adults rather than for
children.
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Among the most experienced problems stemming from computer use
are vision disorders, disorders in the muscles and the skeleton system
and high amount of stress (Sullivan, 1989; Saito et al., 2000).
Particularly the use of screen and the keyboard might lead to several
problems which might not be experienced while using pen and paper
such as eye fatigue, pains or biting in the eye, eye dryness, back pain,
cricks, and cramps. In addition, several experimental studies revealed
that cricks and tensions in the body might be experienced while working
with computers. A study conducted with 3rd, 4th and 5th graders from 11
different schools reveal that computer environments are not suitable for
children’s use (Hickey, 1999). The investigation suggests that monitors
and keyboards are located too high for children which cause serious
strains in children’s necks. Besides, since their wrists and legs are not
properly positioned through appropriate seating arrangements, several
strains in muscles and tendons are experienced.
Similar problems occur in students’ homes as well since their seating
arrangements at home are quite similar to those at schools. Harris and
Straker (2000) conducted a study with 314 teenagers, which revealed
that the most common discomforts are experienced in the neck, back,
wrists and knees. In addition, since working with computers requires a
higher level of visual focus, biting and pain in the eyes are experienced
(Saito et al., 2000). Such problems including those with muscles,
skeleton and the eyes are basic physiological health problems
encountered in both children and adults during computer use (National
Research Council, 2001; Dainoff, 2000; Grandjean, 1987). Jacobs
(2002) and Williams (2002) suggest that these inconveniences mostly
stem from constant computer use along with inappropriate
arrangements of the work settings which are not appropriate for
postural and visual needs.
Information and communication technologies might also cause some
psychosocial problems in addition to physiological problems. Recent
studies reveal that children are faced with more psychosocial problems
stemming from ICT use in comparison to adults. Among these problems
are Internet addiction, personality development problems, and moral
development issues. Erikson’s psychosocial development theory
suggests that the ages between 12 and 18 are quite critical since these
teenagers experience role conflicts while developing their identities.
They began to question their identities and are more influenced by their
peers in comparison to their parents. Thus, they might demonstrate
some anti-social behaviors stemming from peer influence. They ask
many questions whose answers highly affect their personality. In this
respect, it is crucial for these teenagers to have adults around who can
demonstrate sample behaviors and moral principles for them. Parents
need to develop relationships with their children, which are based on
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friendship, mutual respect and love. If teenagers solve their identity
crisis in this period, they can pursue their lives and careers as confident
and successful individuals. Or the teenager becomes someone who
could not complete his professional development and acts as a child
within the adult social groups (Senemoğlu, 1998). If teenagers are
exposed to excessive Internet content rather than salubrious
relationships and healthy interactions in this critical period, they will be
unsuccessful in identifying their identities, developing their personalities,
having confidence and being successful.
3. Safety and Ethics
Internet has been a popular mass communication tool since it allows
individuals to communicate cheaply and effectively. Thus, it has shaken
the sovereignty of several outdoor activities, social endeavors and even
that of television. However, the increasing communication speed
accelerated through the use of information and communication
technologies leaves meager opportunities for the users to think about
the actions realized through Internet (Kalman & Grillo, 1996). Moreover,
since the electronic information is easy to change and open to
unauthorized interferences, that information can also be considered
more fragile.
Computer ethics is a dynamic and complex field of study which involves
realities of rapidly developing computer and Internet technologies,
concepts related to these technologies, policies, values and
interrelationships among these policy and values. Thus, it is more than
a list of rules attached on our checklists. Computer ethics should be
considered as a field of study which involves the analysis of computer
and Internet technology implications along with the formulation of these
technologies’ ethical use principles and structures (Şendağ & Odabaşı,
2006).
Because of difficult and complicated problems stemming from computer
use, it is important for all individuals to have a working knowledge on
computer ethics. Otherwise, such problems might create enormous
problems in the society. For instance, the CIH (Chernobyl) virus
emerged in April 26, 1999 caused information loss in government
departments, financial institutions, airports, radio-television stations and
banks which led to damages costing millions of dollars (BBC News,
1999; Vibert, 1999).
Kidder (1999) interrogates six first-intensity issues that will most impact
our values and challenge our ethics among which ‘technology
leveraging ethics’ is the first one. More specifically, new technologies in
communication seem to increase the reach and impact of single
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decisions. Moreover, unethical decisions by single individuals might
create worldwide disasters which will be quite more serious than the
Chernobyl disaster. In this respect, correct decisions regarding
technology ethics along with appropriate instruction and infrastructure
policies might prevent Internet from creating social, ethical and safety
problems on families.
Namlu and Odabaşı (2007) investigated Turkish university students’
extent of involvement in academic dishonesty practices facilitated
through Internet and questioned the conditions which lead to edishonesty. According to their research, some of the unethical
demeanors involving computers might be grouped under five categories
namely intellectual property, social impact, safety and equality, net
integrity and information integrity. Below are some unethical behaviors
which can involve Internet:
Obtaining and using unlicensed software
Using others’ works without acknowledging the source
Disturbing people by using the advantage of the virtual
environment
Accessing private information in the virtual environment without
authorization
Presenting others’ software as one’s own by making small
changes in the interface
Copying the data in a computer without the consent of the
owner
Visiting inappropriate websites in the virtual environment
Using audio-visual materials without the consent of the owner
Misleading addressees in Internet-based communication
endeavors
Employing inappropriate and impertinent interaction behaviors
in the Internet
Along with these, there are several threats that might harm individuals
in the virtual environment. E-mails containing viruses, advertisements
and inappropriate contents; pop-ups; crack programs; harmful software;
online gaming websites or PC games containing abusive language or
violence; adult websites with inappropriate contents; terrorists’ websites
and materials facilitating terror actions; websites encouraging or
facilitating drug and gun use are some examples. Content filter
programs, digital deciphering, digital signatures and security
certificates, firewalls, antivirus programs and tracking tools might be
helpful in protecting family members from dangerous contents and
technologies listed above.
