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ARAŞTIRMA ÖZETİ 

10-14 Yaş Grubu Çocuklarda İnternet Kullanımının Aile İçi İletişim, Başarı, Bağımlılık 

ve Gerçeklik-Sanallık Algısı Çerçevesinde Değerlendirilmesi:  

Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de 10-14 yaş aralığındaki çocuklarda internet 

kullanımının, aile içi iletişim ve ilişkilere, eğitim ve başarı durumuna, bağımlılığa ve gerçeklik 

sanallık algısına etkilerinin belirlenmesidir.  

Çalışmada nicel-nitel araştırma ve veri toplama yöntemleri bir arada kullanılmıştır. 

Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli tercih edilmiş ve betimsel analizler yapılmıştır.  

Burada yaş grupları itibariyle geniş olan bu grubun düşünce, tutum ve davranışlarını belirlemek 

hedeflenmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde ikamet eden 10-14 yaş aralığındaki kız ve 

erkek çocuklar oluşturmaktadır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim istatistiklerine göre İstanbul 

ilinde resmi, özel ve açık öğretim niteliğindeki toplam 1.730 ortaokulda öğrenim gören 973.589 

kişi araştırma evrenini ifade etmektedir. Bu kapsamında belirlenen örnekleme uygun olarak 10 

-14 yaş aralığında yer alan toplam 385 kişi ile 34 sorudan oluşan geçerli anket çalışması 

yapılmıştır. Bu veriler betimsel istatistik teknikleri ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. 

385 geçerli anket verisinin analizleri SPSS Statistic 21 (Statistical Package fort he Social 

Scincies) istatistik programında Frekans analizi ve iki değişkenli çapraz analiz yöntemleri 

kullanılarak yapılmıştır. 

Diğer yandan veri setini çeşitlendiren ve araştırmayı güçlendiren bir diğer veri kaynağı 

odak grup görüşmelerinden elde edilen bulgulardır. Aile içi iletişim ve ilişki, eğitim-başarı 

durumu, bağımlılık ve gerçeklik-sanallık algısı olmak üzere 4 ana başlıkta geliştirilen toplam 

13 soru ile hazırlanan odak grup görüşmeleri, çocuğun cinsiyeti ve yaşı, annenin eğitim ve 

çalışma durumu, aile gelir durumu ve babanın desteği değişkenleri dikkate alınarak, 7 ve 8 

kişiden oluşan iki farklı grupla; 10 – 14 yaş aralığında çocuğu olan toplam 15 anne ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Odak grup görüşmeleri için belirlenen A ve B grupları ailenin gelir durumu, annenin 

eğitim durumu ve çocuğun cinsiyetine göre iki farklı grup olarak belirlenmiştir. Bu 

görüşmelerde yer alan katılımcıların tümü 10,11,12,13 ve 14 yaşında çocuğu bulunan, 

boşanmamış/ayrı yaşamayan, eşi sağ ve gönüllü olarak araştırmamıza katılan annelerden 

oluşmaktadır. Gerçekleştirilen iki odak grup görüşmesinde ulaşılan kayıtlar ve bilgiler 

çözümlenerek kalitatif bir veri seti meydana getirilmiştir. Elde edilen bilgi ve bulguların 
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analizinde ise tüm veri setinin değerlendirilmesinden ziyade, katılımcıların çarpıcı, vurgulu, 

öne çıkan ve dikkat çekici yorumlarını içeren ortak ve farklı verilerden yararlanılmıştır. İki odak 

grup görüşmesinin deşifre ve çözümleme çalışmaları sonucunda 60 sayfalık bir veri seti elde 

edilmiştir. 

Bulgular değerlendirildiğinde, Türkiye’de çocukların evlerinde ve evlerinde daha çok 

odalarında, zaman olarak yoğun şekilde resmi tatiller ile hafta sonları internete erişim 

sağladıkları ve internet kullanımını daha çok kendilerine ait akıllı telefon ve tablet gibi mobil 

cihazlarla gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Çocukların internet kullanım amacının daha çok 

sosyal medya kullanımı, film/dizi izleme, mobil/online oyun, ödev ve konu araştırma, müzik 

dinleme, eğlence ve iletişim amaçlı etkinlikler olduğu görülmüştür.  

Katılımcıların %86,5’inin evinde internet varken %65,7’sinin telefonu da 

bulunmaktadır. 10 yaş grubundakilerin %30’u, 14 yaş grubundakilerin ise %96’sı telefon 

sahibidir. Telefonu olmayanların aile bireylerinin telefon/tabletlerini kullanma eğiliminin 

yüksek olduğu görülmüştür.  

Genel olarak ebeveynlerin çocukların internet bağımlılığını, süre ve davranış olarak iki 

farklı yaklaşımla değerlendirdikleri, bazı ailelerin 3 saat ve üzeri internet kullanımını bağımlılık 

olarak tanımlarken bazılarının ise ders ve sorumluluklarını aksatma, vazgeçmeme, yalnız 

kalmayı isteme gibi davranışları göstermelerini bağımlılık olarak tanımlandıkları belirlenmiştir. 

Diğer yandan oyun bağımlılığının erkek çocuklarda, sosyal medya bağımlılığının ise ağırlıklı 

kız çocuklarda olduğu tespit edilmiştir. Özellikle oyun bağımlılığı olan çocukların gerçeklik ve 

sanallık algıları ile ilgili sonuç da çarpıcıdır. Bu çocuklar fenomenlerin, kahraman figürlerin ve 

ünlülerin etkisi altında daha fazla kalmakta ve onlara ait pek çok şeyi gerçek dünyalarına 

aktarmaktadırlar.  

Çocukların internet kullanım süresi ve düzensizliği veya bağımlılık durumları, aile içi 

iletişim ve ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir. Aile içi ve iletişim bakımından babaların iş 

yoğun yaşamları annelerin çocukları ile olan ilişki ve iletişimlerinde daha fazla yıpranmalarına 

ve yönlendirici etkilerini gün geçtikçe kaybetmelerine yol açmaktadır.  

Eğitim ve başarı durumuna etkileri ise genellikle aileler gözetiminde ve 

yönlendirmesinde yapılan kullanımların sınav, ödev ve araştırma gibi durumlarda çok faydalı 

olduğu, ancak kontrolsüz ve uzun süreli kullanımların çocukların motivasyon ve 

odaklanmalarına engel olarak okul başarılarına olumsuz etki ettiği tespit edilmiştir. Çocukların 

%46,8’i sınav zamanı interneti kullanmadığını, %32,2’si interneti hem kullandığını hem de 
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sınavında başarılı olabildiğini, %21’i ise sınav zamanı internet kullandığını beyan etmiştir. 

Bilgisayar/Telefon/Tablet ile internette vakit geçiren çocukların %43,9’u bazen internette çok 

vakit geçirdiğini, %31,7’si gerektiği kadar interneti kullandığını, %24’ü ise internette çok 

zaman geçirdiğini ve biraz daha dikkatli olması gerektiğini belirtmiştir. Bu veriler çocukların 

internet kullanım sürelerini aşma eğiliminde olduklarını ancak sınav zamanları ve hafta içi 

günlerde ailelerin kullanım süresini yönlendirmede nispeten başarılı olduklarını 

göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: 10 -14 Yaş, İnternet Kullanımı, Aile İçi İletişim, Eğitim, Bağımlılık, 

Oyun Bağımlılığı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Gerçeklik – Sanallık Algısı 
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GİRİŞ 

Teknolojiyi besleyen, iletişimi ve ticareti kolaylaştırarak yaygınlaştıran internetin ilk 

uygulamaları Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyetler Birliği Rusya’sı arasında 

süregelen rekabette ortaya çıkmıştır. Amerika’da askeri bir bilgisayar ağı ve daha sonrası e-

posta sisteminin geliştirilmesi ile yaygın bir iletişim ve haberleşme aracı niteliği kazanan 

internet 1976 yılında radyo ve uydu bağlantıları vasıtasıyla tüm Amerika kıtasını ağ üzerinde 

birleştirmiştir. Kişisel ev ve ofis bilgisayarlarının kullanılmadığı dönemlerde mühendis, uzman 

ve bilim insanlarınca kullanılabilen internet yalnızca e-posta aracı olarak hizmet ediyordu. İki 

kutuplu dünya düzeninin yıkılması ile birlikte, 1991 yılında Tim Barnes Lee, world wide web’i 

(www) icat etmesi ile birlikte “hypertext” olarak ifade edilen bir sistemle araştırmaların ve 

bilgilerin paylaşılmasını kolaylaşmış ve ticari olarak da kullanılmaya başlamıştır (Arısoy, 2009: 

56-57). 

1990’lı yıllar üretimin, sermayenin, rekabetin, bilginin ve iletişimin küresel boyutlara 

yükseldiği, akıllı teknoloji ve makinaların tüm sektörlerde yerini almaya başladığı, Neoliberal 

sistemin kuralları ile iktisadi ve sosyal yapıların dönüşüm geçirerek yeni üretim ve yatırım 

merkezlerinin belirlendiği, hızlı, yenilikçi ve rekabete dayalı bir dönemi ifade etmektedir. 

Türkiye ise 1993 yılında ilk internet bağlantısını Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 

üzerinden 64kbit/sn hızında olan ilk ve tek hat ile gerçekleştirmiştir. Türkiye’de internet 

öncelikle akademik alanda kullanılmış ve yaygınlaşmıştır. 1997 yılında akademik kuruluşlara 

internet bağlantısı imkanı veren ULAKNET kurularak üniversiteler birbirine bağlanmış ve 

internet kullanılır hale gelmiştir. 1999 yılında ticari hayatın kullanımına açılan internet TTnet 

adıyla yeni bir yapıya kavuşmuştur. Ticari kullanıcılar TTnet alt yapısı akademik kuruluşlar ise 

ULAKNET altyapısından internete erişim sağlamıştır (Arısoy, 2009: 56-57). 

We Are Social araştırma şirketinin “Digital in 2019: Global Overview” raporu dikkate 

alındığında 2019 yılı itibariyle dünya nüfusunun %57’si internet, %45’i ise aktif sosyal medya 

kullanmaktadır. Türkiye’de ise nüfusun %72’sinin internet kullanıcısı, %63’ünün ise aktif 

sosyal medya kullanıcısı olduğu belirlenmiştir (WAS, 2019). 
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Tablo 1: Mobil Telefon ve Genişbant Abone Sayısı, 2019, (Kişi %) 

Toplam Kişi Sayısı Nüfusa Oranı % 

Mobil Telefon Abone Sayısı 80.117.999 97,7 

Genişbant İnternet Abone Sayısı 74.500.089 90,8 

Nüfus 82.003.882 100 

Kaynak: BTK, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin İl Bazında Yıllık İstatistik Bülteni, 

2019. 

1 Nisan 2016 itibariyle ülkemizde en hızlı mobil genişbant teknolojisi olan 4.5G 

kullanılmaya başlanmıştır. Mobil internet erişiminin günden güne internet kullanımını 

bilgisayarlardan cep telefonu, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlara kaydırdığı 

görülmektedir. 4.5G’nin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte gerek genişbant abone sayılarında 

gerekse veri iletişim trafiğinde önemli ölçüde yükseliş tespit edilmiştir. BTK’nın mobil telefon 

ve genişbant abone sayısını gösteren Tablo 1’e bakıldığında 2019 yılı itibarıyla nüfusun 

%97,7’si mobil telefon kullanıcısı iken, %90,8’i genişbant internet kullanıcısıdır. 

2019 yılı itibarıyla ülkemizde hanelerde internet erişimi %88,3 iken, genel olarak internet 

kullanımı %75,3 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2019). Şekil 1’de cinsiyete göre bakıldığında 

ise internet kullanıcılarının %54’ü kadın, %46’sı erkek olarak görülmektedir. Kadınların 

erkeklere göre daha fazla internet kullanıcısı olduğu gözlemlenmektedir. 

Şekil 1: Cinsiyete Göre İnternet Kullanımı, 2019, % 

 

Kaynak: TÜİK, Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, 2019. 

 

54%

46%

İnternet Kullanımı %

Erkek Kadın



Sayfa 10 / 96 

 

Tablo 2: Toplam ve Cinsiyete Göre Türkiye'de İnternet Kullanma Amaçları, 2019 

Son Üç Ay İçinde İnternet Kullanan Bireylerin İnterneti Kişisel Kullanma Amaçları, 2019, % 

Amaçlar Toplam Erkek Kadın 

1 Mesajlaşma 93,9 93,3 94,6 

2 İnternet Üzerinden Telefonla Görüşme/Video Görüşmesi 82,7 80,7 85,0 

3 Sosyal Medya Üzerinde Profil Oluşturma ve İçerik Paylaşma 81,4 84,5 77,7 

4 Müzik Dinlemek (Web Radyosu Dahil) 71,5 72,6 70,2 

5 Çevrimiçi Haber Okuma 69,8 74,5 64,3 

6 Sağlıkla İlgili Bilgi Arama 69,3 65,9 73,2 

7 Mal ve Hizmetler Hakkında Bilgi Arama 65,0 68,5 60,9 

8 İnternet Bankacılığı 47,1 59,0 33,0 

9 E-Posta Gönderme/Alma 46,2 52,5 38,8 

10 
Metin, Fotoğraf, Müzik, Video, Yazılım vb. İçerikleri Bir Web Sitesine 

Paylaşmak Üzere Yükleme 
42,5 44,5 40,2 

11 Web Siteleri Aracılığıyla Görüş Paylaşma 23,6 25,8 20,9 

12 Mal veya Hizmet Satışı 21,8 25,8 17,0 

13 İş Arama ya da İş Başvurusu Yapma 10,6 11,2 9,9 

14 Toplumsal veya Siyasal Bir Konuda Online Bir Oylamaya Katılma 9,1 11,0 6,8 

Kaynak: TÜİK, Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, 2019. 

Tablo 2’de 2019 yılı itibarıyla toplam ve cinsiyete göre Türkiye'de internet kullanma 

amaçları gösterilmektedir. Buna göre internet kullanım amaçlarında sırasıyla %93,9 

mesajlaşma, %82,7 internet ile telefondan görüşme, %81,4 sosyal medya paylaşımı, %71,5 

müzik dinleme, %69,3 haber okuma ve takibi, %69,3 sağlık bilgisi alma ve araştırma, %65 mal 

ve hizmet bilgisi alma ve araştırma,%47,1 internet bankacılığı, %46,2 e-posta gönderme/alma, 

%42,5 Web sitesine içerik yükleme, %23,6 Web sitesi üzerinden görüş - yorum paylaşma, 

%21,8 mal ve hizmet satışı, %10,6 iş arama ve başvuru yapma, %9,1 online oylamaya katılma 

öne çıkmaktadır. 

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması sonuçlarına 

bakıldığında, yaş değişkenine göre 16 – 24 yaş grubunda bilgisayar ve internetin kullanım oranı 

en yüksek seviyede iken, eğitim durumuna göre lisans ve lisansüstü mezunları daha yüksek 

düzeyde internet kullanmaktadır (TÜİK, 2019). Bu açıdan 10 -14 yaş internet kullanımına 

ilişkin alışkanlıklar ve sorunlar ergenlik ve gençlik döneminde yüksek internet kullanımı ile 

daha önlenemez ve yönlendirilemez bir hale gelebilmektedir. Bu açıdan 10 -14 yaş grubuna 

yönelik internet kullanımına ilişkin araştırmalar önem arz etmektedir. 
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İnternete erişimi kolaylaştıran akıllı telefon / tablet gibi mobil cihazların yaygınlaşması 

internetin kullanım alanlarını genişletmiş ve çocukların da erişimini artırmıştır. Büyükler kadar 

çocuklar da internet ile ihtiyaç olan bilgi ve belgeye daha hızlı ve kolay erişebilmekte, sosyal 

bir paylaşım ve etkileşim imkanı bulmakta ve boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik bir 

eğlence aracına sahip olmaktadır. Çocukların internete erişimlerini artıran en önemli unsur 

akıllı telefonlara sahip olmaları veya ulaşabilmeleridir. Araştırmalarda Türkiye ve Avrupa’daki 

çocukların akıllı telefona sahip olma yaş ortalamaları yaklaşık olarak 12 iken (Turgut & Kurşun, 

2019), bu araştırmada 10 yaşındaki çocukların %30’unun kendilerine ait akıllı bir telefonlarının 

olduğu ve her yıl telefona sahip olma yaşının daha da alt yaşlara indiği tespit edilmiştir.  

