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ÇOCUKLAR BİLGİSAYARI VE 

İNTERNETİ NE İÇİN KULLANIYOR? 



2011 yılı Nisan 

ayında 

gerçekleştirilen 

Türkiye genelinde 

hanelerin %42,9’u 

İnternet erişim 

imkânına sahiptir. 

Bu oran 2010 

yılının aynı ayında 

%41,6 idi. (TÜİK) 

 



 Türkiye'de internet abone sayısı yaklaşık 

13 milyon oldu. Abonelerin 5 milyon 

400 bini mobil, 450 bini kablonet, 6 

milyon 940 bini ise ADSL ile internete 

bağlanıyor. 



EU Kids Online Raporuna 

Göre Türkiye Düşük Kullanım 

Düşük Risk Grubunda 



Cinsiyete Bağlı İnternet 

Kullanımı (Ebeveynlerde) 

 Erkeklerde %87 

 Kadınlarda %82 

 Erkeklerde %54,9 

 Kadınlarda %35,3 



Bilgisayarı evde ortak yaşam alanında 

kullanma oranı. 

 %67  %24 



Kızlar Erkekler 

Çocuklarda cinsiyete bağlı internet 

kullanımı, kullandıkları web sitelerine 

göre değişmektedir. 

 Günde 2-4 saat 

 Sosyal paylaşım siteler 

 Günde 4-6 saat 

 Şiddet içerikli çevrimiçi 

oyunlar 



Avrupa Türkiye 

Her iki grupta da gençler, interneti 

ebeveynlerinden daha iyi 

kullandıklarını belirtmişlerdir. 

 Çok doğru %37 

 Biraz doğru %31 

 Doğru değil %32 

 İnternet gençler 

için %60 

 İnternet herkes 

için %40 



Avrupa  Türkiye  

İnternete bağlandıkları yer. 













Sosyal paylaşım sitesinde profile 

sahip olma. 

 Avrupa’da %57 

 EU Kids raporuna 

göre Türkiye’de  %85 

 Hazırlanan bildiride  

1)%87 (çocuklar) 

2)%18(ebeveynler) 

 



Avrupa  Türkiye  

Filtre programı kullanımı. 

 Avrupa’da %72 

 Türkiye’de %46 

 Türkiye’de %20 



Çocukların ailelerinin kullandığı 

web sitelerine bakış açısı  

 %76,92’si sıkıcı buluyor 

 %7,6’sının ailesi hiç internet 

kullanmıyor 

 %2,5’i ailesinin hangi siteleri 

kullandığından haberdar 

değil  

 %2,5’i yararlı buluyor 

  %10,25’i eğlenceli buluyor  

 Ebeveynlerin ve 

çocuklarının ortak 

kullandıkları sitelerde 

durum   

 %25’i Facebook 

 %5’i haber siteleri ve 

gazeteler 

 %70’i Google  

 



Arama Motoru 



Çocukların 

 %69,23’ü interneti yalnız 

kullanmayı tercih ediyor 

 %30,76’sı yalnız ya da 

ailesi yanındayken 

kullanabileceğini söylüyor 











 Türkiye’deki çocukların %14’ü daha 

önce tanımadıkları bireylerle internetten 

görüştüğünü ve bunların da %2’si 

internet dışında buluştuklarını 

belirtmiştir. 

 Avrupa’da ise bu oranlar sırasıyla %25 

ve %6’dır. 



Sonuçlar 

 Her bireyin bilgiye ulaşma ve paylaşma hakkı 

olduğu gibi çocuklarında bilgiye ulaşma hakları 

vardır.  

 Çocuklarımızın doğru bilgiye doğru biçimde 

ulaşmak için bilinçlendirilmeye ihtiyaçları vardır. 

 Güvenli internet kullanımı konusunda büyük 

eksiklikler bulunmakta. 

 



 Çocuklar ve ebeveynler güvenli internet 

kullanımı için okullar ve medya (yazılı ve görsel 

basın) aracılığı ile bilinçlendirilmelidir. 

 Bu konunun topluma yansımasının ne denli 

büyük olacağı düşünülerek doğru politikalar 

geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

 Yasaklamak yerine bilinçlendirme çalışmaları 

yapılmalıdır. 

 Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasa 

tasarısı bir an önce çıkarılmalıdır. 



Yasaklamak çözüm değildir! 



İnternetin toplumlarda 

oluşturduğu değişim iyi algılanarak 

yeni politikalar geliştirilmelidir. 
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Teknolojiden 

beklentilerinizi 

almanız dileklerimle.  