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4. Location
The location to access Internet is a potential variable to examine in
research studies investigating the effects of Internet on families. Even
though wireless Internet connection has become quite popular, it is
almost impossible to disregard the space in which the Internet is being
used. Young children and teenagers spend approximately 4-5 hours a
day before mass communication devices like television, video, personal
computer, Internet, cinema, radio and PC games. The time allotted for
these devices is more than the time allotted most other daily activities
except sleeping. If these tools provide children with constant,
synchronous, limitless, uncontrolled and enjoyable interaction with
peers, this time might even exceed eight hours a day. Thus, the location
where an individual spend an average of four hours a day carries
utmost importance for physiological and psychosocial health. The
nature of the location, physical characteristics, the appropriateness of
the location for Internet use and the appropriateness of the location for
children’s presence should all be questioned. It is assumed in the
current study that the location where Internet is being used might have
a direct effect on other dimensions, namely communication, health, and
safety and ethics. Among these locations, house, Internet café, school,
work and a friends’ house might be listed. Each location might have
advantages and disadvantages for individuals regarding the ergonomics
of the space to use computer, the speed of connection, and the extent
to which several contents are filtered or allowed. For instance, the place
where personal computers are located at houses carries importance as
it might influence the communication and interaction patterns among
family members along with the safety of children and ethical computer
use.
Arnas (2005) conducted a study and found out that 21.3 percent
families who have personal computers at their homes place the
computer at children’s rooms, 7.4 percent place it in the saloon, and 5.6
percent in the study room. Besides, findings revealed that 59 percent of
families who have personal computers have Internet connection at
home as well. Woodard and Gridina (2000) indicated that 20 percent of
children between the ages 8 and 16 have a personal computer in their
rooms. Among these children who have their personal computers in
their rooms, 54 percent indicated that they have Internet connection as
well.
NetRatings (2005) conducted another study on this issue with 8 to 13
year-olds from Australian households, and indicated that among
families who have Internet access, 48 percent have the access in their
study rooms and 25 percent in the saloon or the living room. Of
participants, 5 percent indicated that they have the Internet access in
either the children’s rooms or the bedroom. Within the framework of the
same study, parents participated in discussion groups and indicated
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how they determine the room to accommodate the Internet access in
their houses. Some families stated that easy control of children has a
primary role in determining the place to accommodate Internet access.
In this respect, saloons or living rooms where family members have the
chance to observe other family members’ Internet using behaviors are
considered as appropriate places to settle Internet. However, this logic
was not valid in all parents. Some preferred places closer to the
telephone lines. Thus, they accommodated Internet access along with
the telephones within the same space, preferably the study rooms.
Among the most used places to connect Internet are Internet cafés
which entered into our social and economy life as a new sector. The
number of Internet cafés is increasing day by day. We are able to see
them in almost every street. According to a recent investigation, there
are approximately 24.000 Internet cafés in Turkey (Güçlü, 2006).
Internet has been used in universities and business, but the diffusion of
this new technology in Turkey owes a lot to Internet cafés.
Internet cafés appeared in the United States first. They process through
a renting system in which customers pay for connection on an hourly
basis. They allow people who do not have personal Internet access in
their houses or offices (Bölükbaş, 2005). The official gazette of Turkish
Republic issued on December 30, 1999 defines Internet cafés as public
facilities involving personal computers with Internet connection, allowing
customers to access international information and communication
facilities, suitable for gaming and following international publications,
and providing customers with non-alcoholic drinks and snacks. The
official gazette issued on December 21, 2003 defines Internet cafés as
commercial public enterprises, which provides customers with the
opportunity to access international information and communication
network through personal computers with Internet connection and
allows customers to have non-alcoholic drinks and snacks
simultaneously.
Internet cafés are also called virtual cafés, net cafés, and surfing
stations which serve people in return for an hourly wage, and allow
people who do not have personal computers and/or modems to use
computer and Internet facilities (Yıldız, 2002). In other words, they are
modern leisure and learning centers where personal computers with
Internet access are provided along with light drinks and snacks (Yıldız &
Bölükbaş, 2005). These cafés have been fundamental enterprise
endeavors which are amongst the most rapidly developing sectors.
Reinhardt (2001) calls them McDonalds of Internet access in this
respect.
Deryakulu and Eşgi (2000) conducted a study which revealed that 87.5
percent of Internet café users are males. In addition, findings revealed
that 66.1 percent of university students use Internet cafés. Participants
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reported that they used Internet cafés for e-mailing most followed by
chatting, gaming, entertainment and information search and retrieval.
Baran and Kuloğlu (2001) conducted a study with a similar purpose and
concluded that young people use Internet cafés mostly for
entertainment and spending time with friends rather than scholarly
purposes. Finally, Güler and Eroğlu (2003) conducted an investigation
which revealed that most Internet café users had their own Internet
connections at home. However, they still preferred to use Internet cafés.
Such interesting results made the research team to investigate the
Internet café case as well, which is investigated through additional
questions peculiar to Internet cafés.

The Reference Population and the Sample
The reference population of the study consists of all Turkish urban
families who have Internet access. By family, we mean the parents and
children below 18 who have the chance to use Internet. The simplest
unit of the reference population is determined as ‘house’. Within the
house, parents and all children under 18 who have access to Internet
are included in the target population.
According to the census conducted in 2000 by the Turkish Statistical
Institute (TUİK), the number of people living in urban areas is
26.582.232. However, as indicated before, the key unit of the reference
population is determined as ‘house’. Among this population, students
living in the same house (regardless of whether they are relatives),
people living in schools, dormitories, nursery schools, nursery homes,
hotels, hospitals, prisons, barracks and other military settings were
excluded from data collection. The categorization of statistical regional
units prepared by the Turkish Statistical Institute was quite helpful in
determining the cities involved in the sample. These cities are believed
to represent the whole population as indicated by the Institute. Some
cities were involved in the sample because of the greatness of their
populations which were Ankara, İstanbul, İzmir, Adana and Bursa.