9-12 yaş döneminde çocuklar bilme ve öğrenme güdüsüyle ergenlik öncesinde her şeyi 

bilmek ister ve araştırma-öğrenme noktasında internetin önemini idrak etmişlerdir. Bu durum 

ve süreç beraberinde olumlu ve olumsuz bilgi öğrenimini ve alışkanlıklar kazanımını 

getirmektedir.  Zira, 13-17 yaş dönemine gelindiğinde ergenlik ile beraber gelen her türlü bilgi 

ve öğrenmenin çeşitlenerek arttığı ve aile-çevre tarafından kontrolden uzaklaşılabildiği yeni bir 

süreç başlamaktadır. Ebeveynlerin internet kullanımında yönlendirici, kontrollü ve etkin bir rol 

üstlenmeleri önem ifade etmektedir (Yeygel & Eğinli, 2009: 162). 

Çocuklar internet kullanımı ile bir dizi eğitim kaynaklarına erişme, araştırma yapma, 

günceli takip etme imkanı bulmakta ve ilgi alanlarında kendilerini geliştirebilmektedirler. Diğer 

yandan internet üzerinden oyun oynama, film / dizi / video vb. içerikleri tüketerek zaman 

geçirmektedirler. Çocukların sahip oldukları akıllı telefonlar ve tabletler de internetin bu 

imkanlarından faydalanmayı kolaylaştırırken, aynı zamanda internet ve mobil cihaz kullanımını 

da artırmakta, hatta hayatın bir parçası haline getirmektedir.  Bu durum yeni bireysel ve sosyal 

riskleri de meydana çıkarmıştır. En öne çıkan risk, çocukların aile, sokak ve sosyal çevresine 

daha az zaman ayırması ve ayrı alanlarda bilgisayar / telefon / tablet vb. mobil cihazlarla 

zamanını değerlendirmesi, bununla birlikte her türlü içerik ve paylaşımı bir süzgeçten 

geçmeksizin doğrudan, denetimden uzak şekilde tüketmesidir. Ayrıca bu tüketim öne alışkanlık 

sonra da oyun ve sosyal medya bağımlılığı şeklinde kendisini gösterdiğinde patolojik boyutlara 

ulaşabilmektedir. 

Yapılan araştırmaların genelinde çocukların internet kullanım süreleri arttıkça aileleri ile 

geçirdikleri zamanın azaldığı, aile içi çatışma ve tartışmaların daha çok yaşandığı, aile içi 

iletişimin daha da azaldığı, günlük ilişkileri daha çok aksattığı, daha fazla zaman kaybına neden 

olduğu ve çevreden gelen şikayet düzeyini de anlamlı ölçüde arttırdığı görülmüştür (Kuzu, 

2011: 19). 
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Burada internet kullanım süresinin artması en önemli belirleyici iken bir diğer önemli 

etken internet kullanımında tüketilen ve maruz kalınan içeriklerin yönetimi ve çocukların 

internet kullanımı noktasında doğru adreslere yönlendirilebilmesi durumudur. Oyun ve sosyal 

medya kullanımı için yoğun şekilde zaman geçirilen internet bu iki kullanım amacında da 

olumlu ve olumsuz durumları süre ve içerik bağlamında değişecek biçimde bir arada 

barındırmaktadır.  

Online oyun oynama bağımlılığı internet bağımlılığının ortaya çıkmasında belirleyici 

olmaktadır. Çocuklar bu alanlarda birer oyuncu olarak başka kişilerle iletişime geçebilme, 

ekonomik, psikolojik, kültürel ve sosyal bir kazanç da sağlayabilme imkanı yakaladıklarında 

internet ve oyuna olan bağımlılıkları artmaktadır. Online oyunların sosyal hayatın tamamına 

etki edecek şekilde yayılması, çocukların çoğunluğunu sürekli online oyunla meşgul olup, 

gündelik hayattaki görev ve sorumluluklarını göz ardı edecekleri bir düzeye getirerek 

bağımlılığa dönüştürebilmektedir. Yapılan araştırmalarda ailenin, özellikle de annelerin eğitim 

düzeyi düştükçe çocukların bağımlılık düzeyinin arttığı ve çocukların bu ailelerde online oyun 

oynamaya harcama yaptığı görülmektedir. İnternet kullanımı ile cinsiyet arasında farklılaşan 

sonuçlar literatürde yer almaktadır. Burada çalışmaların çoğunda oyun ve bilgisayar 

bağımlılığında erkek çocukların daha fazla internet kullanımı ve bağımlılık eğilimi gösterdiği 

belirlenmiştir (Ayhan & Köseliören, 2019).  

Bilgisayar ve online oyunlar üzerine yapılan araştırmalarda bir takım olumlu sonuçlar 

elde edilse bunların çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayan araştırma sayısı 

daha fazla görülmüştür. Oyunlar ile ilgili olumsuz etkiler; şiddet içerikli, agresif davranışa 

yöneltebildiği, tahrip edici cinsiyet rolü normlarını kullandığı, sağlıksız birey davranışlarını 

artırdığı, yaratıcı oyunların önüne geçtiği şeklinde sıralanabilir.  

Günümüzde değişen yaşam tarzı ve ihtiyaçları gidermede farklı yaklaşım ve 

uygulamaların ortaya çıkmasıyla, sosyal medya kullanımının da önemli bir ihtiyaç olarak 

nitelenir hale geldiği görülmektedir (Öner & Çakır, 2019: 29). 

Araştırmaların geneli çocukların sosyal medya kullanım süresi nedeniyle sorumlulukları 

aksatabildiğini doğrularken, çocukların sosyal medya kullanarak paylaşımda bulunmaları ve bu 

paylaşımların beğeni ve olumlu yorum almasından ötürü mutlu hissettikleri de tespit edilmiştir. 

Olumlu olarak çocukların sosyal medya üzerinden kültürel bağlılıklarının, vatanseverliklerinin 

geliştiği ve hayvanları artık daha çok sevdikleri belirlenmiştir (Ayaydın & Ayaydın, 2018: 77-

80). Oyun ve bilgisayar bağımlılığının birbirini tamamlaması gibi, mobil cihazlar ile sosyal 
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medya bağımlılığı da birbirini tamamlar ve belirler niteliktedir. Akıllı cihazların yaygınlaşması 

ile telefonu olan çocukların sosyal medya uygulamalarında profil oluşturmaları kaçınılmaz 

olmuştur.  

Aile İçi İletişim ve İlişki 

Yapılan araştırmalar genelinde çocukların internet kullanım süreleri arttıkça, aileleri ile 

geçirdikleri zamanın azaldığı, aile içi çatışma ve tartışmaların daha çok yaşandığı, aile içi 

iletişimin daha da azaldığı, günlük ilişkileri daha çok aksattığı, daha fazla zaman kaybına neden 

olduğu ve çevreden gelen şikayet düzeyini de anlamlı ölçüde arttırdığı görülmüştür. 

Araştırmalar sadece çocukların değil, aile bireylerinin internet kullanım sürelerinin de aile içi 

iletişimi etkilediğini göstermektedir. Çocukların babalardan, babaların ise annelerden daha sık 

psikososyal sorun yaşadıkları ve aile bireylerinin internet kullanım süreleri arttıkça, yaşadıkları 

psikosoyal soruların da arttığı tespit edilmiştir (Kuzu, 2011: 19). 

İnternet kullanımı çocuklar açısından olumlu ve olumsuz yönleri bir arada 

barındırmaktadır. Burada özellikle aile içi iletişimin ve yönlendirmenin yetersiz ve başarısız 

olduğu durumlarda internet kullanımının getireceği olumsuz sonuçların etkileri daha derin ve 

karmaşık olabilmektedir. Bu nedenle internete bağlı bir yaşam düşünce ve yaklaşımının 

benimsenmesini ve gelişmesini beraberinde getireceği gibi aile içi, ebeveynler arası ve çocuk 

ile ebeveyn arası iletişim eksiklilerinin ortadan kaldırılması önem arz etmektedir. İnternetin 

çocukların bireysel ve sosyal başarı ve becerilerini geliştiren ve doğru iletişimi kurmalarını 

kolaylaştıran, bilgi ve belge paylaşımlarını hızlandıran, eğitimleri desteleyen olumlu bir alan 

işlevini kazanması en temel hedef olmalıdır (Yeygel & Eğinli, 2009: 164). 

Sağlıklı ve doğru bir aile içi iletişimin temelini, ebeveynlerin çocukları ile olan 

ilişkilerindeki olumlu tutum ve davranışları oluşturmaktadır. Çocukların ergenlik dönemine 

yaklaştıkça yenilikleri araştırma ve teknolojiyi kullanma istekleri karşısında ebeveynlerin 

yaklaşımları aile içi tartışma ve sorunların boyutlarını belirleyebilmektedir. Bu noktada 

ebeveynlerin aile içerisinde birlikte geçirilen zamanı nasıl kullandıkları, ne gibi faaliyetler 

yaptıkları, çocuklarında eleştirdikleri düşünce ve davranışların kendilerinde olup olmaması gibi 

konular önem arz etmektedir. Zira çocukların internet kullanımına olan istek ve meraklarına 

ilişkin kaygılar taşıyan ebeveynlerin rol ve sorumluluklarının farkında, bilinçli bireyler olarak 

hareket etmeleri gerekmektedir. Rehber ve danışılan ebeveyn rolüne sahip olunması aynı 

zamanda internet kullanımına ilişkin yönlendirici gücün de ebeveynlerde olmasını sağlaması 

bakımından önemlidir. Ancak araştırmalarda gelir ve eğitim durumuna göre değişmekle beraber 
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ebeveynlerin genelinin internet, online oyun ve sosyal medya uygulamalarına tam anlamda 

vakıf olmadıkları, denetim ve yönlendirme anlamında yetersiz kaldıkları veya çocukları ayrı 

mekanlarda internet kullanımı gerçekleştirirken onlarla ilgilenmedikleri ve kendi işlerine 

baktıkları görülmektedir (Kırık, 2014). Ebeveynlerin çocuklarını internetin zararlı etkilerinden 

koruma yollarına dair bilgi sahibi olmaları ve önleyici tedbirler almaları gerekmektedir. 

Eğitim ve Başarı 

Araştırmalarda okul başarıları yüksek olan öğrencilerin haftalık internet kullanım 

sürelerinin ve internet bağımlılık düzeylerinin daha az olduğu görülmüştür. Bu bağlamda okul 

başarı düzeyi yüksek olan gençlerin interneti daha sağlıklı kullandığı ifade edilebilir (Yavuz, 

2018: 1070-71).  Bu araştırmada da eğitim ve başarı durumu, okul başarısı ve bireysel / sosyal 

beceriler bağlamında hem anket hem de odak grup görüşmelerinde internet kullanımı ile ilişkisi 

bağlamında ele alınmıştır. Çocukların genel olarak hafta içi günlerde ve sınav zamanlarında 

internet kullanmadıkları, özellikle liseye geçiş sınavları gibi sınav hazırlığında olan yaş 

grubundaki öğrencilerin ise toplamda diğer yaş gruplarına göre daha az internet kullandıkları 

görülmüştür. 

Bağımlılık 

Alanyazın incelendiğinde ortak ve özet bağımlılık tanımı, “bir nesneye, kişiye ya da bir 

varlığa duyulan önlenemez istek veya bir başka iradenin güdümü altına girme durumu” şeklinde 

yapılmaktadır (Uzbay, 2009: 5). İnternet bağımlılığı ise internete erişim sağlayan cihazlar ile 

uzun süre vakit geçirilmesinden ziyade, bireyin interneti kullanma noktasında iradeli 

olamaması ve kullanıma ilişkin kontrolünü kaybetmesi olarak değerlendirilmektedir. Burada 

bir bağımlılık olarak internet kullanımında, bireyin internet ile geçirdiği zamanın farkında 

olmaması, çevresine karşı duyarsız kalması, iletişim kurmaması öne çıkan bağımlılık 

işaretleridir. Aslında temel sorun internete erişmek ve kullanmaktan ziyade, aşırı ve kontrolsüz 

kullanımdan kaynaklanmaktadır (Öner & Çakır, 2019: 28). 

İnternet bağımlılığı kavramı 1995 yılında Goldberg tarafından kaleme alınmış olmakla 

birlikte, akademik olarak ele alınması ve araştırmalara konu olması Young’ın çalışmaları ile 

başlamıştır. Young “İnternet Bağımlılığı Hastalığı” kavramını ortaya atmış ve bireylerin 

internet kullanımı ile psikososyal sağlıkları, ev ve işlerindeki olumsuz sonuçları arasındaki 

ilişki akademisyen ve uzmanlarca ele alınmıştır. İnternet bağımlılığı üzerine ilk tanı ölçütlerini 

Young yayınlamıştır (Young, 1996):  
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 Yüksek ölçüde zihinsel uğraş  

 İnternet kullanım süresindeki artış 

 İnternet kullanımını kontrol edememe 

 İnternet kullanımının azaltılması durumunda psikolojik sorun yaşama (huysuz, 

huzursuz, depresif vb.) 

 Hedeflenenden fazla sürede internette zaman geçirme 

 İnternetin aşırı kullanımı nedeniyle ilişkilerini bozma, fırsatları imkanları kaçırma  

 İnternet kullanımı için ebeveynlere ve başkalarına yalan söyleme 

 Sorunlardan kaçmak ya da rahatlamak için interneti kullanma  

Young’dan sonra da Tablo 3’te görülen araştırmacıların internet bağımlılığı kavramına 

ilişkin terminolojik ve tanı kriterleri bağlamında katkıları olmuştur.  

Tablo 3: İnternet Bağımlılığı ve Tanı Kriterleri 

Araştırmacı Terminoloji  Tanımlayan Kavram Tanı Kriterleri 

Goldberg 

(1996) 

İnternet Bağımlılığı 

Bozukluğu 

Madde Kullanım 

Bozukluğu 

Israrlı arzu, Tolerans, Uzaklaşım, 

Olumsuz sonuçlar 

Young 

(1996) 

Patolojik İnternet 

Kullanımı 

Dürtü Kontrolü 

Bozukluğu 

Kaygı, Kontrol çabalarının başarısız 

olması, Israrlı arzu, Tolerans, 

Uzaklaşım, İstenilenden daha uzun süre 

çevrimiçi kalma, İnterneti sorunlardan 

kaçmak için bir araç olarak kullanma, 

İnternet kullanımını gizlemek için yalan 

söyleme, Önemli bir ilişki, eğitim veya 

kariyer fırsatının kaybı riski 

Griffiths 

(1996) 

İnternet Davranış 

Bağımlılığı 

Madde Kullanım 

Bozukluğu 

Algısal belirginlik, Ruh hali 

değişkenliği, Tolerans, Uzaklaşım, 

Çatışma, Tekrarlamak 

Shapira vd. 

(2003) 

Problemli İnternet 

Kullanımı 

Dürtü Kontrolü 

Bozukluğu 

Kaygı, Klinik olarak anlamlı sıkıntı veya 

fonksiyonel bozukluk 

Ko vd. 

(2005) 
İnternet Bağımlılığı 

Dürtü Kontrolü  

Bozukluğu, 

Davranışsal Bağımlılık 

Kaygı, Dürtüye direnmede tekrarlayan 

başarısızlık, İstenilenden daha uzun süre 

internette kalma, Tolerans, Uzaklaşım, 

Israrlı arzu ve / veya internet kullanımını 

azaltma girişiminde başarısız olma, Aşırı 

zaman harcama, İnternete erişim için 

aşırı çaba, Kalıcı veya tekrarlayan, 

fiziksel veya psikolojik bir problem 

yaşanmasına rağmen yoğun internet 

kullanımına devam etme, Fonksiyonel 

bozukluk 

Kaynak: Jung-Hye Kwon, “Toward the Prevention of Adolescent Internet Addiction”, Internet Addiction: A 

Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, (Ed. Kimberly S. Young and Cristiano Nabuco de Abreu), 

New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2011, p. 225. 