Based on the 95 % confidence interval and 0.03 standard error criteria,
data were collected from 2000 families. While selecting these families,
the service of Turkish Statistical Institute was resorted again. The
numbers of families in each city to include in the sample are provided
below. A total of 4819 questionnaire was administered, 2000 of which
were mothers, 2000 of which were fathers, and 819 of which were
children.
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City
Adana
Ankara
Hatay
Kırıkkale
Van
Mardin
Antalya
Bursa
Şanlıurfa
Erzurum
Ağrı
Gaziantep
İstanbul
Tekirdağ
Kocaeli
Balıkesir
İzmir
Aydın
Manisa
Kayseri
Konya
Malatya
Zonguldak
Kastamonu
Samsun
Trabzon
Total

Sample Volume
90
280
10
20
10
10
70
110
20
20
10
60
780
10
20
20
220
10
20
50
60
30
10
10
30
20
2000

Data Collection and Analysis
The data were collected through a questionnaire developed by the
research team which involves questions addressing demographic and
personal information along with participants’ views on Internet with
regard to dimensions of communication, health, safety and ethics, and
location. The personal information form included items like gender, age,
educational status, family income, participants’ roles within the family
(i.e. father, mother, child), and so on. Participants were first asked
whether they have their own personal computers along with Internet
access at home. If they did so, they are also asked how many
computers they had, the number of computers with Internet access, the
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place of the computer with Internet access in the house, the frequency
and duration of Internet use per family member, and the purposes for
using Internet. After this information is obtained, further questions
focused on further dimensions addressed in the current study including
communicative benefits and problems stemming from Internet use,
physiological and psychosocial health problems stemming from
computer and Internet use, awareness on and precautions against
health problems, awareness regarding dangerous Internet contents and
technologies, ethical and safety problems experienced by family
members, precautions taken against those problems, the places
preferred for Internet connection, and opinions regarding Internet cafés.
Questionnaire items were developed through expert panels along with
document searches conducted through examining the recent literature
on families’ Internet use habits. For construct validity, experts’ opinions
on the questionnaire form were sought for again. After several expert
panels, the questionnaire form was developed accordingly and piloted
with 30 families in Eskişehir. The pilot study was particularly helpful in
determining whether the items included in the data collection tool
served current study’s research purposes. Data obtained through the
pilot study shaped further modifications on the questionnaire form.
Cronbach’s alpha was calculated for all Likert-type sections and a
coefficient of .70 or above was sought for to claim that the instrument
was a reliable measure of the constructs to be investigated (Huck,
2000; Pallant, 2001). In addition, in order to minimize data loss, the
questionnaire was filled in by participants through face-to-face
interviews. Thus, several researchers were trained in each city to
sustain that similar instructions were provided to each participant and
reliable responses were obtained.
The data were analyzed through SPSS 15.0 for Windows. First, factor
analyses helped researchers examine the construct validity of Likertitem sets. After averages of these sets were calculated, further
parametric tests were conducted. Independent-samples t-tests, oneway ANOVAs, and multiple regression analyses were particularly
helpful in data analysis. In addition, Chi Square tests were conducted
for some categorical data.

Findings
Statistical analyses conducted within the framework of the current
project occupy hundreds of pages. Thus, evaluation of findings is
summarized in the current section and provided below:
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1. Findings Regarding Demographic Characteristics of the Family
Members
Of participating family members, 41.5 percent were mothers, 41.5
percent were fathers and 17 percent were children. Mean age of fathers
was 39, that of mothers was 35, and that of children was 14. Of
participating parents, 36 percent were graduates of two-year degree
programs or a higher degree while only 0.25 percent was illiterate. It
was observed that families using Internet had a high educational status.
In other words, 99.75 percent of parents using Internet in Turkey are at
least literate. In addition, it was found that fathers’ educational levels
were significantly higher than those of mothers. One out of every three
families participated in the current study involved at least one member
who had a two-year college degree or a higher degree. Only 19.5
percent of families participated in the research had no children. More
specifically, four out of every five families participated in the current
research had at least one child. The majority of families had children
between 1 and 3. Forty five percent of children were female. Only four
percent of participating children were reported to be academically
unsuccessful. Of participating families, 86 percent reported to have a
monthly income of 781 Liras (650 US dollars) or above. In terms of
family income, 36 percent of participants reported that they had a
monthly income of 1581 Liras (1318 US dollars) or more. Twenty-one
percent of participants reported that they did not have a personal
computer at home. In other words, four out of every five families had at
least one computer at home. Sixty eight percent of participants reported
that they had only one personal computer. Seventy-seven percent of
participants reported that they used Internet. Of participants who did not
use Internet, 76.7 percent was mothers, 22.8 percent was fathers, and
0.6 percent was children. In other words, children reported to use
Internet most, followed by fathers and then mothers.
It was observed that family members used Internet mostly for accessing
information (67.71 %). This percentage was followed by reading news
(42.12 %), conducting research and doing assignments (40.42 %), and
communication (38.18 %). Family members used Internet the least for
online gambling (2.12 %) and work purposes (2.39 %). The amount of
individuals who used Internet less than 30 minutes in each connection
was 12 percent. Those who used Internet between 30 minutes and 1
hour in each connection constituted 28.86 percent of the participants.
The amount of individuals who used Internet between 30 minutes and 3
hours in each connection constituted approximately 53 percent of the
whole sample. Eleven percent of family members reported that they
used Internet more than 3 hours in each connection. The number of
connections in each day was addressed as well. According to family
members’ reports, at least 51 percent of participants used Internet at
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least once a day. The Internet was particularly used between 3 and 6
pm. This was followed by the time slot between 6 and 9 pm, and the
slot between 12 and 15 pm. Forty five percent of participants used
Internet during the work hours (i.e. between 9 am and 6 pm).