İnternet bağımlılığı ile ilgili alanyazında genel olarak yaş, cinsiyet gibi demografik 

özellikler, düşük özgüven, içe ve dışa dönüklük, akran baskısı ve algılanan sosyal destek, 

yalnızlık ve depresyon ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar yer 
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almaktadır. Bu araştırmada ise çocukların oyun ve sosyal medya bağımlılığının yanı sıra 

ebeveynlerin bağımlılık algıları ölçülmüştür.  

Şekil 2’de görüldüğü üzere internet bağımlığını belirleyen sosyoekonomik durum ile 

doğrudan ilgili etkenler söz konusudur. Bu araştırma kapsamında da odak grup görüşmesi 

gerçekleştirilen ailelerin sosyoekonomik durumları dikkate alınmış ve ilgili analizler de internet 

kullanımının bağımlılığa dönüşmesinde sosyoekonomik durumun belirleyiciliğini 

doğrulamıştır. Buradaki belirleyiciler maddi, davranışsal, psikolojik ve biyomedikal boyutta ele 

alınabilmektedir. 

Şekil 2: İnternet Bağımlılığının Sosyoekonomik Belirleyicilerinin Kavramsallaştırılması 

 

Kaynak: Francisco Tsz Tsun Lai, Joyce Lok Yin Kwan, “Socioeconomic Determinants of Internet Addiction in 

Adolescents: A Scoping Review”, Psychological, Social, and Cultural Aspects of Internet Addiction, (Ed. 

Bahadır Bozoglan), Hershey PA: IGI Global, 2018, p. 130. 

İnternetin aşırı kullanılması insanların hayatlarını olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. 

Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde, insanların davranışlarında olumsuz 

etkilere neden olan aşırı internet kullanımının, problemli internet kullanımı / internet 

bağımlılığı olarak adlandırıldığı ve günümüzde bu problemin gittikçe yaygınlaştığının 

vurgulandığı görülmektedir. Burada özellikle oyun ve sosyal medya bağımlılığı öne 

çıkmaktadır. Literatürde internet bağımlılığı çalışmalarının çoğunluğu, üniversite veya 

ilköğretim öğrencileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda internet bağımlılığı ile 

mücadelenin başarısını belirleyen en önemli husus, sosyoekonomik durum dikkate alınarak yaş 

itibarıyla erken dönemde önlemlerin alınması olarak ifade edilebilir.  
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Bu araştırmada da 10-14 yaş grubunda yer alan çocukların internet kullanım süresi, 

internet kullanım davranışları (vazgeçememe, sorumlulukları aksatma, ihtiyaç hissetme vs.) ve 

oyun ve sosyal medya bağımlılıkları incelenmiştir. 

Sanallık ve Gerçeklik Algısı 

Her dönemde bireylerin yaşayışlarını ve dünya görüşlerini şekillendiren belirli dinamikler 

bulunmaktadır. Modernite öncesinde bu dinamikler geleneksel, kültürel ve dinsel değerlere 

bağlı olarak şekillenirken sanayi sonrası dönemde üretimin değişen yapısının bir sonucu olarak 

kentleşme artmış ve toplumsal yapıyı şekillendiren dinamikler de buna bağlı olarak değişim 

geçirmiştir. Bu değişimi tetikleyen faktörlerden ilkini bilgi teknolojisindeki gelişmeler 

oluşturmaktadır. Meydana gelen teknolojik gelişmeler sonucunda bireylerin gerçeklik algıları 

ve gerçeğe ulaşma biçimlerinde radikal bir değişiklik yaşanmıştır. Modernite öncesinin aksine 

bu dönemde teknoloji üzerinden zaman ve mekanda bir “ortaklaşma” söz konusu olmuş ve 

sanal dünya gerçek dünyanın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bununla beraber insan 

hayatının odak noktasına yerleşen teknoloji insanların yalnızca gerçeklik algılarını değil, 

düşünme tarzı ve davranış kalıplarını ve sosyalleşme biçimlerini de büyük oranda 

farklılaştırmıştır (Köse, 2015: 58-59).  Sanallık ve gerçeklik arasındaki keskin sınırlar da yavaş 

yavaş belirsizleşmeye ve yeni bir gerçeklik algısı inşa edilmeye başlamıştır.  

Diğer bir ifadeyle, sosyal gerçeklik bireyin yaşadığı topluma göre değişiklik 

göstermektedir ve bireyin sosyal çevresi ne ise gerçeklik algısı da ona göre şekillenmekte ve 

çeşitlenmektedir. Ne var ki bireyin gerçeklik algısının sanallıkla nasıl bir değişim geçireceği 

belirsizdir. Zira birey artık her gün binlerce farklı kişinin, insanı ilgilendiren neredeyse tüm 

konularda fikir beyan ettiği bir ortama maruz kalmakta, dolayısıyla gerçeklik algısı da dönüşüç 

geçirmektedir ve bu dönüşümün yönü ve niteliği de halihazırda muğlaktır (Tanhan & Çevik, 

2018: 78). Günümüzde aslında var olmayan bir gerçeklik sunulmakta ve bu versiyon da insan 

zihninde gerçek olarak algılanmaktadır. “Gerçek hayatın ötesinde bir ortam” olarak tanımlanan 

sanal ortam, katılımcılarına bir gerçeklik algısı sunmaktadır (İsmayılzada, 2017: 230). Yapılan 

araştırmalarda insanların sanal ortamda kendilerine yeni bir dünya kurguladıkları ve gittikçe 

daha fazla vakit geçirmeye başladıkları şeklinde sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu sonuçlar da 

sanallığın yavaş yavaş tek gerçekliğe dönüşmesi yönünde bir endişe doğurmaktadır (Köse, 

2015: 60). 

Bireylerin sanal dünyada var olmasını sağlayan en önemli araç ise sanal kimlikleridir. 

Kimlik esasında bireylerin tüm davranışlarının bütünüdür ve kimliğin oluşması uzun bir 
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etkileşim sürecinin sonucudur. Yaşanan etkileşimler kimi zaman bireylerin olmak istediği 

benliklere ulaşmalarına müsaade etmemektedir. Bu noktada sanal kimliklerin önemi 

artmaktadır. Sanal ortamda mekan ve zaman bağlılığı olmadığı gibi sanal kimlikler de mekan 

ve zamanın ötesindedir. Bedenen bir bağlılık ve varlık olmadığı için bireyin dil, din, ırk gibi 

konularda da gerçekte olanın ötesinde bir seçim yapma şansı vardır. Dolayısıyla sanal kimlik, 

kişinin hayal gücüne göre kimliğini yeniden inşa etmesine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda 

sanal kimlikler gerçekte var olan değil, birey için “olması gereken”, yeni ve idealize edilmiş bir 

kimliğin kapılarını aralamaktadır. Bu noktada sanal kimlikler neredeyse her alan için bir “kaçış 

yolu” olarak nitelendirilebilir (İsmayılzada, 2017: 228). Ancak dikkat edilmesi gereken nokta 

kişinin kontrolü altında gelişiyor gibi görünen bu kimliklerin esasında kontrolsüz bir biçimde 

gelişmesidir. Zira bu kimlikler çoğunlukla “onaylanma” ihtiyacının bir dışa vurumu şeklinde 

gelişmektedir (Elitaş & Keskin, 2014: 168). 

Türkiye’de 10-14 yaş aralığındaki çocuklarda internet kullanımının, aile içi iletişim ve 

ilişkilere, eğitim ve başarı durumuna, bağımlılığa ve gerçeklik sanallık algılarına etkilerinin 

araştırmasına yönelik hazırlanan bu raporda ilgili literatür taraması uluslararası ve ulusal olarak 

dört ana başlıkta verilmiş, akabinde araştırmanın yöntem ve bulgularının analizine yönelik bilgi 

ve sonuçlar paylaşılmıştır. Nihayetinde araştırma sonuçları ve bu sonuçlar üzerinden konu ile 

ilgili stratejik görülen başlıklarda öneriler raporun sonuç ve öneriler başlığında ifade edilmiştir. 

 

 

 



 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

1.1. Uluslararası Literatür Taraması 

Bu bölümde uluslararası düzeyde birincil ve ikincil kaynak niteliği taşıyan kitap, kitapta bölüm, makale, tez, rapor ve projeler kapsam, 

yöntem ve amaç-sonuç dikkate alınarak “Bağımlılık”, “Aile İçi İletişim”, “Eğitim ve Başarı durumu” ve “Gerçeklik-Sanallık” olarak tasnif 

edilmiş ve taranmıştır. 

Tablo 4: Uluslararası Literatür Taraması 

YAZAR VE YAYIN YILI KAPSAM YÖNTEM SONUÇ 

BAĞIMLILIK 

Wang (2001) 

Avustralya’da bir bölgesel 

üniversitedeki 217 öğrenci arasında 

internet kullanımı anketi yapılmıştır. 

Anket 

-Çalışmanın amacı Eriksonian'ın psikososyal gelişim çerçevesi içinde iddia 

edilen internet bağımlılığını araştırmaya çalışmaktadır. 

-Yapılan çalışmada internet bağımlılığı bozukluğu için seçilen kriterler ile 

katılan öğrencilerin % 4,0'ının İnternet bağımlılığı kullanıcıları % 27,9'unun 

hafif internet bağımlılığı kullanıcıları olarak sınıflandırılabileceği, 

çoğunluğun (% 68.2) ise bu tür bir işaret göstermediği tespit edilmiştir. Bu 

çalışmanın bulguları, internet bağımlılığı veya bağımlı davranış ile genel öz-

yeterlik ve psikososyal olgunluğun kişilik özellikleri arasındaki bağlantıyı 

desteklememektedir. Bu nedenle, sadece bağımlılığın psikodinamik 

modelinin internete bağlı davranışları hesaba katmayacağı, sosyokültürel 

açıklamaların da bu fenomeni anlamada yararlı olmasının olası olduğu 

belirtilmektedir. 

Lam, Peng, Mai, Jing (2009) 
Hong Kong’da 13-18 yaş aralığındaki 

lise öğrencileriyle anket yapılmıştır. 
Anket 

-Ankete katılanların çoğunluğunun (% 89,2) normal internet kullanıcıları, 

% 10,2’sinin orta düzeyde bağımlı ve % 0,6’sının internet bağımlısı olduğu 

tespit edilmiştir. 

-Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar, erkekler için internete bağımlı 

olma ihtimalinin kadınlara göre % 50 arttığını göstermiştir. Erkek olmanın, 

içki içmenin, aileden memnuniyetsizliğin ve yakın zamanda stresli olay 

yaşanmasının internet bağımlılığının potansiyel risk faktörleri olduğu ise 

çalışmanın bir diğer bulgusudur. 
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Ko, Yen, Liu, Huang, Yen (2009) 
Tayvan’da 9405 ergenle anket 

yapılmıştır. 
Anket 

-Çalışmanın amacı, internet bağımlılığı ile saldırgan davranışlar arasındaki 

ilişki ve internet faaliyetleri ile saldırgan davranışlar arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmektir.  

-Sonuçlar, şiddet içeren TV programlarını izlemenin, internet bağımlılığı 

olan ergenlerde, bir önceki yıla kıyasla saldırgan davranışlarda bulunma 

ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Çevrimiçi sohbet, 

yetişkinlere yönelik pornografik içerikler, çevrimiçi oyun ve çevrimiçi 

kumar da agresif davranışlarla ilişkilendirilmiştir. 

Thomas, Martin (2010) 

Avustralya’da 7-12. sınıflardan 1.706 

öğrenci, üniversiteden 705 öğrenci 

katılmıştır. 

Anket 

-Çalışmanın amacı, Avustralya üniversite ve okul öğrencileri arasında video 

alışveriş oyunları, bilgisayar oyunları ve internete katılım alışkanlıklarını ve 

bağımlılığın yaygınlığını araştırmaktır. 

-Çalışmada internete katılımla ilgili sorunların yanı sıra katılım sıklığının ve 

süresinin (haftada bir saat) arttığı görülmüştür.  Sosyal bilgisayar 

oyuncularının yaygınlığının da önceki çalışmalara nazaran arttığı tespit 

edilmiştir.  

Gamito, Morais, Oliveira, Brito, 

Rosa, de Matos (2016)  

Portekiz’de 12-17 yaş arasındaki 2617 

ergenle yapılan anketler kullanılmıştır. 
Anket 

-Çalışma, internet bağımlılığı ile kullanım biçimleri arasındaki ilişkinin 

araştırıcı bir analizini sunmaktadır. 

-Yüksek frekanslı kullanıcıların ortalama olarak, internet kullanımı için 

evden erişime daha fazla sahip olduğu ve internetin her tür kullanımında 

ortalama olarak çok sık kullandıkları görülürken düşük frekanslı 

kullanıcıların sosyal ağların, arama motorlarının, multimedya tüketiminin 

kullanımına ve bloglara, forumlara, çevrimiçi oyun oynamaya ve 

multimedya yapımına çok az giriş yapmanın yanı sıra evden internete daha 

az erişime sahip olmalarına oldukça az ilgi gösterdikleri görülmüştür. 

Çalışmada internet bağımlılığının internet kullanım kalıplarıyla ilişkisi 

doğrulanmıştır ve yüksek frekanslı kullanıcıların İnternet Bağımlılığı 

Anketi’nde düşük frekanslı kullanıcılardan anlamlı olarak daha yüksek 

ortalama puanlara sahip olduğu görülmüştür. 

Rębisz, Sıkora (2016) 
Polonya’daki üç liseden, toplam 505 

öğrenciyle anket yapılmıştır. 
Anket 

-Çalışma, Polonya’da ergenler arasında internet bağımlılığı seviyesini 

değerlendirmeyi ve araştırılan öğrencilerin internetin patolojik kullanımını 

etkileyen ana davranış belirtilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. 

-Sonuçlar, araştırmaya katılan ergenler arasında internet bağımlılığı 

düzeyinin çok yüksek olmadığını, ancak katılımcıların üçte ikisinin 

ortalamanın üzerinde bir bağımlılık düzeyi gösterdiğini ve erkeklerin 

bağımlılık oranının kadınlardan daha yüksek olduğunu göstermiştir.  

Malak, Khalifeh, Shuhaiber 

(2017) 

Ürdün'de Amman Valiliği'ndeki 10 

devlet okulundan rastgele seçilen 12-18 

yaş aralığındaki 716 kişiyle anket 

yapılmıştır. 

Anket 

-Çalışma Ürdünlü okul öğrencilerinde internet bağımlılığı ve buna bağlı risk 

faktörlerinin sıklığını değerlendirmeyi amaçlamıştır. 

-Bulgular, şiddetli internet bağımlılığı tekrarlama sıklığının % 6,3 olduğunu 

göstermiştir. İnternet bağımlılığının en yüksek tekrarlama sıklığı, aylık 
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ortalama geliri 1400$’dan fazla olan, babaları ilköğretimi tamamlamış, 

anneleri üniversite ve yüksek öğrenimi tamamlamış ve akademik 

performansları düşük olan ergenlerde görülmüştür. Çalışma, arkadaşlarının 

evlerinin internet bağımlısı öğrenciler arasında en sevilen yer olduğu 

sonucuna varmıştır. Sohbet (Chat) ise internet bağımlılığının en büyük 

sebebi olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin kaygı yaşadığı ve depresyon 

belirtilerinin en yüksek internet bağımlılığı tekrarlama sıklığına sahip 

olduğu görülmüştür (sırasıyla % 10,3, % 8,2). Yaş, okul notu, aile geliri, 

akademik performans, okul günleri ve tatil günlerinde ortalama günlük 

internet kullanımı, kaygı, depresyon ve internet bağımlılığı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin mevcut olduğu sonucuna varılmıştır. 

Chauhan, Buttar,Singh (2017) 

Hindistan’ın Uttarkand eyaletindeki bir 

okuldan rastgele seçilen 11. sınıf 

öğrencisi 52 ergenle anket yapılmıştır. 

Anket 

-Çalışmanın amacı ergenler arasında internet bağımlılığı düzeyini 

bulmaktır.  

-Sonuç olarak, katılımcıların yarısından fazlasında (% 53,8) orta düzeyde 

internet bağımlılığı olduğu görülmüştür. Katılımcıların %7,7’sinde ise 

şiddetli internet bağımlılığı olduğu saptanmıştır. Çalışmada en sık kullanılan 

uygulamaların YouTube (%87), WhatsApp (%79) ve Facebook (%93) 

olduğu, bu uygulamaların ise büyük oranda sohbet için kullanıldığı 

görülmüştür.  