2. Findings Regarding Internet Use for Communication Purposes
2.1. Benefits of Internet Use for Communication Purposes
It was found that parents used Internet mostly for communication
purposes supported with audio-visual tools. In addition, parents
reported that Internet sustained constant and comfortable
communication. They thought that communication through Internet is
cheaper than other communication devices. Parents also reported that
Internet facilitated their socialization with their interlocutors.
Benefits of Internet for communication purposes were investigated with
regard to certain dependent variables which led to following findings
and interpretations:
Parents who were graduates of primary, secondary and high
schools benefited from Internet for communication purposes
more than those who were graduates of masters or PhD.
As the duration and frequency of Internet use increased, the
amount of using Internet for communication purposes
increased as well.
As the ages of participants increased, the amount of benefiting
from the Internet for communication purposes decreased.
Parents who used Internet for program download, reading
news, gaming, listening to music, watching movies, meeting
new people and chatting considered Internet more beneficial in
terms of communication in comparison to parents who did not
use Internet for these purposes.
Similar analyses were conducted for children as well. Similar to parents,
children used Internet mostly for communication purposes supported
with audio-visual tools. In addition they reported that they used Internet
as a constant and comfortable communication tool which helps them
exchange their ideas with their interlocutors. Children also agreed that
Internet helped them socialize with their peers. Benefits of Internet for
communication purposes were investigated with regard to certain
dependent variables which led to following findings and interpretations:
As the duration of Internet use increased, the amount of audiovisual interaction with peers, the opportunity to deliver and
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share ideas, and communicating with acquaintances fluently
and comfortably increased as well.
As the frequency of Internet use increased, the amount of
communicating with acquaintances fluently and comfortably
increased as well.
Children who used Internet for civil services, reading news,
gaming, listening to music, watching movies, meeting new
people, communication and chatting considered Internet more
beneficial in terms of communication in comparison to children
who did not use Internet for these purposes.
Children also reported to consider Internet more beneficial in terms of
communication in comparison to parents. Parents mostly used mobile
phones for communication which was followed by television, home and
office telephones, and Internet. On the other hand, children reported
that they used Internet the most followed by mobile phone, television
and home/office telephones. The multiple regression analysis
conducted through the stepwise procedure revealed that individuals’
perspectives regarding the communicative benefits of Internet were
mostly influenced by the duration of Internet use, educational status,
frequency of Internet use and age. More specifically, as the duration
and frequency of Internet use increased, their positive comments
regarding communicative Internet use increased as well. On the other
hand, as participants’ age and educational status increased their
positive comments regarding communicative use of Internet decreased.
2.2. Problems Stemming from Internet Use for Communication
Purposes
Parents’ and children’s perspectives on problems stemming from
Internet use for communication purposes were investigated as well.
Most participants reported that they did not agree with given statements
addressing communicative problems stemming from Internet. In
addition, even though both parents and children seemed somewhat
indecisive, they reported that Internet prevented individuals from using
the Turkish appropriately.
Problems stemming from Internet use for communication purposes
were investigated with regard to certain dependent variables which led
to following findings and interpretations:
Parents who were graduates of primary schools thought that
Internet created less communication problems in comparison to
parents who were graduates of other schools. Beginning with
secondary school, parents had similar opinions regarding the
communication problems stemming from Internet use.
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As the duration of Internet use increased, parents thought that
Internet minimized their private time with the family, isolated
them from the family members, prevented face-to-face
communication, and increased the complaints of others
focusing on their excessive Internet use.
As the frequency of Internet use increased, parents thought that
Internet minimized their private time with the family, and
increased the complaints of others focusing on their excessive
Internet use.
Parents who used Internet for educational purposes, shopping,
gambling, banking, gaming, and meeting new people thought
that Internet created more problems in comparison to parents
who did not use Internet for such purposes. On the other hand,
parents who used Internet for communication thought that
Internet did not lead to any communication problems.
As the ages of parents increased their opinion that Internet
caused family relationship problems increased as well.
Problems stemming from Internet use for communication purposes
were investigated with regard to some dependent variables for children
as well:
As children’s duration of Internet use increased, the time spent
with family decreased. Besides, the family conflict increased,
daily routines were paralyzed, and time management was
hindered. Finally, the complaints of others addressing their
excessive Internet use increased as well.
Children who used Internet for program download, gaming,
listening to music, watching movies, meeting new people and
chatting thought that Internet led to more communication
problems in comparison to children who did not use Internet for
such purposes. On the other hand, children who used Internet
for information access and processing reported to have less
communication problems stemming from Internet.
As families’ monthly incomes increased, children though that
Internet prevented them from using correct Turkish and others
complaint more about their excessive Internet use.

3. Findings Regarding Healthy Internet Use
3.1 Physiological Problems Stemming From Internet / PC Use
It was revealed that family members had several physiological problems
stemming from Internet and PC use each of which was descriptively
analyzed and further examined through parametric tests. The most
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common physiological problem was eye fatigue which was followed by
back pains, headaches, muscle pains, arthritis, tiredness, and insomnia.
The least experienced physiological problem was eating disorder.
It was found that fathers had significantly more physiological problems
than children. In addition, as the Internet use duration and frequency
increased, physiological problems increased as well. Individuals who
used Internet for educational purposes, civil services, program
download, reading news, shopping, online gambling, banking, listening
to music, watching movies, meeting new people, communication and
work related purposes reported more physiological problems than
individuals who used Internet for other purposes.
Multiple regression analysis conducted through the stepwise method
revealed that the most important predictor variables influencing
physiological problems were Internet use duration, age, educational
status and family’s monthly income. More specifically, as the family’s
monthly income increased physiological problems decreased. On the
other hand, as the duration of Internet use, age and educational status
increased physiological problems increased as well.
It was found out that most family members had minimum or no
awareness regarding physiological health problems stemming from PC
and Internet use. In addition, it was revealed that children had
significantly less information regarding physiological problems
stemming from PC and Internet use in comparison to their parents.
Parents who were graduates of primary and high schools had
significantly less information on physiological problems than parents
who were graduates of two-year degree programs, colleges and
graduate degrees. Graduates of secondary and high schools had less
information than graduates of two-year degree programs and higher
degrees. Graduates of two-year degree programs and colleges had
significantly less information than graduates of masters and PhD
programs. In brief, as the educational statuses of parents increased,
their information on physiological health problems increased as well.
It was also found that family members took minimum precautions
against physiological problems stemming from PC and Internet use. In
addition, it was revealed that children took significantly less precautions
against physiological problems in comparison to parents. Parents who
were graduates of primary and secondary schools took fewer
precautions against physiological problems in comparison to graduates
of two-year degree programs, colleges and graduate degrees. Finally,
graduates of high schools took significantly fewer precautions against
physiological problems in comparison to graduates of colleges and
graduate degrees.
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3.2. Psychosocial Problems Stemming From Internet / PC Use
It was revealed through the analyses that most family members did not
report any psychosocial problems stemming from PC and Internet use.
Among rarely reported psychosocial problems was feeling inconvenient
when MSN was not on. In addition, some problems were reported to
have never been experienced such as shopping addiction on the
Internet, feeling inconvenient when there was no Internet access, and
porn or online gambling addiction.
It was revealed that children had more psychosocial problems than
fathers, and fathers had more psychosocial problems than mothers.
This finding was parallel with the Internet use duration and frequency of
participants. The more they used the more psychosocial problems they
had. To prove this interpretation, multiple regression analysis through
stepwise method was conducted to identify predictor variables of
psychosocial problems. Findings revealed that duration of Internet use;
age and family income were the most important variables. More
specifically, psychosocial problems stemming from PC and Internet use
increased as duration of Internet use increased, whereas psychosocial
problems decreased as age and monthly income increased.
It was found that most family members had minimum or no information
regarding psychosocial problems stemming from PC and Internet use.
Besides, children’s awareness was significantly less than that of
parents. As the educational statuses of parents were examined, it was
found that graduates of primary and high schools had less information
regarding psychosocial problems in comparison to graduates of twoyear degree programs or higher educational degrees. Graduates of
secondary schools had less information than higher educational levels.
Finally, graduates of two-year degrees and colleges had significantly
less information on psychosocial problems than graduates of graduate
programs. In brief, as the educational levels of parents increased, their
awareness on psychosocial problems increased as well.
It was also found that family members took minimum precautions
against psychosocial problems stemming from PC and Internet use. In
addition, it was revealed that woman took significantly more precautions
against psychosocial problems in comparison to men. Parents who
were graduates of primary and secondary schools took fewer
precautions against psychosocial problems in comparison to graduates
of two-year degree programs, colleges and graduate degrees.
Graduates of high schools took significantly fewer precautions against
psychosocial problems in comparison to graduates of colleges and
graduate degrees.
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Finally, a positive and moderately significant relationship was found
between the physiological and psychosocial problems. More
specifically, as the amount of physiological problems stemming from PC
and Internet use increased, the amount of psychosocial problems
increased as well.
4. Findings Regarding Safe and Ethical Internet Use
4.1. Risky Internet Contents
Among risky Internet contents which were considered the most
dangerous by family members were pornography, violence, websites
with terror contents, and gambling websites. The least dangerous
Internet contents were listed as ready assignment websites, online
shopping and banking.
The family income was an important predictor determining participants’
views regarding risky Internet contents. More specifically, children of
average and high income families thought that inappropriate
interactions in virtual environment constituted a significant problem in
comparison to children of low income families. In addition, children of
high income families considered pornography and related contents
more dangerous in comparison to children of low income families. Boys
believed that unlicensed software was quite dangerous in comparison
to girls.
Perspectives on risky Internet contents were investigated with regard to
some dependent variables for parents as follows:
As their educational level, Internet use frequency and Internet
use duration increased they considered using unlicensed
software as more problematic.
As their educational level and Internet use frequency increased,
they considered accessing private information without
authorization and accessing violence or terror sites more
problematic.
As their duration of Internet use increased, they considered
downloading music, visuals, films, programs and files without
authorization more problematic.
As their frequency of Internet use increased, they considered
opening advertisement mails more problematic.
As their educational level increased, they considered the
followings more problematic: disturbing others in the virtual
environment, making inappropriate talks on the Internet,
misleading addressees with wrong information, visiting
websites with pornographic contents, visiting gambling sites,
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online shopping, and chatting with and trusting foreigners in the
virtual environment.
Particularly the graduates of two-year degree programs,
colleges and graduate schools considered using ready
assignment sites and virtual friendship sites more problematic.
Perspectives on risky Internet contents were investigated with regard to
participants’ roles within the family which led to following findings:
Fathers considered using unlicensed software more dangerous
in comparison to mothers and children.
Both fathers and children considered the followings more
dangerous in comparison to mothers: Accessing private
information without authorization, misleading the addressees in
the virtual environment with wrong information and online
banking.
Children considered disturbing others in the virtual environment
more problematic in comparison to fathers and mothers.
Unauthorized use of music, visuals, films, programs and files,
and opening advertisement e-mails were considered the most
problematic by fathers, followed by children and then mothers.
Making inappropriate conversations in the virtual environment,
accessing pornographic websites, accessing terror or violence
sites, gambling sites, using virtual friendship sites, using ready
assignment sites, online shopping, and trusting and chatting
with foreigners were considered the most problematic by
children, followed by fathers and then mothers.
4.2. Risky Internet Technologies
Among risky Internet technologies which were considered most
problematic by family members were viruses and spy-ware. The least
dangerous Internet technologies were listed by participants as ActiveX,
JavaScript, Java, and Web browsers.