Fitria, Ifdil, Erwinda, Ardi,Afdal, 

Sari, Fadli, Rangka, Suranata, 

Bariyyah, Zola Churnia (2018)  

Endonezya genelinde 175 ergenle 

anket yapılmıştır. 
Anket 

-Çalışma ergenlerde internet bağımlılığı düzeyini ölçme amacı taşımaktadır. 

-Sonuçlar ergenlerin çoğunun yüksek, orta veya düşük İnternet bağımlılığı 

düzeylerinde olduğunu göstermiştir. 

AİLE İÇİ İLETİŞİM 

Wang, Bianchi, Raley (2005) 

Amerika’da, 754 ebeveyn ve internet 

kullanan 12-17 yaş arasında çocukları 

kapsamaktadır. 

Anket 

-İnternet erişimi olan ebeveynlerin %61’inin çocukların internet kullanımını 

düzenlediği, bu düzenin çocuğun yaşına ve ebeveynin internet kullanımına 

göre şekillendiği belirtilmiştir. 

-Çocukların internet kullanımını izleyen kişinin anne olması beklenirken, 

genellikle babaların izlediği tespit edilmiştir (Örneğin çocuğun girdiği web 

sitelerini takip etmek). Daha yüksek eğitimli ebeveynlerin çocukları 

izlemeye yönelik yazılımlar kullanması beklenirken, daha düşük eğitimli 

ebeveynlerin bu yazılımları kullandığı görülmüştür.  

Liau, Khoo, Ang (2008) 

Singapur’da yapılan çalışmada 2 farklı 

çalışma yürütülmüş. Çalışma 1’de 

1.124 ergen ve 1.002 ebeveyn 

incelenirken, Çalışma 2’de 169 ergen 

ve ebeveyn incelenmiştir. Ergenlerin 

yaşları 12-16 yaş arasındadır. 

Anket 

-Çalışmada uygunsuz web sitelerini ziyaret etme gibi riskli İnternet 

davranışlarında kullanım ve katılım sıklığı analiz edilmiştir. 

-Her iki çalışmada da ebeveynlerin ergenlerin pornografik siteler gibi 

uygunsuz web sitelerini ziyaret etme ve çevrimiçi olarak tanıştığı kişiyle yüz 

yüze görüşme gibi riskli internet davranışlarını küçümseme eğiliminde 

olduklarını göstermektedir. Çalışmada ayrıca annelerin ergenlerinin internet 

kullanım sıklığını tahmin etmelerinde babalardan daha iyi olduğu 



Sayfa 22 / 96 

 

görülmüştür. Ebeveynlerin, ebeveyn denetimi ve evde internet güvenliğiyle 

ilgili iletişimi fazlasıyla abartma eğiliminde oldukları görülmüştür. 

Ergenlerin, internette kendilerini rahatsız hissetmelerini sağlayan 

durumlarla karşılaştıklarında bu tecrübeyi anneleriyle paylaşma olasılığının 

daha yüksek olduğu da bir diğer tespittir. Cinsiyet özelinde incelendiğinde 

ise en büyük boşluğun baba-oğul arasında olduğu görülmüştür (Anne-kız, 

baba-kız ve anne-oğul ilişkilerinde ebeveynler çocuklarının internet 

kullanım sıklığını tahmin edebilmiş). 

Charlie, HyeKyung, 

Khoo (2011) 

2006'dan 2009'a kadar 3 yıl boyunca 

Singapur’da 12 okuldaki 2527 kişi 

takip edilmiştir. Bu ergenlerden oyun 

oynadıklarını bildiren, yaşı 10-18 

arasında değişen 1363’ü analiz 

edilmiştir. 

Anket 

-Çalışmada video ve çevrimiçi oyunların aşırı kullanımıyla ilişkili 

muhtemel etkenlerin patolojik oyuncuların aile ortamlarını algılamaları ve 

ebeveynleri ile ilişkileri olabileceği ifade edilmiş ve patolojik genç 

oyuncuların ebeveynleri ile ilişkilerinin, patolojik olmayanlara nazaran daha 

zayıf olacağı varsayılmıştır.  

-Çalışmanın sonunda, patolojik genç oyuncuların patolojik olmayanlara 

nazaran önemli ölçüde daha fazla saat oyun oynadıkları, ailelerini beraber 

yaşamak için daha az elverişli buldukları ve babalarından ziyade anneleriyle 

daha iyi bir ilişkileri olduğu sonuçlarına varılmıştır. 

Gunuc, Dogan (2013) 

2012 yılında ergenliğe özgü sorunlar 

için devlet hastanesinde çocuk gelişim 

polikliniğine başvuran 12-18 yaş 

arasındaki 166 ergenle çalışılmıştır. 

Anket 

-Çalışmanın temel amacı, ergenlerin internet bağımlılığı ile algılanan sosyal 

destek ve anne, baba ve aile ile yürütülen faaliyetler arasındaki ilişkileri 

araştırmaktır. 

-Çalışma sonucunda ergenlerin algıladıkları sosyal destek ile internet 

bağımlılığı arasında orta düzeyde bir negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmada, ergenler için algılanan en önemli sosyal destek kaynağının aile 

olduğu ve aile içinde de anne olduğu tespit edilmiştir. Anneleriyle vakit 

geçiren ergenlerin sosyal destekleri daha yüksek düzeyde algıladıkları ve 

daha düşük bir internet bağımlılığı düzeyine sahip oldukları görülmüştür. 

Diğer bir tespit ise kardeşlerin sayısı arttıkça, ergenlerin algıladığı sosyal 

destek düzeylerinin azaldığı ve internet bağımlılığı seviyelerinin arttığı 

yönünde olmuştur. 

Li, Dang, Zhang, Zhang, Guo 

(2014) 

Çin'de biri şehirde, biri köyde olmak 

üzere iki devlet orta okulundan, 13-18 

yaş aralığındaki 976 ergenle 

çalışılmıştır. 

Anket 

-Çalışmada ebeveyn davranışlarının ve otokontrolün Çinli ergenler arasında 

internet bağımlılığını nasıl etkilediğini incelemek amaçlanmıştır.  

-İnternet bağımlısı ergenlerin ebeveynlerinin pozitif desteklerinin düşük, 

negatif kontrollerinin yüksek olduğu, bu bağımlılığa otokontrol yoluyla 

aracılık aracılık edileceği varsayılmış ve çalışma sonucunda bu varsayımlar 

doğrulanmıştır. Erkeklerin kızlara oranla bağımlılık oranlarının daha yüksek 

olduğu, internet bağımlısı ergenlerin ebeveynlerinden gördükleri pozitif 

desteğin ortalamasının düşük, negatif kontrol davranışlarının daha yüksek 

ve otokontrol kapasitelerinin daha düşük olduğu görülmüştür.  
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Choo, Sim, Liau, Gentile, Khoo 

(2014) 

Singapur'daki 2.974 ilkokul ve ortaokul 

öğrencisinin verileri analiz edilmiştir. 
Anket 

-Ebeveyn-çocuk yakınlığının ve çocuk video oyunlarında ebeveyn 

kısıtlamasının çocuklar ve ergenlerin zaman içinde video oyun 

oynamalarının patolojik semptomları üzerindeki ana etkileri incelenmiştir. 

-Analiz sonucunda, ebeveyn-çocuk yakınlığının patolojik semptomlar 

üzerindeki etkisinin, erkekler için kızlardan daha güçlü olduğu tespit 

edilmiştir. Bununla beraber ebeveynlerin çocuğun oyun oynama 

davranışları üzerine koyduğu kısıtlayıcı kural ve düzenlemelerin, video 

oynamanın patolojik semptomlarını azaltmanın etkili bir yolu olamayacağı 

görülmüştür. 

Demirtas Zorbaz, Ulas, Kizildag 

(2015) 

Çalışma Türkiye’de (Ankara’daki) 4. 

ve 6. sınıftan 396 ilköğretim 

öğrencisini kapsamaktadır. 

Anket 

-Çalışmada aile ilişkilerinin, ailenin eğitim durumunun ve çocuğun 

cinsiyetinin oyun bağımlılığına etkisi incelenmiştir. 

-Çalışmada bilgisayarda harcanan zaman arttıkça oyun bağımlılığının da 

arttığı ve erkek öğrencilerin video oyunu bağımlılık oranlarının kız 

öğrencilerinkinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra 

ilköğretim öğrencilerinin video oyunu bağımlılık oranlarını açıklamada aile 

ilişkilerinin önemli olduğu, öğrencilerin video oyunu bağımlılık oranlarında 

ebeveynlerin eğitim seviyelerine göre anlamlı bir fark olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Wartberg, 

Kriston, 

Kramer, 

Schwedler, 

Lincoln, 

Kammerl (2016) 

Almanya’da 12-14 yaş arasındaki 

çocuklar ve çocukların bir ebeveynleri 

olmak üzere 1095 aile ile çalışılmıştır. 

Anket 

-Çalışmanın amacı, erken ergenlikte internet oyun bozukluğunun hem ergen 

hem de ebeveyn ruh sağlığı ile ilişkisini boyutsal ve kategorik bir yaklaşımla 

incelemektir.  

-İnternet oyun bozukluğu ergenlerdeki sorunların içselleştirilmesi ve 

dışsallaştırılması ile ilişkili görünmektedir. Dışsallaştırıcı sorunlara ilişkin 

olarak, internet oyun bozukluğunun ergenlerin anti sosyal davranışları, öfke 

kontrolü sorunları ve hiperaktivite / dikkatsizlik ile ilişkili olduğu 

görülmüştür.  İçselleşme sorunları ile ilgili olaraksa, internet oyun 

bozukluğu ile hem ergen duygusal sıkıntısı hem de benlik saygısı sorunları 

arasında ilişki olduğunu gözlemlenmiştir. Çalışmada, sadece ergenin değil, 

aynı zamanda ebeveynin zihinsel sağlığının da internet oyun bozukluğu ile 

ilgili olduğu ve çok değişkenli modellerde bile açıklayıcı bir değere sahip 

olduğu da tespit edilmiştir.  

Wu, Wong, Yu, Fok, Yeung, 

Lam, Liu (2016) 

Hong Kong’da 2021 ortaöğretim 

öğrencisi ile çalışılmıştır. 
Anket 

-Bu çalışma internet bağımlılığı ile ebeveyn yaklaşımları ve aile işlevselliği 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

-Çalışmanın sonucunda ergenlerin % 25,3'ünün internet bağımlısı olduğu 

görülmüştür. Boşanmış, düşük gelirli, aile çatışmasının yaşandığı ve ağır 

derecede işlevsiz ailelerdeki ergenlerin internet bağımlılığı pozitif olarak 

öngörülmüştür. Bununla beraber internet kullanımının kısıtlı olduğu 

ergenlerde, internet bağımlılığı olasılığının kısıtlı olmayanlara göre 

neredeyse 1,9 kat daha fazla olduğu görülmüştür. 
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Shek, Zhu, Ma (2018) 

Çalışma 3 yıllık bir çalışmadır. 

Çalışmada 2009/2010 akademik 

yılından itibaren, Hong Kong'da 

rastgele seçilen 28 ortaokuldan 3.328 7. 

sınıf öğrencisi incelenmiştir. 

Anket 

-Bu çalışma, ebeveyn davranış kontrolü, ebeveyn psikolojik kontrolü ve 

ebeveyn-çocuk ilişkisel niteliklerinin lise yıllarında ergen internet 

bağımlılığında, başlangıç düzeyini ve değişim oranını nasıl öngördüğünü 

araştırmıştır. 

-Çalışma sonucunda hem ebeveynlerin davranış kontrolünün hem de baba 

ve anne-çocuk ilişkilerinin kalitesinin, ergenin internet bağımlılığı başlangıç 

düzeyiyle negatif ilişkili olduğunu, ebeveynlerin psikolojik kontrolünün ise 

ergenin internet bağımlılığı başlangıç düzeyi ile pozitif ilişkili olduğu 

görülmüştür. Bununla beraber ebeveynlik özelliklerinden sadece bazıları 

ergen internet bağımlılığı değişim oranı ile anlamlı olarak ilişkilidir.  

Bilhassa babaların daha düşük davranış kontrolü, annelerin daha yüksek 

psikolojik kontrolü ve daha zayıf baba ve anne-çocuk ilişkisel nitelikleri, 

ergen internet bağımlılığında daha hızlı bir düşüş olacağını öngörmektedir. 

Ballarotto, Volpi, Marzilli, 

Tambelli (2018) 

İtalya’da 12-20 yaş arasındaki 1105 

ergen incelenmiştir. 
Anket 

-Çalışmada internet kullanımı / kötüye kullanımı, ergenlerin ebeveynlerine 

ve akranlarına bağlanmaları ve psikolojik profilleri değerlendirilmiştir. 

-Çalışma kızların erkeklerden daha fazla internet kullanımına / istismara 

sahip olduğunu göstermiştir.  Ayrıca analiz, erken ergenlerin internet 

kullanımı / istismarı konusunda geç ergenlerden daha yüksek puanlar 

sergilediğini tespit etmiştir.  Bununla beraber kızların anneleriyle 

erkeklerden daha yüksek düzeyde iletişim kurduğunu, aynı zamanda 

babalarla ve annelerle daha yüksek düzeyde yabancılaşma yaşadıklarını 

göstermiştir. Sonuçlar, ergenlerin ebeveynlerine bağlanmalarının internet 

kullanımında önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. Ergenlerin 

psikopatolojik riskinin, annelere bağlanma ve internet kullanımı arasındaki 

ilişkide ılımlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.  

Özgür (2019) 

Çalışmanın örneklem grubu ortaokul 

ve lise öğrencilerinden oluşan 1336 

ergenden oluşmuştur. 

Anket 

-Çalışma internet ebeveynlik stilinin ergenlerin çevrimiçi oyun bağımlılığı 

üzerindeki etkilerini belirlemek için yapılmıştır.  

-Analiz, ergenlerin % 14,22'sinin çevrimiçi oyun alışkanlıkları nedeniyle 

yüksek düzeyde bozulma yaşadıklarını ortaya koymuştur. Cinsiyete dayalı 

çevrimiçi oyun bağımlılığı değerlendirmesinde, kız çocuklara kıyasla, 

erkeklerin çevrimiçi oyunların neden olduğu sıkıntılarla karşılaşmaları, 

daha yüksek bir başarı hissine sahip olmaları ve en azından bu oyunlardan 

kazanmaları daha muhtemel olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bir 

başka bulgusu, ebeveynlerinin internet tarzı laissez-faire (serbest bırakan) 

ve müsamahakâr olarak kabul edilen hanelerde yaşayan ergenlerin, yetkili 

ve otoriter ebeveynlik tarzına sahip ebeveynlerin çocuklarından daha 

yüksek bir çevrimiçi oyun bağımlılığı seviyesine sahip olduklarıdır. 

Araştırmada ergenlerin yaşı ile babanın eğitim düzeyi ve çevrimiçi oyun 

bağımlılığı arasındaki fark anlamlı bulunmazken, annenin eğitim düzeyi, 
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sosyoekonomik seviye ve oyun süresi arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. 

Annenin eğitim düzeyi azaldıkça, çevrimiçi oyun bağımlılığının artma 

eğiliminde olduğu görülmüştür. Bir diğer bulgu ise sosyoekonomik seviye 

ne kadar yüksek olursa, çevrimiçi oyun bağımlılığı olasılığının da o kadar 

yüksek olduğudur.  

Cetinkaya (2019) 
14-18 yaşları arasındaki 356 öğrenci ile 

anket yapılmıştır. 
Anket 

-Çalışma, ergenlerin ebeveynlerinden algıladıkları ebeveyn psikolojik ve 

davranışsal kontrolü ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi incelemeyi 

amaçlamıştır. 