As the frequency of Internet use increased, children considered spyware and web browsers more dangerous. Children who connected
Internet from home thought that spy-ware was more dangerous in
comparison to children who did not connect Internet from home.
Children who connected Internet from school considered spam and junk
e-mails more dangerous.
Perspectives of parents regarding risky Internet technologies were
examined according to certain independent variables which led to
following findings:
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As their education levels, and duration and frequency of
Internet use increased they thought that spy-ware, ActiveX,
JavaScript, and chat programs more dangerous.
As their education levels and duration of Internet use
increased, they considered file sharing programs more
dangerous.
As their frequency and duration of Internet use increased, they
considered web browsers more dangerous.
As their education levels increased, they thought that spam
and junk e-mails, and Internet-based games more dangerous.
Perspectives on risky Internet technologies were investigated with
regard to participants’ roles within the family which led to following
findings:
Viruses were considered the most dangerous by children.
Fathers ranked the second on this idea followed by mothers.
Spam and junk e-mails, spy-ware, file sharing programs, and
Internet-based games were considered more dangerous by
children and fathers than by mothers.
ActiveX, JavaScript, Java and similar technologies, web
browsers and chat programs were considered more
problematic by fathers than by children, and by children than
by mothers.
4.3. Ethics and Safety Problems Experienced by Participants
Ethics and safety problems experienced by participants were examined
which led to the finding that the most experienced problems were
viruses, confronting with violence and terror contents, and pornography.
The least experienced problem was publication of personal information
leading to financial or moral damage. Several statistical tests were
conducted on children’s dataset which led to following findings:
As their frequency of Internet use and frequency of accessing
Internet from home increased they had more problems with
viruses.
As their frequency of accessing Internet from Internet cafés
increased, they confronted with more anonymous insults,
threats and immoral propositions.
As their age increased they met with more violence and
pornography without their will.
Further statistical tests were conducted on parents’ dataset which led to
following findings:
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As their education level, and frequency and duration of Internet
use increased, they had more problems with viruses.
As their education level increased, they experienced more
instances of being tracked by anonymous attackers out of their
wills.
As their education level, and frequency and duration of Internet
use increased, they met with more violence and pornography
without their will.
As their duration of Internet use increased, they confronted
with more anonymous insults, threats and immoral
propositions.
Findings on safety and ethics problems experienced by participants
were investigated with regard to participants’ roles within the family
which led to following findings:
The following instances were experienced by children the most
followed by fathers and then mothers: viruses, being tracked
by anonymous attackers in virtual environments, losing
usernames and passwords, confronting with anonymous
insults, threats and immoral propositions.
Children and fathers met with more violence and pornography
without their will in comparison to mothers.
The following instances were experienced by fathers the most
followed by children and then mothers: virtual friendship
websites, gambling sites leading to financial and moral
damages, and publication of their personal information without
their will.
4.4. Precautions Taken by Participants Regarding Ethics and Safety
Problems
Among the most prominent precautions taken by participants regarding
ethics and safety problems were using original software, using antivirus
programs and anti-spyware programs. The least prominent ones were
using tracking software and digital signature. Precautions were
examined for both children and parents independently. Findings
regarding children can be listed as follows:
As the frequency and duration of Internet use and the extent of
connecting Internet from home increased, the extent of using
firewalls and anti-spyware software increased as well.
As the duration of Internet use increased the extent of the
following actions increased as well: Using tracking tools to be
aware of actions conducted on the Internet, ciphering files,
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using digital signature and using complicated passwords which
are difficult to guess.
As their age, and the frequency and duration of Internet use
increased, the extent of backing-up files increased as well.
As the level of academic success decreased, the extent of
using digital signature increased.
As the extent of connecting Internet from home and the
frequency of Internet use increased, the extent of using original
software increased as well.
As the extent of connecting Internet from Internet cafés
decreased, and as the extent of connecting Internet from home
and the frequency of Internet use increased, the extent of using
anti-spyware increased.
As the frequency of Internet use increased, the level of using
content filter programs increased as well.
As the extent of accessing Internet from home and frequency of
Internet use increased, the extent of updating their programs
increased as well.
As the extent of accessing Internet from school increased, the
desire to have the computer at a shared room in house
increased as well.
As their age increased, the extent of doing online banking
procedures at public places decreased.
Findings regarding parents can be listed as follows:
As the level of education, the frequency of Internet use and the
duration of Internet use increased, the extent of performing
following actions increased as well: using original software,
using antivirus programs, using anti-spyware, using firewalls
and pop-up filters, applying content filters, using tracking tools
to be aware of actions conducted on the Internet, updating
programs, examining temporary Internet files and history on the
web browser, deleting temporary Internet files and history after
using a public computer, backing up files, using ‘favorites’
option while surfing the Web, and sharing files during chats.
As the level of education, the frequency of Internet use and the
duration of Internet use increased the extent of sharing
personal files on the network and using online banking services
in public computers decreased.
As the level of education and the duration of Internet use
increased, the extent of ciphering files, using digital signatures,
and doing official complaints on illegal acts increased as well.
As the level of education, age, the frequency of Internet use
and the duration of Internet use increased the extent of using
complicated passwords which are difficult to guess and the
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desire for having the personal computer at a shared room in the
house increased as well.
As the level of education and the frequency of Internet use
increased the extent of online shopping at public PCs
decreased.
Precautions taken by participants regarding ethics and safety problems
were investigated with regard to participants’ roles within the family
which led to following findings:
In terms of the following precautions, fathers and children were
more careful than mothers: using original software, using
content filter programs, backing up files, using digital
signatures, and using favorites while surfing the Web.