-Çalışma sonucunda ebeveyn psikolojik kontrolünün, internet 

bağımlılığında toplam varyansın yaklaşık % 18'ini açıkladığı ve annelerin, 

internet bağımlılığında babalardan daha fazla psikolojik kontrol sağladığı 

tespit edilmiştir. Bununla beraber algılanan ebeveyn psikolojik kontrolünün 

ergenlerin internet bağımlılığı eğilimlerinde etkili olduğu, davranışsal 

kontrolün ise böyle bir etki yaratmadığı görülmüştür. 

Huang, Hu, Ni, Qin, Lü (2019) 

Çin’de 13-18 yaş aralığındaki 300 

ortaokul ve lise öğrencisi ile anket 

yapılmıştır. 

Anket 

-Çalışma, ebeveyn-çocuk ilişkisi ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi, 

Çinli ergenler arasında benlik kavramının aracılık etkisiyle araştırmayı 

amaçlamıştır. 

-Sonuçlar ebeveyn-çocuk ilişkisinin benlik kavramı ile pozitif ilişkili 

olduğunu ve internet bağımlılığı ile negatif, benlik kavramının da ergenler 

arasında internet bağımlılığı ile negatif ilişkili olduğunu göstermiştir.  

Ayrıca, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkiye 

kısmen kendini algılama aracılık etmiştir. Bu çalışmanın bulguları, 

ebeveyn-çocuk ilişkisinin sadece doğrudan etki değil, aynı zamanda öz-

kavram yoluyla internet bağımlılığı üzerindeki dolaylı etkiyi de ortaya 

koyduğunu göstermiştir. 

EĞİTİM VE BAŞARI 

Lei, Zhao (2007) 
Ohio’da (ABD) 8. sınıftaki 130 öğrenci 

ile anket yapılmıştır. 
Anket 

-Bu çalışma, teknolojinin miktarının ve kalitesinin öğrencinin öğrenme 

çıktılarını nasıl etkilediğini incelemektedir. Çalışma, teknolojilerin 

öğrenciler tarafından nasıl kullanıldığını, hangi teknolojinin öğrenciler 

arasında popüler olduğunu ve öğrencilerin akademik başarısını arttırmada 

hangi teknolojinin kullanıldığını göstermektedir. 

-Sonuçlar, tek başına teknoloji kullanım miktarının öğrencinin öğrenmesi 

için kritik olmadığını göstermiştir. Teknoloji kullanımının ne kadar olduğu 

sorusu nasıl sorusuyla beraber anlam kazanmıştır. 

Austin, Totaro (2011) 

Çalışmanın örneklemi ABD’deki 

12.184 lise öğrencisinden 

oluşmaktadır. 

Model 

-Çalışma internet kullanımının lise öğrencilerinin notlarını düşürüp 

düşürmediğini ve internet kullanımın yoğunluğunun puanlarını ne derece 

etkilediğini incelemektedir. 
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-Sonuçlar, öğrencilerin orta düzeyde internet kullanımı gerçekleştirdiğinde 

notların daha yüksek olduğunu; ancak, öğrenciler belirli bir eşiğin 

altındayken veya belli bir eşiği aştığında notlarının düştüğünü göstermiştir.  

Junco (2012) 
ABD’deki 1839 üniversite öğrencisi ile 

anket yapılmıştır. 
Anket 

-Çalışma Facebook kullanımının akademik başarıya etkisini incelemektedir.  

-Çalışmada, Facebook'ta harcanan zaman genel not ortalaması ile güçlü ve 

önemli bir şekilde olumsuz yönde ilişkiliyken, yalnızca derse hazırlık için 

harcanan zamanla zayıf bir şekilde ilişkili olduğu, ayrıca bilgi toplamak ve 

paylaşmak için Facebook kullanmanın sonuç değişkenlerini pozitif olarak 

öngörülürken, sosyalleşmek için Facebook kullanmanın olumsuz olduğu 

tespit edilmiştir. 

Paul, Baker, Cochran (2012) 

ABD’de işletme fakültesine (okuluna) 

kayıtlı 340 lisans öğrencisiyle 

çalışılmıştır. 

Model 

-Çalışmada çevrimiçi sosyal ağların akademik başarıya etkisi 

incelenmektedir. 

-Çalışma sonucunda öğrencilerin çevrimiçi sosyal ağlarda geçirdikleri 

zaman ile akademik performansları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Miah, Omar, Allison-Golding 

(2013) 

ABD, Louisiana'daki Rapides 

Parish'teki dört okuldaki öğrencilere 

anket yapılmıştır. Dört okuldan ikisi 

11-14 yaş arası öğrencileri olan 

ortaokullarken diğer iki okul 14-18 yaş 

arası öğrencileri olan liselerdir. 

Yaklaşık 569 kişi ile anket yapılmıştır. 

Anket 

-Çalışma, lise öğrencilerinin okul veya eğitim temelli işler için sosyal ağları 

nasıl kullandıklarını incelemektedir. 

-Araştırmaya göre, öğrencilerin çoğu haftanın yedi günü, günde en az dört 

saat sosyal ağ sitelerini kullanmaktadır.  Öğrencilerin yaklaşık % 16'sı 

sosyal web sitelerinde çok fazla zaman geçirdiklerini; % 12'si bu web 

sitelerinin kendilerine zarar verdiğini düşündüklerini bildirmiştir. Yapılan 

analize göre öğrencilerin % 11'i sosyal ağları eğitime dayalı nedenlerle 

kullandığını iddia ederken, öğrencilerin % 45'i sınıf çalışması için sosyal 

web sitelerini kullandıklarını, İngilizce’nin ise en çok çalışılan konu 

olduğunu söylemiştir.  

Al-Menayes (2014) 

Kuveyt’teki 300 üniversite öğrencisi ile 

anket yapılmıştır.  Katılımcıların 

yaşları 18-31 arasında değişmekte olup, 

% 93'ü 18-25 yaş arasındadır. 

Anket 

-Çalışmada sosyal medya kullanımı ile akademik performans arasındaki 

ilişki incelenmiştir. 

-Sonuçlar, yoğun mobil sosyal medya kullanımının düşük not ortalaması ile 

pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermiştir.  Sonuçlar ayrıca katılımcıların 

sosyal medya kullanımının notlarını düşürdüğünü bildiklerini, ancak yine 

de yoğun kullanmaya devam ettiklerini göstermiştir. 

Abu-Shanab,  Al-Tarawneh 

(2015) 

Ürdün’de bir devlet okulundaki 113 

11.sınıf öğrencisiyle anket yapılmıştır. 
Anket 

-Çalışma, sosyal medya kullanımının, özellikle de Facebook'un lise 

öğrencilerinin performansındaki etkisini tespit etmeye çalışmaktadır. 

-Çalışmanın sonunda, Facebook'ta geçirilen zaman arttıkça öğrencilerin 

görevlerini ihmal ettiği ve düşük akademik performans gösterdiği tespit 

edilmiştir.  Genel not ortalaması, Facebook'ta harcanan zamanla, öğrenciler 

tarafından saatlik bir ölçüm olarak bildirilen zamana benzer şekilde anlamlı 

şekilde ilişkilidir. 
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Türel, Toraman (2015) 

İstanbul, Türkiye’deki dokuz lisedeki 

10, 11 ve 12. sınıfta okuyan toplam 

1.302 öğrenci ile anket yapılmıştır. 

Anket 

-Çalışma, cinsiyet, okul tipi, okuldaki alan, notlar, internet kullanımı ve 

akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. 

-Çalışmanın sonucunda akademik olarak başarılı sayılan öğrencilerin 

akademik başarıları arttıkça (45 ve üzeri), internet bağımlılık 

ortalamalarının azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca erkek öğrencilerin, meslek 

lisesi öğrencilerinin ve sözel alan öğrencilerinin ortalama internet 

bağımlılığı düzeylerinin akademik olarak başarılı öğrencilere göre daha 

yüksek olduğu görülmüştür. 

Torres-Díaz, Duart, Gómez-

Alvarado, Marín-Gutiérrez, 

Segarra-Faggioni (2016) 

Ekvador’daki beş üniversiteden 4697 

öğrenciyle anket yapılmıştır. 
Anket 

-Çalışmada üniversite öğrencilerinde internet kullanımının akademik 

başarılarına etkisi incelenmektedir. 

-Çalışma sonucunda akranları ve öğretmenleriyle etkileşimli etkinlikler 

gerçekleştiren veya farklı internet araçlarını dengeli bir şekilde kullanan 

öğrencilerin yalnızca bilgi arayanlardan daha yüksek akademik başarıya 

sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Kim, Kim, Park, Kim, Choi 

(2017) 

Kore’de 12-18 yaş aralığındaki 59,105 

ergenle anket yapılmıştır. 
Anket 

-Çalışmada okul performansının çalışmak için ve genel amaçlı internet 

kullanımı ile olan ilişkileri araştırılmıştır.  

-Çalışma sonucunda yüksek okul performansının, çalışmak için daha uzun 

internet kullanımı ile pozitif, genel amaç için daha uzun internet kullanımı 

ile negatif olarak ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, çalışmak için 

günde 2 saat internet kullanımı olan denekler, çalışmak için hiç internet 

kullanmayanlara kıyasla 2,71 kat daha fazla “A” alırken; genel amaçlı 

internet kullanımı günde 3 saat veya daha fazla olan denekler, genel amaçlı 

internet kullanmayanlarla karşılaştırıldığında “A” okul performansının 0,68 

kat daha az olduğu görülmüştür. 

Lau (2017) 
Hong Kong’da bir üniversitedeki 348 

lisans öğrencisiyle anket yapılmıştır. 
Anket 

-Çalışmada sosyal medyayı akademik olmayan amaçlarla daha fazla 

kullanan öğrencilerin akademik olarak daha kötü performans gösterecekleri 

ve sosyal medyayı akademik amaçlar için daha fazla kullanan öğrencilerin 

akademik olarak daha olumlu bir performans sergileyeceği varsayılmıştır. 

-Çalışmanın sonucunda varsayımlar doğrulanmıştır. 

Shahibi, Rusli (2017) 
Malezya’daki 210 üniversite son sınıf 

öğrencisiyle anket yapılmıştır. 
Anket 

-Çalışmada internet kullanımı ile akademik performans arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 

-Çalışmanın sonuçları, Facebook kullanımının, ilişkiler güçlü olmasa da 

öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada etkili bir korelasyon 

gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Sampasa-Kanyinga, Chaput, 

Hamilton, (2019) 

Kanada, Ontario’da 7-12. sınıftaki 

10,076 ergenden veri elde edilmiştir. 
Anket 

-Çalışmada sosyal medya kullanımı ile okula bağlılık ve ortaokul ve lise 

öğrencileri arasında akademik performans arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

-Sonuçlar günde 2 saat veya daha az bir süre devam eden sosyal medya 

kullanımının lise öğrencilerinde yüksek okul bağları ile pozitif ilişkili 

olduğunu göstermiştir.  Ancak, günde 2 saatten fazla sosyal medya 
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kullanımının ortaokul öğrencilerinde okula bağlılıkla ve hem ortaokul hem 

de lise öğrencilerinde akademik performansla negatif olarak ilişkili olduğu 

tespit edilmiştir.  

GERÇEKLİK - SANALLIK 

Pisano, Mastropasqua, Cerniglia, 

Erriu, Cimino (2017) 

İtalya’da 14-17 yaş aralığındaki 200 

ergenle anket yapılmıştır. 
Anket 

-Çalışma, bir İtalyan ergen örneğinde, çevrimiçi ve çevrimdışı kimliği 

temsil etme kapasitesini keşfetmeyi amaçlamaktadır. 

-Çalışmada ergenler sanal kimliklerini açık olmayan bir şekilde ortaya 

koymuşlardır. Gerçek ve sanal kimlik arasındaki ilişkiyi belirlemedeki 

güçlükleri nedeniyle, web ve sanal topluluklardaki faaliyetlerinin 

sonuçlarınınsa genellikle hafife alındığı görülmüştür.  



 

1.2. Ulusal Literatür Taraması 

Bu bölümde ulusal düzeyde birincil ve ikincil kaynak niteliği taşıyan kitap, kitapta bölüm, makale, tez, rapor ve projeler kapsam, yöntem 

ve amaç-sonuç dikkate alınarak “Bağımlılık”, “Aile İçi İletişim”, “Eğitim ve Başarı Durumu” ve “Gerçeklik-Sanallık” olarak tasnif edilmiş ve 

taranmıştır. 

Tablo 5: Ulusal Literatür Taraması 

 

YAZAR VE YAYIN YILI KAPSAM YÖNTEM SONUÇ 

BAĞIMLILIK 

Doğan, Işıklar, Eroğlu (2008) Konya - 12. Sınıf Öğrencileri Anket 

-Çalışmanın amacı, ergenlerin problemli internet kullanımlarının cinsiyet, 

internete ulaşım ve internet kafeler bağlamında değerlendirilmesidir. 

-Çalışmanın sonucunda kızların internet kullanımının olumsuz sonuçlarından 

erkeklere oranla daha fazla etkilendiği tespit edilmiştir. Tüm sonuçlar 

değerlendirildiğinde kızların problemli internet kullanımı bağlamında daha 

riskli bir grubu oluşturdukları ortaya konulmuştur. 

Gökçearslan, Günbatar (2012) Bursa - Lise öğrencileri Anket 

-Çalışmanın amacı ergenlerin internet kullanım düzeylerinin ve söz konusu 

kullanım düzeyinin hangi değişkenlerce etkilendiğinin incelenmesidir. 

-Çalışmanın sonucunda cinsiyet, ebeveyn öğrenim durumu, bilgisayar sahibi 

olma durumu ve internet kullanım süresinin internet bağımlılığı ile ilişkili 

olduğu belirlenmiştir. 

Kahyaoğlu (2012) Siirt - Lise ve üniversite öğrencileri Anket 

-Çalışmanın amacı, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin 

internet kullanımına ilişkin tutumlarını incelemektir. 

-Çalışmanın sonucunda her iki grubun da internet kullanımına yönelik olarak 

olumlu bir tutum sergilediği fakat tutumların şeklinin farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. 
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Eşgi (2013) 12-17 yaş aralığı çocuklar ve ebeveyn Anket 

-Çalışmanın amacı 12-17 yaş arası çocukların kendilerini ve ailelerinin ise 

çocukları algılama davranışlarının internet bağımlılığı açısından 

karşılaştırılmasıdır. 

-Çalışmanın sonucunda, çocuklar ve ebeveynlerin algısının birbirinden 

önemli ölçüde farklılaştığı görülmüştür. Çocukların geneli kendini ortalama 

bir internet kullanıcı olarak görürken, ebeveynlerinin çocukları internet 

kullanımı açısından problemli bireyler olarak gördükleri ortaya konulmuştur. 

Karabulut, Coşkun (2015) Üniversite öğrencileri Anket 

-Çalışmanın amacı ergenlerin problemli internet kullanım davranışlarını 

incelemek ve etkileyen faktörleri belirlemektir. 

-Çalışmanın sonucunda sosyal doyum, duygusal tatmin, aşırı kullanım, 

kontrol kaybı gibi değişkenlerin ergenlerin problemli internet kullanımı 

davranışlarını etkileyen faktörler olduğu görülmüştür. 

Bayram, Gündoğmuş (2016) İstanbul - İlköğretim öğrencileri Anket 

-Çalışmanın amacı ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin internet bağımlılığı 

eğilimlerinin belirlenmesi ve yalnızlık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre 

analiz edilmesidir. 

-Çalışmanın sonucu sınıf düzeyinin artması, internette fazla zaman geçirme, 

interneti eğlence amacıyla kullanma gibi faktörlerin internet bağımlılığını 

arttığını göstermiştir.  

Şahan, Çapan (2017) Eskişehir - Lise öğrencileri Anket 

-Çalışmanın amacı, ergenlerin sosyal kaygı düzeyleri ile problemli internet 

kullanımları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 

-Çalışmanın sonucunda iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir.  

Anlı (2018) İstanbul - Lise öğrencileri Anket 

-Çalışmanın amacı, internet bağımlılığı ve yalnızlığın ilişkisini sosyal ve 

duygusal yalnızlık üzerinden incelemektir. 

-Çalışmanın sonucunda internet bağımlılığı yüksek olan öğrencilerin sosyal, 

duygusal ve aile ilişkilerinde yalnızlık düzeylerinin de yüksek olduğu 

saptanmıştır.  

Çelikkaleli, Ata, Avcı (2018) Türkiye - 13-17 yaş aralığı Anket 

-Çalışmanın amacı, ergenlerin internet kullanım düzeylerini cinsiyet, akıllı 

telefona sahip olma durumu ve ebeveyn öğrenim düzeyi değişkenlerine göre 

değerlendirmektir. 

-Çalışmanın sonucuna göre erkeklerin problemli internet kullanımı kadınlara 

kıyasla daha yüksektir. Bunun yanında akıllı telefon sahibi olanların 

problemli internet kullanım düzeyleri de daha yüksek bulunmuştur.  
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Işık, Ergün (2018) 

Burdur ili ve merkez köylerinde Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 23 

ortaokulda 5. ve 8. sınıfa giden 3.391 

öğrenci. 

Anket 

-Çalışmanın amacı, ortaokul seviyesindeki öğrencilerin internet 

bağımlılıkları ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin analiz 

edilmesidir. 

-Çalışma sonucunda katılımcı çocuklarda internet bağımlılığına 

rastlanmıştır. Bulgulara göre, erkek olmak, okul başarısı düşük olmak, 

ergenliğe yakın yaşta olmak, yüksek harçlık almak ve sıklıkla çevrimiçi 

durumda bulunmak internet bağımlılığını arttıran faktörlerdendir. Bunun 

yanında aileden gelen sosyal desteğin düşük olmasının da bağımlılığı 

arttırdığı belirlenmiştir. 

Öztabak (2018) 

İstanbul ilinde bulunan iki devlet 

lisesinde 9. sınıfta öğrenim görmekte 

olan 8 kız, 8 erkek olmak üzere toplam 

16 öğrenci 

Odak Grup 

-Çalışmanın amacı, ergenlerin problemli internet kullanımına ilişkin duygu 

ve düşüncelerini analiz etmektir. 

-Çalışmanın sonucu ergenlerin problemli internet kullanımı süresince 

yaşadıklarını ifade etmekte zorluk çeken bireyler olmaya eğilimli oldukları 

tespit edilmiştir. 

Şahin, Topal (2018) 
Sakarya ilinde 15-40 yaş arası internet 

kullanıcıları 
Anket 

-Çalışmanın amacı, 15-40 yaş arası internet kullanıcılarının durumlarını 

internet bağımlılığı üzerinden incelemektir. 

-Çalışmanın sonucu 30 yaş ve altı bireylerin genel itibariyle internet 

bağımlısı olduğunu ve söz konusu bağımlılığın cinsiyete göre farklılık 

göstermediğini ortaya koymuştur. Ayrıca öğrenim durumu açısından en 

yüksek bağımlılık düzeyinin lise mezunlarında görüldüğü saptanmıştır. 

Taşlıyan vd. (2018) Üniversite öğrencileri Anket 

-Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ve yaşam 

doyumları arasındaki ilişkinin varlığının incelenmesidir. 

-Çalışmanın sonucu erkek öğrencilerin daha yüksek düzeyde internet 

bağımlısı olduğu ve çalışmaya katılan öğrencilerin internet bağımlılığının 

arttıkça yaşam doyumlarının arttığı tespit edilmiştir. Bu sonucun, 20-22 yaş 

aralığının Y kuşağı olması ile bağlantılı olarak internetin söz konusu kuşak 

için ayrı bir gerçeklik değil hayatın kendisi olarak görülmesinin uzantısı 

olduğu söylenebilir. 

Ayha, Keseliören (2019) 
İstanbul - Fatih, Bayrampaşa, Bakırköy 

- Lise öğrencileri 
Anket 

-Çalışmanın amacı, ortaöğrenim düzeyindeki öğrencilerin çevrimiçi oyun 

bağımlılığının incelenmesidir. 

-Çalışmanın sonucunda katılımcıların %20'sinin günde en az iki saat oyun 

oynayarak bağımlı olma riski altında olduğu, özellikle annenin eğitim 

düzeyinin düşmesinin bağımlılık üzerinde arttırıcı bir etkisi olduğu, 

erkeklerin kızlara göre daha fazla bağımlı olduğu saptanmıştır. 
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Öner, Çakır (2019) Ortaokul öğrencileri Anket 

-Çalışmanın amacı, ortaokul seviyesindeki öğrencilerin internete 

bağımlılıkları ve sosyal medya kullanım düzeyleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. 

-Çalışmanın sonucunda sosyal medya kullanımının internet bağımlılığı 

riskini arttırdığı ortaya konmuştur. 

AİLE İÇİ İLETİŞİM 

Cansever (2010) 

İzmir ili Bornova ve Karşıyaka ilçeleri 

10-14 yaşındaki öğrenciler, ebeveynleri 

ve öğretmenler 

Anket 

-Çalışmanın amacı, ergenlerin internet kullanımlarının toplumsal 

ilişkilerinde meydana getirdiği sorunların belirlenmesidir. 

-Çalışmanın sonucu, internetin cinsiyet bağlamında ayrışmaya yol açtığını, 

ergenlerin arkadaşlık ilişkilerinde birbirlerini dışlayan gruplar oluşturma 

eğiliminde olduklarını, ailelerin ise akademik başarıya odaklanarak 

internetin bu olumsuz etkileri üzerine yeterince sorumluluk almadıklarını 

ortaya koymaktadır. 

Kuzu (2011) 
Türkiye'de 26 ilde 2000 anne - 2000 

baba, 819 çocuk 
Anket 

-Çalışmanın amacı, Türkiye'de ailelerin internet kullanımı ile ilgili konularda 

sorunları ve söz konusu sorunlar üzerine alınabilecek önlemleri tüm yönleri 

ile incelemektir. 

-Çalışmanın sonucunda ebeveyn ve çocukların fizyolojik ve psikolojik 

bakımdan bilgi sahibi olma ve tedbir alma düzeylerinin yetersiz olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ebeveynlerin iletişimde sıklıkla cep telefonu 

teknolojisini kullanırken çocukların interneti kullanması çalışmada öne çıkan 

bir diğer sonuçtur. Bununla beraber çocukların internette güvenlik ve etik 

açısından daha fazla tehlikeye maruz kaldığı da tespit edilmiştir. 

Tercan, Sakarya, Çoklar (2012) 
Mersin ili Anamur ilçesinde bulunan 

463 ilköğretim öğrencisi (10-14 yaş) 
Anket 

-Çalışmanın amacı, çocukların internet kullanım düzey ve profilleri ile 

ailelerinin bu konudaki sınırlamalarının belirlenmesidir. 

-Çalışmanın sonucu, çocukların interneti sıklıkla evde ve ekseriyetle kendi 

odalarında kullanma eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Ailenin internet 

kullanımında rehber olduğu fakat genel itibariyle alınan tedbirlerin kendi 

başına kullandırmama, filtreleme programları kullanma, süre kısıtı koyma ve 

site yasaklama olarak şekillendiği görülmüştür. 

Ayas ve Horzum (2013) 
Samsun ilindeki 6-7-8. sınıfta okuyan 

öğrenciler 
Anket 

-Çalışmanın amacı, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin ailelerinin internet 

tutumlarını incelemek ve ailelerin internet tutumlarının, internet 

bağımlılıkları ile çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemektir. 

-Çalışma sonucunda internet bağımlılığının sorumsuz aile tutumu ile 

bağlantılı; cinsiyet, öğrenim görülen sınıf ve internet kullanım becerisinin 

bağımlılık üzerinde etkili değişkenler olduğu tespit edilmiştir.  
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Kırık (2014) 
İstanbul Şişli ilçesinde,0-6 yaş 

aralığında çocuğu olan 50 ebeveyn 
Mülakat 

-Çalışmanın amacı, internet kullanımının aile ve çocuk üzerindeki etkilerini 

incelemektir. 

-Çalışmanın sonucu, ailelerin interneti yoğun olarak kullandıklarını fakat 

internetin çocuklar üzerinde oluşturabileceği sorunlar ile ilgili yeterli bilgi 

sahibi olmadıklarını göstermiştir. 

Kaşıkcı, Çağıltay, Karakuş, 

Kurşun,Ogan (2014) 

Avrupa çapında 23 ülkede toplan 

23.000, Türkiye’de 1018 tane 9-16 yaş 

arası çocuklar 

Anket 

-Çalışmanın amacı, çocukların ve ailelerinin internet kullanım düzeylerinin, 

çocukların internetteki faaliyetleri ve bunun sonucunda karşılaşabilecekleri 

tehlikelere karşı ailelerin farkındalıklarının belirlenmesidir. 

-Çalışmanın sonucu, çocukların internet kullanımı konusunda yeterince bilgi 

sahibi değilken bunu yanı sıra birçok risk ile karşı karşıya olduğunu fakat 

ailelerin çocukları bu risklerden uzak tutmayı sağlayacak bilgiye sahip 

olmadığını ortaya koymuştur. 

Şen, Sevim Artuç (2015) 
Elâzığ ili 5.sınıfta öğrenim gören 

öğrencilerin ebeveynleri (300 kişi) 
Anket 

-Çalışmanın amacı, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin internet 

kullanımlarının ailelerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. 

-Çalışma sonucunda genel itibariyle ailelerin ve çocukların internet kullanımı 

konusunda yeteri kadar bilinçli oldukları saptanmıştır. 

Altıntaş, Öztabak (2016) 
İstanbul ili Güngören ilçesindeki 14 

yaşındaki kız-erkek öğrenciler 
Anket 

-Çalışmanın amacı, çocukların problemli internet kullanımları ve ailelerin bu 

konudaki tutumları arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. 

-Çalışmanın sonucu, çocukların yüksek internet kullanımına sahip olduğunu 

fakat problemli internet kullanımının ise düşük olduğunu göstermiştir. 

Problemli internet kullanımında cinsiyet, ailenin gelir durumu, ailenin eğitim 

düzeyi, anne-babanın birliktelik durumu gibi değişkenlerin etkili olmadığı 

saptanmıştır. 

Dikmen, Tuncer (2018) 

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 

okuyan 18-26 yaş arası kadın-erkek 

öğrenciler 

Anket 

-Çalışmanın amacı, internete bağımlılık düzeyinin aile ilişkilerine etkisini 

ölçmektir. 

-Çalışmanın sonucu, araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin internet 

bağımlılık düzeyinin düşük olduğunu ve internet kullanım düzeyinin bireyler 

ve aile arasındaki ilişkileri etkilemediğini göstermektedir. 

Yorğancı (2018) 
28-45 yaş arası farklı meslek 

gruplarındaki 10 katılımcı 
Mülakat 

-Çalışmanın amacı, çocukların sosyal medya kullanım yoğunluklarını 

yetişkinlerin bakış açıları ve tutumları ile incelemek ve analiz etmektir. 

-Çalışmanın sonucu yetişkinlerin, sosyal medya kullanımı konusunda 

çocukların bilgi yetersizliğinden ötürü kaygı yaşadıkları ve çocukların sosyal 

medya kullanımında kafa karışıklığı yaşadıklarını düşündükleri saptanmıştır. 

Horzum, Duman, Uysal (2019) 
Sakarya ilinde ortaokul ve lise 

düzeyinde 1839 öğrenci 
Anket 

-Çalışmanın amacı, ailelerin internete karşı tutumlarının çocukların yaş ve 

cinsiyetine göre değişip değişmediğini incelemektir. 

-Çalışmanın sonucu, ailenin kontrolünün cinsiyete bağlı olmaksızın 10-11 

yaş grubunda en yüksek seviyede olduğunu ve söz konusu yaş düzeyinden 

sonra ise azaldığını göstermiştir. 



Sayfa 34 / 96 

 

Aksoy, Koçtürk (2019) 
Kırıkkale ilçesi Osmangazi Anadolu 

Lisesi 60 lise son sınıf öğrencisi 
Anket 

-Çalışmanın amacı, ergenlerin internet bağımlılığı ve ailenin tutumu 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

-Çalışmanın sonucunda, ailenin tutumu ve internet bağımlılığının ilişkili ve 

her birinin birbirinden farklı olduğu ortaya konmuştur. 

Moral, Kumcağız (2019) 15-18 yaş arası lise öğrencileri Anket 

-Çalışmanın amacı, ergenlerin internet bağımlılık düzeyinin anne-baba ve 

yaşıtlarıyla olan ilişkisi üzerinden incelenmesidir. 

-Çalışmanın sonucunda internet bağımlılığı ve ile aile ilişkilerinin ters yönlü 

ilişki içinde olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanında kız öğrencilerin anneleri ile 

olan ilişkilerinin ve kontrol algılarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

EĞİTİM VE BAŞARI 

Duman (2008) 

Kilis ili Nedim Ökmen Anadolu 

Öğretmen Lisesi'nde öğrenim gören 86 

öğrenci 

Anket 

-Çalışmanın amacı iletişim teknolojileri kullanımının sosyal çevreleriyle 

ilişkileri ve akademik başarıları üzerindeki etkilerini incelemektir. 

-Çalışmanın sonucunda ise öğrencilerin internet kullanımları ile akademik 

başarıları arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre uzun süre 

internet kullanan gençlerin aile ve arkadaşlarıyla ilişki kurmakta zorluk 

yaşadıkları görülmüştür. Öğrencilerin interneti araştırma yapmaktan çok 

eğlendirici faaliyetler için kullanmaları nedeniyle derslerinde sorunlar 

yaşadıkları tespit edilmiştir.  

Kulu (2012) 
İstanbul ili Şişli Teknik ve Endüstri 

Meslek Lisesi’nde okuyan 515 öğrenci 
Anket 

-Çalışmanın amacı öğrencilerin internet kullanımları ile akademik başarıları 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

-Çalışmanın sonucunda öğrencilerin dönem sonu okul başarı puanları ile okul 

dışı zamanlarda internet kullanımı ve kitap okuma-ders çalışma tercihleri 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna göre zayıfı olan öğrencilerin 

diğer öğrencilere kıyasla internete daha çok girdikleri görülmüştür. Bununla 

beraber dönem sonunda takdir ve teşekkür almış olan öğrencilerin diğer 

öğrencilere kıyasla internet kullanım amacının ders çalışmak olduğu 

görülmüştür. Dolayısıyla internette geçirilen sürenin ders çalışma için 

olmasının öğrencilerin akademik başarısını arttırdığı saptanmıştır. 



Sayfa 35 / 96 

 

Elmas, Kete, Hızlısoy, Kumral 

(2015) 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 2. sınıfta öğrenim gören 39 

öğrenci 

Anket 

-Çalışmanın amacı teknolojik cihazların ve bu cihazlara dair kullanım 

alışkanlıklarının okul başarısı üzerindeki etkisini incelemektir. 

-Çalışmanın sonucunda çeşitli teknolojik aletlerin kullanımının okul 

başarısına doğrudan etkisi gözlemlenmezken sebebi her ne olursa olsun 

internette geçirilen zamanın okul başarasına olumsuz etki ettiği görülmüştür. 

Özellikle bilgisayarda uzun süreli oynanan oyunların okul başarısı üzerinde 

olumsuz etkisinin bulunduğu saptanmıştır. Bununla beraber internette 

geçirilen sürenin okul başarısını olumsuz etkilediği bulunmuştur. İnternetin 

yalnızca eğlence amaçlı değil, ders amacıyla kullanılmasının da olumsuz 

etkisi olduğu saptanmıştır.  

Duman (2016) 
Konya il merkezindeki 392 lise 

öğrencisi 
Anket 

-Çalışmanın amacı ergenlerin internet kullanımı ve akademik başarıları ile 

akademik ertelemeleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

-Çalışmanın sonucunda problemli internet kullanımın cinsiyetlere göre 

farklılaştığı ve erkek öğrencilerde problemli internet kullanımının kız 

öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Problemli internet 

kullanımının Anadolu liselerinde, sosyal bilimler liselerine kıyasla daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Akademik erteleme davranışının ise beklenenin 

aksine en yüksek olarak genel lisede ve sosyal bilimler lisesinde olduğu tespit 

edilmiştir. 

Yavuz (2018) 
İstanbul ili Üsküdar ilçesinde lisede 

öğrenim gören 997 öğrenci 
Anket 

-Çalışmanın amacı haftalık internet kullanım süresi ile internet bağımlılık 

düzeylerinin, akademik başarılarına etkisini incelemektedir. 