In terms of the following precautions, children’s awareness was
higher than that of fathers and fathers’ awareness was higher
than that of mothers: using antivirus programs, using antispyware, using firewalls and pop-up filters, applying content
filters, using tracking tools to be aware of actions conducted on
the Internet, updating programs, examining temporary Internet
files and history on the web browser, deleting temporary
Internet files and history after using a public computer, backing
up files, using ‘favorites’ option while surfing the Web, sharing
fewer files during chats, wanting the personal computer to be
at a shared room, doing less banking procedures and online
shopping with public computers.
In terms of the following precautions, fathers’ awareness was
higher than that of children and children’s awareness was
higher than that of mothers: Using e-mail filtering programs,
making official complaints about illegal Internet acts and
sharing fewer files on the network.
5. Findings Regarding the Location Where Internet is Being Used
Findings revealed that 57.13 percent of the participants accessed
Internet from their houses, 27.23 percent from work, 10.04 percent from
Internet cafés and 3.76 percent from school. In addition, findings
revealed that the majority of Internet café users were children followed
by fathers. In terms of accessing Internet from work, fathers ranked the
first whereas in terms of accessing Internet from school, children ranked
first. The locations to access Internet were examined with regard to
certain variables. The first set of examinations was conducted for
children as follows:
Children who accessed Internet from home had a higher
duration of Internet use in comparison to those who did not
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access Internet from home. Of children who accessed Internet
from home, only five percent reported that they used Internet
less than 30 minutes. More than 8.5 percent reported that they
used Internet more than five hours a day. The majority (80 %)
indicated that they used Internet between 1 and 5 hours a day.
Of children who accessed Internet from home, only 1.5 percent
reported that they accessed Internet a few times a month. The
majority, 82 percent, reported that they used Internet at least
once a day. Combined with the above finding, one might
suggest that of children who have Internet access at home, at
least 80 percent use Internet once a day and stay online for 1
to 5 hours a day.
As the frequency of Internet use increased, the extent of
accessing Internet from both school and house increased as
well.
As the family income increased, the extent of accessing
Internet from home increased as well.
Males preferred Internet cafés more than females.
Children accessing Internet from home used Internet mostly for
file and music download, whereas children accessing Internet
from school used it for education, course activities and
research.
As children’s academic success increased, the extent of
accessing Internet from Internet cafés decreased.
The locations to access Internet were examined with regard to certain
variables for parents as well:
As parents’ education levels, ages, duration of Internet use and
frequency of Internet use increased the extent of accessing
Internet from home increased as well.
Parents with a graduate degree used Internet cafés the least in
comparison to other educational levels.
Parents accessing Internet from Internet cafés used Internet
for 30 to 60 minutes.
As parents’ frequency of Internet use and age increased, the
extent of using Internet cafés decreased.
As parents education levels, frequency of Internet use and
duration of Internet use increased and as their age decreased,
the extent of accessing Internet from work increased.
Parents connecting Internet from home and work used Internet
for almost any type of purpose. However, parents connecting
Internet from Internet cafés used Internet for information
search and retrieval, conducting research, benefiting from
online civil services, online gambling, watching movies,
communication, work, and chatting.
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When these locations were examined with regard to family members’
roles, it was found out that home access, school access and Internet
cafés were benefited most by children whereas work access was
benefited by fathers. Finally, the most preferred spaces for locating
personal computers at home were children’s room and shared rooms
(i.e. living room or saloon).
6. Findings Regarding Internet Cafés
Participants’ opinions regarding Internet cafés can be summarized as
follows:
There should be an advisor like a teacher at Internet cafés.
Users’ access to certain websites is not controlled effectively.
Internet cafés might lead to negative friendship experiences.
Internet cafés lead children to have bad habits.
Internet cafés are mostly used for gaming.
Internet cafés prevents healthy communication.
Internet cafés interfere with students’ success.
Among these opinions, the first one addressing the need for an advisor
was the most popular. Family members mostly thought that the physical
conditions of Internet cafés were not proper for human health. Parents
further indicated that they were anxious and discontent with the fact that
their children spent their time in Internet cafés. In addition, individuals
who had personal access at home did not like using Internet cafés.
In terms of opinions on Internet cafés, children’s and parents views
were compared which led to the conclusion that children had
significantly more positive feelings towards Internet cafés. In addition,
males considered Internet cafés more beneficial than females did. It
was also found out that low income families had more negative feelings
about Internet cafés in comparison to high income families. A multiple
regression analysis with stepwise method was conducted to find out
predictors of positive feelings about Internet cafés, which led to the
conclusion that most important variables were psychosocial problems,
age, communicative benefits of Internet use and duration of Internet
use. More specifically, as individuals’ age and their positive opinions
regarding communicative benefits of Internet use increased, their
positive feelings regarding Internet cafés decreased. On the other hand,
as individuals’ duration of Internet use and psychosocial problems
increased, their positive feelings regarding Internet cafés increased as
well.
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Conclusions and Suggestions
This study investigated the current situation of Internet in Turkish
families’ lives, and evaluated families’ Internet use behaviors and
perspectives within four subtitles namely, communication, health, safety
and ethics, and location. These four dimensions were followed by a
detailed investigation of opinions on Internet cafés, which have been
quite popular for children recently. The following conclusions and
suggestions were drawn from the evaluation of findings:
1. Even though the literacy level and average educational level for
the parents were somewhat satisfactory, mothers’ education
level was significantly lower than that of fathers. It was also
revealed that mothers used Internet less than fathers and
children. In addition, females used Internet less than males.
These facts lead us to claim that since mothers are less
educated and less inclined to using Internet, they consider risky
Internet contents and technologies less dangerous. In this
respect, we should find ways to increase the cyber-awareness
of mothers. In some regions of Turkey, there are still families
who do not send their daughters to school after the compulsory
education, which might have led to the finding that mothers’
education level was lower. Thus, it is necessary to conduct and
increase the support for projects to encourage sending young
ladies to school, and to decrease drop-out rates of girls.
2. It was revealed through the findings that both parents’ and
children’s awareness levels regarding physiological and
psychosocial health problems were quite dissatisfactory. This
means that we should focus on the education of parents
regarding healthy PC and Internet use. Brochures, pamphlets,
posters and warning signs might be located at schools and
offices in order to enlighten individuals regarding right posture
during computer use. In addition, it is necessary to arrange
computer use settings in a way that is appropriate for healthy
computer use. In order to help children use computers healthily,
it might also be colorable to focus on the healthy use of
computers during K-8 technology courses.
3. It was found out that the most preferred means of
communication was mobile phone for parents whereas the most
popular communication tool was Internet for children. That is,
the most effective way to access parents is to use mobile
phones. As children grow older and become adults, they have a
transition from stationary communication tools to mobile
technologies. Particularly the new generations of mobile phones
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and Personal Digital Assistants have gained high popularity
recently. Nationwide projects helping parents increase their
cyber-awareness might make effective use of these recent
mobile devices since parents prefer mobile devices more.
4. Findings suggest that children experience more safety and
ethics problems in comparison to both fathers and mothers. It is
necessary to take immediate precautions supported with
legislations to control cyber crimes and prevent violence,
terrorism, pornography, and child abuse on the Internet. In this
respect the legislation enacted on May 23rd 2007 entitled “The
Law on Regulation of Internet-based Publications and
Preventing Crimes Stemming from These Publications (No:
5651 - İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun)”is an important step to prevent Internet
publications encouraging suicides, involving sexual abuse of
children, facilitating drug use and gambling, and broadcasting
unwanted and obscene content. Besides, it is a pleasing
decision that content providers are made responsible for the
nature of the content they broadcast.
5. Children used Internet mostly for audio-visual communication,
and reported that they felt inconvenient when their MSN was
not on. They preferred Internet as the primary means of
communication and accessed Internet predominantly from
home, but met with violence, terrorism, and pornography a lot.
In this respect:
a. Children’s Internet access at home should be controlled by
parents.
b. The computer should be located at a shared room at home.
Internet use frequency and duration should be limited. A
contract between the children and parents might be useful as
well.
c. Children’s friendship endeavors should be tracked carefully.
People whom they meet and chat carry utmost importance.
Thus, using content filtering programs and tracking tools to
investigate what children do on the Web should be encouraged.
d. Relevant ministries should prepare websites, organize
seminars, and apply to mass communication tools and media to
enlighten individuals regarding Internet ethics. Such informative
channels should be encouraged through appealing
advertisements.
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6. Both parents and children indicated that Internet prevented
people from using correct Turkish. In this respect, educational
endeavors to the point both in schools and for families carry
utmost importance. In addition, it is necessary to take both legal
and technical precautions to urge correct usage of Turkish. In
this respect, establishing mechanisms to control the cybercontents with regard to the correctness of the language might
be helpful.
7. Among the most popular safety and ethics problems were using
unlicensed software and computer viruses. Unfortunately, using
licensed software and respecting intellectual property have not
become widespread enough. In addition, licensed software is
quite expensive for an individual with average income in
Turkey. Supporting the information processing and
communication software sectors and creating a competitive
atmosphere might lead to indigenous, better, and cheaper
software for Turkish families’ use.
8. As parents’ duration and frequency of Internet use increased
they allotted less time for family which also led to the
complaints of others regarding excessive Internet use. In
addition, as the duration and frequency of use increased, the
extent of experiencing physiological and psychosocial problems
increased as well. These findings suggest that Turkish families
are having problems in integrating Internet technology into their
current social lives. Even though it is not spoken much in
Turkey, it is well-known that Internet addiction is a recent and
serious problem experienced in most countries. In order to
create a more salubrious social structure and sustain healthy
interpersonal communication among individuals, it is necessary
to take necessary precautions to sustain higher standards for
physiological and psychosocial health. Thus, there should be
more time and space for leisure time activities. The new
generation has a quite hectic life which might prevent them from
interacting with the society effectively. In this respect:

a. It is necessary to investigate ways of working with technology
effectively in a shorter span of time rather than spending hours
before a screen without production. Thus, research endeavors
focusing on effective use of information and communication
technologies should be supported to integrate technology into
Turkish citizens’ lives.
b. It was revealed that fathers connected Internet through their
work computers within the working hours a lot. In this respect, it
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might be beneficial to limit Internet use to some extent or urge
complimentary intervals of computer use to sustain higher level
of work productivity.
9. As the extent of accessing Internet from Internet cafés
increased, children confronted with more anonymous insults,
threats and immoral propositions. Family members mostly
thought that there should be an advisor in Internet cafés. The
common belief was that Internet cafés and the range of
websites available to children in these places are not inspected
efficiently. Furthermore, family members believed that Internet
reduced the level of academic success, led children to have
bad habits, and made parents discontented as their children
spent time in Internet cafés. There are thousands of Internet
cafés in Turkey which are mostly visited by children. Internet
cafés have become a constant meeting point for many young
children and teenagers where they spend hours. Therefore, it is
necessary to conduct projects to transform Internet cafés from a
social threat to centers of educational and cultural endeavors
along with healthy social dialogues. Active participation of
mothers in such projects might also be beneficial as their
awareness regarding children’s physiological and psychosocial
health is inclined to be higher than that of others. As most
parents believe that there should be advisors in Internet cafés,
it might be colorable to focus on educational aspects of Internet
and Internet café use in further research endeavors.
10. Development of a country in terms of information and
communication technologies is a complicated and dynamic
process which is based on several factors. The integration of
technology into the lives of citizens should be realized
salubriously through determining scientific and technological
objectives, developing comprehensive policies and conducting
relevant research. The current study revealed the problems
stemming from Internet use within the titles of communication,
health, safety and ethics, and location with a further focus on
Internet cafés. In order to benefit from the implications of the
current research project, policy-makers need to develop both
short-term and long-term policies addressing above mentioned
problems.
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