-Çalışmanın sonucunda ise internet kullanım süresi daha az olan öğrencilerin 

akademik başarı düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak bu 

sonuç iki şekilde yorumlanmıştır. Buna göre öğrenci internette uzun zaman 

geçirdiği için başarısız olabileceği gibi, okul hayatında başarısız olduğu için 

de internette uzun zaman geçirmeye yönelmiş olabilir. Çalışmanın diğer bir 

sonucu ise akademik başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin internet 

bağımlılık oranlarının diğer öğrencilere göre daha düşük olduğu yönündedir.  
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Saruhan (2019) 

Gümüşhane il merkezinde 

10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan 1660 

lise öğrencisi 

Anket 

-Çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının 

karakterleri ve akademik başarıları ile ilişkisini incelemektir. 

-Çalışmanın sonucunda kişinin karakter olarak tedbirli olmasının ve öz 

kontrolünün artmasının problemli internet kullanımını azalttığı tespit 

edilmiştir. Cinsiyet bağlamında erkek öğrencilerde problemli internet 

kullanım oranının kız öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Problemli internet kullanımı ile öğrencilerin sınıfları arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öte yandan okul tipi ile problemli internet 

kullanımı arasında bir bağlantı bulunmuştur. Buna göre fen lisesi öğrencileri 

en düşük problemli internet kullanım oranına sahip olan öğrencilerdir. Bu 

liseyi sırasıyla; Anadolu lisesi ve sosyal bilimler lisesi takip etmektedir. 

Meslek liseleri ve İmam Hatip liselerindeki öğrencilerin ise problemli 

internet kullanımının daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

GERÇEKLİK-SANALLIK 

Köse (2015) 256 üniversite öğrencisi Anket 

-Çalışmanın amacı sosyal ağların insanın gerçeklik algısını nasıl 

değiştirdiğinin tespit edilmesidir. 

-Çalışmanın sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun sosyal ağlardan 

insanları tanımanın zor olduğunu düşündüğü görülmüştür. Bununla beraber 

katılımcıların karşılarındaki insanların kurgu bir kimliğe sahip oldukları 

şüphesini de taşıdığı görülmektedir. 

Tanhan, Çevik (2018) 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki 

2660 lisans öğrencisi 
Anket 

-Çalışmanın amacı bireylerin sosyal ağlardaki gerçeklik algılarının 

incelenmesidir.  

-Çalışmanın sonucunda öğrencilerin sosyal ağlarda duygularını ifade etme 

durumları, sosyal ağlardaki haberlerin inandırıcılığı, sosyal ağlarda 

kendilerine dair paylaşımlarda bulunmaları ve sosyal ağları faydalı bulup 

bulmama gibi faktörler gerçeklik algılarını etkilemektedir.  

 

 

 

 



 

2. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Bu araştırmada 10 – 14 yaş grubu çocuklarda internet kullanımının “aile içi iletişim ve 

ilişki”, “eğitim–başarı durumu”, “bağımlılık” ve “gerçeklik–sanallık” algısı üzerindeki 

etkilerinin araştırılması ve analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Konu ve kapsam itibariyle 

araştırma, uluslararası ve ulusal literatürde 10-14 yaş grubuna yönelik bu derinlikte bir çalışma 

ve araştırmanın yapılmamış olması nedeniyle öne çıkmakta ve Türkiye özelinde bu yaş 

grubunda yapılacak araştırmalara öncülük edecek olmasıyla ayrı bir değer ifade etmektedir.  Bu 

kapsamda yukarıda ifade edilen dört ana başlıkta sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunlara yönelik 

aktif ve pasif çözüm stratejileri geliştirilmiştir. 

Araştırmanın kapsamı dikkate alınarak nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte 

kullanılması ve veri setlerinden elde edilen bulguların, uluslararası ve ulusal literatürde yer alan 

konu ile ilgili diğer araştırmaların bulgularından farklılaşan ve benzeşen yönleri tespit edilerek, 

Türkiye özelinde özgün bir araştırma yapılmış ve literatüre katkı sağlanmıştır.  

Araştırmada nicel araştırma yöntemi olarak anket, nitel araştırma yöntemi olarak ise odak 

grup görüşmesi yöntemleri kullanılmıştır. Karşılaştırmalı ilişkisel tarama modeli ve 

gruplandırma tekniği ile bulguların analizleri gerçekleştirilmiştir.  

2.1. Anket Çalışması  

İyilik Tasarım Merkezi bünyesinde “10-14 yaş grubu çocuklarda internet kullanımının 

aile içi iletişim ve ilişki, başarı durumu, bağımlılık ve gerçeklik-sanallık algısı üzerindeki 

etkilerini” ölçmeye yönelik olarak akademisyen ve uzmanlar gözetiminde hazırlanmış toplam 

34 sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Ankette yer alan sorular İstanbul ilinde 

ikamet eden 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş gruplarındaki yer alan çocuklar tarafından, velilerinin ve 

kendilerinin Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na uygun olarak aydınlatma metnini 

okumaları suretiyle açık rızaları alınarak yanıtlanmıştır.    

Türkiye genelinde resmi, özel ve açık öğretim niteliğindeki toplam ortaokul sayısı 18.935 

iken, bu okullarda öğrenim gören 10-14 yaş arası kız öğrencilerin sayısı 2.769.932, erkek 

öğrencilerin sayısı 2.857.143 ve toplam öğrenci sayısı ise 5.627.075’dir. İstanbul ilinde resmi, 

özel ve açık öğretim niteliğindeki toplam ortaokul sayısı 1.730 iken, bu okullarda öğrenim 
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gören 10–14 yaş arası kız öğrencilerin sayısı 480.161, erkek öğrencilerin sayısı 493.428 ve 

toplam öğrenci sayısı ise 973.589’dur.1 

Araştırma evreni ise İstanbul ilinde ikamet eden 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş grubunda yer 

alan 973.589 kişidir. Anket çalışması kapsamında %1’lik hata payı ve %95 anlamlılık 

düzeyinde örneklem 380 olarak belirlenmiş ve toplamda 385 geçerli anket gerçekleştirilmiştir. 

Bu veriler betimsel istatistik teknikleri ile analiz edilmiştir. 

2.2.  Odak Grup Çalışması  

Araştırma tekniği boyutuyla bakıldığında nitel araştırma yöntemi olarak odak grup 

görüşmeleri geliştirilmiştir. Aile içi iletişim ve ilişki, eğitim-başarı durumu, bağımlılık ve 

gerçeklik-sanallık algısı olmak üzere 4 ana başlıkta geliştirilen toplam 13 soru ile hazırlanan 

odak grup görüşmeleri, çocuğun cinsiyeti ve yaşı, anne eğitim ve çalışma durumu, aile gelir 

durumu ve babanın desteği değişkenleri dikkate alınarak, 7 ve 8 kişiden oluşan iki farklı grupla; 

toplamda 10–14 yaş aralığında çocuğu olan 15 anne ile gerçekleştirilmiştir. Odak grup 

görüşmeleri için belirlenen A ve B grupları ailenin gelir durumu, annenin eğitim durumu ve 

çocuğun cinsiyetine göre iki farklı grup olarak belirlenmiştir. Bu görüşmelerde yer alan 

katılımcıların tümü 10, 11, 12, 13 ve 14 yaşında çocuğu bulunan, boşanmamış/ayrı yaşamayan, 

eşi sağ ve gönüllü olarak araştırmamıza katılan annelerden oluşmaktadır. 

A grubunda görüşülen 8 katılımcı annenin 2’si ilkokul, 1’i lise, 1’i ön lisans, 3’ü lisans 

ve 1’i lisansüstü mezunudur. 2 anne çalışmakta iken 6 anne çalışmamaktadır.  Ailelerin gelir 

durumlarından 5’i 3000-60000 TL arasında, 1’i 6000–8000 TL arasında 2’si 8000 TL üstünde 

beyan edilmiştir. Tüm annelerin çocuk sayıları en az 3, en çok 4’dür. 10-14 yaş aralığındaki 

çocukları erkek olup, diğer yaş gruplarında kız çocukları bulunmaktadır. Annelerin yaş aralığı 

ise 32–49’dur. Bu grupta görüşülen ailelerde babaların hepsi sağ ve bir işte çalışmakta olup, 

3’ü lise, 1’i ön lisans, 2’si lisans, 2’si lisansüstü mezunudur. 

B grubunda görüşülen 7 katılımcı annenin 4’ü ilkokul, 3’ü lise mezunu iken tümü 

çalışmamaktadır. Aile gelir durumlarının 4’ü 3000 TL altında, 3’ü 3000-60000 TL arasında 

beyan edilmiştir.  Annelerin çocuk sayıları en az 1, en çok 3’dür. 10–14 yaş grubunda kız 

çocuğu olan anne sayısı 5 iken bunların 2’si erkek çocuk annesidir. Annelerin yaş aralığı ise 

30–39’dur. Bu grupta görüşülen ailelerde babaların hepsi sağ ve bir işte çalışmakta olup, 2’si 

ilkokul, 4’ü lise, 1’i lisans mezunudur.  

                                                 
1 Milli Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2018/2019, 2019, s. 82 
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İki grupta yer alan anneler yaş olarak birbirine yakın görünürken, eğitim ve gelir durumu 

olarak önemli oranda farklıdır. A grubu eğitim ve gelir durumu olarak yüksek, B grubu ise A 

grubuna göre eğitim ve gelir durumu olarak daha düşüktür. Cinsiyet açısından ise B grubunda 

kız çocuk velisi ağırlıklı iken, A grubunda tamamı erkek çocuk velisidir. 

Odak grup görüşmeleri akademik ve bilimsel açıdan katılımcıların belirli bir konu ile 

ilgili düşünce, tutum ve görüşlerini ifade etme imkanı sağlamakla birlikte, oluşturulan grup 

içinde konuların ve soruların etraflıca tartışılmasına uygun zemini oluşturur. Bu araştırma 

kapsamında odak grup soru formu oluşturulurken 1 aylık literatür taramalarından ve yürütülen 

anket çalışmasından elde edilen veriler dikkate alınarak, odak grup ana başlıkları ve alt soruları 

hazırlanmıştır.  

Gerçekleştirilen iki odak grup görüşmesinde ulaşılan kayıtlar ve bilgiler çözümlenerek 

kalitatif bir veri seti meydana getirilmiştir. Elde edilen bilgi ve bulguların analizinde ise tüm 

veri setinin değerlendirilmesinden ziyade, katılımcıların çarpıcı, vurgulu, öne çıkan ve dikkat 

çekici yorumlarını içeren ortak ve farklı verilerden yararlanılmıştır. İki odak grup görüşmesinin 

deşifre ve çözümleme çalışmaları sonucunda 60 sayfalık bir veri seti elde edilmiştir. 

Bu bulguların rapor kapsamında gerçekleştirilen analizinde katılımcılar tarafından verilen 

yanıtlara göre temalar belirlenmiş ve bu temalar çalışmada dört (4) ana başlık altında 

değerlendirilmiştir.  

3. BULGULARIN ANALİZİ 

3.1. Anket Bulgularının Analizi 

385 geçerli anket verisinin analizleri SPSS Statistic 21 (Statistical Package fort he Social 

Scincies) istatistik programında frekans analizi ve iki değişkenli çapraz analiz yöntemleri 

kullanılarak yapılmıştır. Bu kapsamda veri analizleri “Demografik Bulgular”, “İnternet, 

Bilgisayar ve Telefona İlişkin Bulgular”, “Aile İçi İletişim ve İlişkiye Yönelik Bulgular”, 

“Eğitim ve Başarı Durumuna Yönelik Bulgular”, “Bağımlılık Durumuna Göre Bulgular”, 

“Gerçeklik-Sanallık Durumuna Göre Bulgular” başlıkları altında sınıflandırılmıştır. 
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3.1.1. Demografik Bulgular 

Tablo 6: Ankete Katılanların Yaş Dağılımı 

Yaş Sayı Yüzde % 

10 57 14,8 

11 61 15,8 

12 87 22,6 

13 75 19,5 

14 105 27,3 

Toplam 385 100 

 

Tablo 6’da ankete katılanların yaş dağılımları verilmektedir. Bunların %27,3’ü 14, 

%22,6’sı 12, %19,5’i 13, %15,8’i 11 ve %14,8’i 10 yaşındadır.  

Tablo 7: Ankete Katılanların Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet Sayı Yüzde % 

Kız 228 59,2 

Erkek 157 40,8 

Toplam 385 100 

 

Tablo 7’de ankete katılanların cinsiyet dağılımları verilmektedir. Bunların %59,2’si kız, 

%40,8’i ise erkektir. Yaş ve cinsiyet dağılımlarını birlikte veren Tablo 8 dikkate alındığında 10 

yaş grubunda erkeklerin, 11, 12 ve 13 yaş grubunda ise kızların ağırlıklı olduğu görülmektedir. 

14 yaş grubunda ise cinsiyet açısında dengeli bir dağılım gerçekleştiği söylenebilir. 

Tablo 8: Yaş * Cinsiyet Çapraz Analizi 

Cinsiyetin Nedir? 

Yaş X Cinsiyet Yaş Grubu 

Kız Erkek Toplam 

Sayı 
Satır 

Yüzdesi % 
Sütun % Sayı 

Satır 

Yüzdesi % 
Sütun % Sayı % 

Kaç Yaşındasın? 

10 20 35,1 8,8 37 64,9 23,6 57 100 

11 39 63,9 17,1 22 36,1 14,0 61 100 

12 60 69,0 26,3 27 31,0 17,2 87 100 

13 52 69,3 22,8 23 30,7 14,6 75 100 

14 57 54,3 25,0 48 45,7 30,6 105 100 

Toplam 228 59,2 100,0 157 40,8 100,0 385 100 
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Tablo 9: Ankete Katılanların Kardeş Sayıları 

Kardeş Sayısı Sayı Yüzde % 

Yok 26 6,8 

1 142 36,9 

2 140 36,4 

3 58 15,1 

4 8 2,1 

4 ve Üzeri 11 2,9 

Toplam 385 100 

 

Tablo 9’da ankete katılanların kardeş sayıları gösterilmektedir.  Buna göre, sırasıyla 

%36,9’unun 1, %36,4’ünün 2, %15,1’inin 3, %2,1’inin 4, %2,9’unun 4 ve üzeri kardeşi 

bulunurken, %6,8’inin ise hiç kardeşi olmadığı yani tek çocuk oldukları belirlenmiştir. 

3.1.2. İnternet, Bilgisayar ve Telefona İlişkin Bulgular 

Tablo 10: Ankete Katılanların Evinde İnternet Olma Durumu 

Evinizde İnternet Var mı? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Var 333 86,5 

Yok 52 13,5 

Toplam 385 100 

 

Tablo 10’da ankete katılanların evinde internet olma durumu yer almaktadır. %86,5’i 

evde internet imkanına sahipken, %13,5’inin evinde internet bağlantısı bulunmamaktadır. 

Büyük bir çoğunluğun ev tipi internet bağlantısına sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 11: Ankete Katılanların Evinde Bulunan İnternet Kullanım Araçları 

Evinizde Aşağıdakilerden Hangisi Bulunmaktadır? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Masaüstü Bilgisayar 99 25,7 

Dizüstü Bilgisayar (Laptop) 236 61,3 

Tablet 213 55,3 

Televizyon 291 75,6 

Toplam 385 100 
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Tablo 11’de ankete katılanların evinde bulunan interneti kullanma imkanı veren araçlar 

yer almaktadır. Burada birden fazla cihaz/araç bulunabileceği dikkate alınarak, katılımcıların 

birden fazla yanıt vermelerine imkan tanınmıştır. Ankete katılanların %75,6’sının evinde TV, 

%61,3’ünün dizüstü bilgisayar, %55,3’ünün tablet ve %25,7’sinin masaüstü bilgisayarının 

olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 12: Ankete Katılanların Telefon Sahibi Olma ve Olmama Durumları 

Sana Ait Bir Telefonun Var Mı? 

Seçenek Sayı Yüzde  

Var 253 65,7 

Yok 132 34,3 

Toplam 385 100 

 

Tablo 12’de ankete katılanların “Senin Olan Bir Telefonun Var mı?” sorusuna verdikleri 

yanıtlar yer almaktadır. Katılımcıların %65,7’si kendisine ait bir telefona sahipken, %34,2’ü 

telefon sahibi olmadığını beyan etmiştir. Cinsiyet bazlı, kız ve erkeklerde telefon sahibi olup 

olmama durumunu gösteren Tablo 10’daki verilere bakıldığında ankete katılan erkeklerin 

içerisinde telefonu olanların oranı %67,5 iken, kızlarda telefonu olanların oranı %64,5’dir.  

Tablo 13: Cinsiyet * Telefonu Olma ve Olmama Durumu 

Sana Ait Bir Telefonun Var Mı? 

Cinsiyet 

Var Yok 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde % 

Satır 

Yüzde % 
Sayı 

Sütun 

Yüzde % 

Satır 

Yüzde % 

Kız 147 58,1 64,5 81 61,4 35,5 228 

Erkek 106 41,9 67,5 51 38,6 32,5 157 

Toplam 253 100,0 65,7 132 100,0 34,3 385 

 

Yaş grupları bazlı, kız ve erkeklerde telefon sahibi olup olmama durumunu gösteren 

Tablo 13’ deki verilere bakıldığında ise, en çok telefona sahip olan yaş grubunun 39,9 ile 14 

yaş grubu olduğu, sırasıyla da bu yaş grubunu 13, 12, 11 ve 10 yaşın takip ettiği görülmektedir. 

14 yaş grubundaki katılımcıların ise %96,2’sinin telefonu varken, 10 yaş grubundaki 

katılımcıların sadece %31,6’sının telefonu bulunmaktadır. Bu veri, 10 yaşından 14 yaşına 

ilerledikçe telefona sahip olma oranının ciddi şekilde arttığını ve ülkemizde 14 yaşındaki 

bireylerin %96,2’sinin telefon sahibi olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 



Sayfa 43 / 96 

 

Tablo 14: Yaş Grubu * Telefon Olma ve Olmama Durumu 

Sana Ait Bir Telefonun Var Mı? 

Yaş 

Var Yok 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde % 

Satır 

Yüzde % 
Sayı 

Sütun 

Yüzde % 

Satır 

Yüzde % 

10 18 7,1 31,6 39 29,5 68,4 57 

11 24 9,5 39,3 37 28,0 60,7 61 

12 53 20,9 60,9 34 25,8 39,1 87 

13 57 22,5 76,0 18 13,6 24,0 75 

14 101 39,9 96,2 4 3,0 3,8 105 

Toplam 253 100,0 65,7 132 100,0 34,3 385 

 

Tablo 14, 15, 16 17, ve 18’de telefonu olma ve olmama durumları ile telefon kullanım 

amaçları çapraz analize tabii tutulmuş ve telefonu olanların ve telefonu olmasa da aile 

bireylerinin telefonunu kullanan çocukların kullanım amaçları izlenmeye çalışılmıştır.  

Tablo 15: Telefonu Olması ve Olmaması * Telefonda Oyun Oynama Durumları 

Telefonda Oyun Oynuyor Musun? 

Sana Ait 

Bir 

Telefonun 

Var Mı? 

Evet Hayır 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde  

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Sayı 

Sütun 

Yüzde  

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Var 173 71,8 68,4 80 55,6 31,6 253 

Yok 68 28,2 51,5 64 44,4 48,5 132 

Toplam 241 100 62,6 144 100 37,4 385 

 

Tablo 15’de ankete katılanların telefon sahibi olma durumuna göre telefonda oyun 

oynayıp oynamadıkları analiz edilmiştir. Buna göre, telefonu olanların %68,4’ü telefondan 

oyun oynarken, %31,6’sı telefonu olmasına rağmen telefondan oyun oynamamaktadır. 

Telefonu olmayanlar ise %51,5’i ev içerisindeki diğer telefonları kullanarak telefon oyunları 

oynadıklarını beyan etmişlerdir. Telefonu olmayanların yarısı ev içerisinde buldukları başka bir 

telefondan geçici de olsa oyun oynama davranışı göstermektedir.  
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Tablo 16: Telefonu Olması ve Olmaması * Telefonda Video/Film/Dizi İzleme 

Telefonda Video/Film/Dizi İzliyor Musun? 

Sana Ait 

Bir 

Telefonun 

Var Mı? 

Evet Hayır 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde  

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Sayı 
Sütun 

Yüzde % 

Satır 

Yüzde 

% 

Var 209 77,4 82,6 44 38,3 17,4 253 

Yok 61 22,6 46,2 71 61,7 53,8 132 

Toplam 270 100 70,1 115 100 29,9 385 

 

Tablo 16’da ankete katılanların telefon sahibi olma durumuna göre telefonda 

video/film/dizi izleyip izlemedikleri analiz edilmiştir. Buna göre, telefonu olanların %82,6’sı 

telefondan video/film/dizi izlerken, sadece %17,4’ü telefonu olmasına rağmen telefondan 

video/film/dizi izlememektedir. Telefonu olmayanlar incelendiğinde ise %46,2’si ev 

içerisindeki diğer telefonları kullanarak video/film/dizi izlediklerini beyan etmişlerdir. 

Telefonu olmayanların yaklaşık yarısı ev içerisinde buldukları başka bir telefon üzerinden 

video/film/dizi izleme davranışı göstermektedir.  

Tablo 17: Telefonu Olması ve Olmaması * Telefonla İnternete Bağlanma ve Araştırma 

Yapma Durumu 

Telefonundan İnternete Bağlanıp, Google’da Arama/Araştırma Yapıyor Musun ? 

Sana Ait 

Bir 

Telefonun 

Var Mı? 

Evet Hayır 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde  

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Sayı 
Sütun 

Yüzde % 

Satır 

Yüzde 

% 

Var 233 74,7 92,1 20 27,4 7,9 253 

Yok 79 25,3 59,8 53 72,6 40,2 132 

Toplam 312 100 81,0 73 100 19,0 385 

 

Tablo 17’de ankete katılanların telefon sahibi olma durumuna göre telefondan internete 

bağlanıp, Google’da arama/araştırma yapıp yapmadıkları analiz edilmiştir. Buna göre, telefonu 

olanların %92,1’i telefondan internete bağlanıp, Google’da arama/araştırma yaptıkları, sadece 

%7,9’unun telefonu olmasına rağmen telefondan arama/araştırma yapmadığı tespit edilmiştir. 

Telefonu olmayanlar incelendiğinde ise %59,8’i ev içerisindeki diğer telefonları kullanarak 

internet üzerinde arama ve araştırma yaptıklarını beyan etmişlerdir. Telefonu olmayanların 

yaklaşık %60’ı ev içerisinde buldukları başka bir telefon üzerinden internete bağlanıp, 

Google’da arama/araştırma yapma davranışı göstermektedir.  
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Tablo 18: Telefonu Olması ve Olmaması * Telefonda Geçirilen Zaman İçin Anne-Baba 

Uyarma Durumu 

Telefonla Zaman Geçirdiğin İçin Anne-Baban Seni Uyarıyor Mu? 

Sana Ait 

Bir 

Telefonun 

Var Mı? 

Evet Hayır 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde % 

Satır 

Yüzde 

% 

Sayı 
Sütun 

Yüzde % 

Satır 

Yüzde 

% 

Var 185 72,8 73,1 68 51,9 26,9 253 

Yok 69 27,2 52,3 63 48,1 47,7 132 

Toplam 254 100,0 66,0 131 100 34,0 385 

 

Tablo 18’de ankete katılanların telefon sahibi olma durumuna göre telefonla zaman 

geçirdiği için anne-baba tarafından uyarılıp uyarılmadıkları analiz edilmiştir. Buna göre, 

telefonu olanların %73,1’i telefon kullanımları için anne-baba tarafından uyarılıyorken, sadece 

%26,9’unun böyle bir uyarı ile karşılaşmadığı tespit edilmiştir. Telefonu olmayanlar 

incelendiğinde ise %52,3’ünün ev içerisindeki diğer telefonları kullanmaları sonucunda anne-

babalarından uyarı aldıkları belirlenmiştir. 

Tablo 19: Telefonu Olması ve Olmaması * Telefonun Olmaması Bir Sorun Mu? 

Telefonunun Olmaması Senin İçin Bir Sorun Mu? 

Sana Ait 

Bir 

Telefonun 

Var Mı? 

Evet Hayır 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde % 

Satır 

Yüzde 

% 

Sayı 
Sütun 

Yüzde % 

Satır 

Yüzde 

% 

Var 151 77,4 59,7 102 53,7 40,3 253 

Yok 44 22,6 33,3 88 46,3 66,7 132 

Toplam 195 100,0 50,6 190 100 49,4 385 

 

Tablo 19’da ankete katılanların telefon sahibi olma durumuna göre “Telefonunun 

Olmaması Senin İçin Bir Sorun Mu” sorusuna verdikleri yanıtlar analiz edilmiştir. Buna göre, 

telefonu olanların %59,7’si telefonunun olmamasının sorun olarak görürken, %40,3’ü bunu bir 

sorun olarak değerlendirmemektedir. Telefonu olmayanlar incelendiğinde ise sadece 

%33,3’ünün telefon sahibi olmamasını sorun olarak gördüğü, %66,7’sinin ise telefonu 

olmamasının kendisi için bir sorun olmadığı tespit edilmiştir. 
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3.1.3. Aile İçi İletişim ve İlişkiye Yönelik Bulgular 

Ankette katılımcılara yöneltilen soruların aile içi iletişim ve ilişkiler boyutu ile ilgili 

olanları bu başlık altında analiz edilmiştir. 

Tablo 20: Ankete Katılanların Aile ile Ortak Vakit Geçirme ve Geçirmeme Durumu 

Bu Akşam Anne-Baban Misafirliğe ya da Dışarıya Gidecek Olsalar Sen Ne Yapmak 

İstersin? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Evde kalıp, bilgisayar/telefon/tablet ile zaman 

geçirmek 
90 23,4 

Onlarla birlikte gitmek 134 34,8 

Evde kalıp ödevlerimi yapmak 82 21,3 

Arkadaşlarımla dışarı çıkmak 57 14,8 

Diğer  22 5,7 

Toplam 385 100 

 

Tablo 20’de ankete katılanların aile ile ortak vakit geçirme ve katılmama durumu 

incelenmiş, bu kapsamda katılımcılara “Bu Akşam Anne-Baban Misafirliğe ya da Dışarıya 

Gidecek Olsalar Sen Ne Yapmak İstersin?” sorusu yöneltilmiştir. Yanıtlar incelendiğinde 

katılımcıların %34,8’i ebeveynleri ile birlikte gitmek, %23,4’ü evde kalıp 

bilgisayar/telefon/tablet ile zaman geçirmek, %21,3’ü evde kalıp ödevlerini yapmak, %14,8’i 

arkadaşları ile dışarı çıkmak, %5,7’si ise diğer beyanında bulunmuştur.  Sonuçlar 

incelendiğinde evde kalınma isteğinin totalde %45 gibi bir orana tekabül etmiş olması yüksek 

bir değer olarak görülmektedir.  

Diğer yazılan seçenekler ise ilgi çekicidir; “Duruma Göre Değişir”, “Parka Gitmek ve 

Onları Beklemek”, “Komşuya Gitmek”, “Arkadaşlarımı Eve Çağırmak”, “Arkadaşıma 

Gitmek”, “Resim Yapmak”, “Ödevlerimi Bitirip Sonra Arkadaşlarımla Buluşmak”, “Sadece 

Uyumak”, “Gitmek İstemem Çünkü IQ’mun Düşmesini İstemiyorum.” 
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Tablo 21: Ankete Katılanların Hafta Sonu Etkinlik Tercihi 

Bu Hafta Sonu Aşağıdakilerden Hangisini En Çok Yapmak İstersin? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Ailem ile birlikte dışarı çıkmak, 

etkinlik yapmak 
106 27,5 

Arkadaşlarımla bilgisayardan 

online oyun oynamak 
24 6,2 

Arkadaşlarımla dışarda buluşmak 101 26,2 

Bisiklet sürmek 27 7,0 

Evde kalıp film/dizi/video izlemek 21 5,5 

Ödevlerimi yapıp, kalan zamanda 

ailem ile olmak 
69 17,9 

Telefonum yanımda olsun yeter 9 2,3 

Diğer (Yazabilirsin) 28 7,3 

Toplam 385 100 

 

Tablo 21’de ankete katılanların aile ile hafta sonu etkinlik yapma tercihleri incelenmiş, 

bu kapsamda katılımcılara “Bu Hafta Sonu Aşağıdakilerden Hangisini En Çok Yapmak 

İstersin?” sorusu yöneltilmiştir. Yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %27,5’inin “Ailem ile 

birlikte dışarı çıkmak, etkinlik yapmak”, %26,2’sinin “Arkadaşlarımla dışarda buluşmak”, 

%17,9’unun “Ödevlerimi yapıp, kalan zamanda ailem ile olmak”, %7,3’ünün diğer, %7’sinin 

“Bisiklet sürmek”, %6,2’sinin “Arkadaşlarımla bilgisayardan online oyun oynamak”, 

%5,5’inin “Evde kalıp film/dizi/video izlemek”, %2,3’ünün ise “Telefonum yanımda olsun 

yeter” cevabını verdiği görülmektedir. Bu oranlar incelendiğinden çocukların büyük bir 

çoğunluğu hafta sonunu aile, arkadaş ya da farklı etkinlikler ile ev dışında geçirmek istedikleri 

ortaya çıkmaktadır. Bu durum üzerinde hafta içi okul, ödev ve ev zorunluluğunun belirleyici 

olarak düşünülebilir. 

Diğer yazılan seçenekler; “Uyumak”, “Test Çözmek”, “Ödev Yapmak”, “Futbol 

Maçına Gitmek”, “Müzik Dinlemek”, “Paten Kaymak”, “Yürüyüş”, “Akraba Ziyaretine 
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Gitmek”, “Evde TV İzlemek”, “Evde Maç İzlemek”, “Bilgisayar Almak”, “Aile Günü Yapmak 

ve Artık Doğum Günümü Kutlamak”, “Tüm Gün Evde Petito Yiyerek ve Ağlayarak Ölmeyi 

Beklemek.” 

Tablo 22: Ankete Katılanların İnternet/ Bilgisayar/ Telefon Kullanımı ile İlgili En Son 

Uyarılma Zamanı 

Anne veya Baban İnternet/Bilgisayar/Telefon Kullanımın ile İlgili En Son Ne Zaman 

Seni Uyardı? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Dün uyardı 92 23,9 

Geçen hafta uyardı 72 18,7 

Her gün uyarıyor 81 21,0 

Hatırlamıyorum 140 36,4 

Toplam 385 100 

 

Tablo 22’de ankete katılanların İnternet/Bilgisayar/Telefon kullanımı ile ilgili en son 

uyarılma zamanı incelenmiş, bu kapsamda katılımcılara “Anne veya Baban 

İnternet/Bilgisayar/Telefon Kullanımın ile İlgili En Son Ne Zaman Seni Uyardı?” sorusu 

yöneltilmiştir. Yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %36,4’ü “Hatırlamıyorum”, %23,9’u 

“Dün Uyardı”, %21’i “Her Gün Uyarıyor”, %18,7’si ise “Geçen Hafta Uyardı” şeklinde yanıt 

vermiştir. Burada “Hatırlamıyorum” ifadesinin yüksekliği, çocukların anne ve babalarından 

gelen uyarılara karşı tepkisiz kaldığı ve dikkate almama, fark etmeme davranışı geliştirdiği 

söylenebilir. Ayrıca bu, belirli bir eşiği geçmeyen uyarı ve tepkiler çocuklar tarafından 

hissedilmiyor olarak değerlendirilebilir. Ancak tüm bunların yanı sıra bilgisayar kullanma 

oranları erkeklere göre daha düşük olan kızların bu soru karşısında verdikleri “Hatırlamıyorum” 

yanıtı, internet/bilgisayar/telefon/tablet gibi araçları kullanım süresi noktasında daha düzenli ve 

kurallara uyar davranmalarından da kaynaklanabilir.  

Nitekim, Tablo 23’te cinsiyet bazlı olarak katılımcıların “Anne veya Baban 

İnternet/Bilgisayar/Telefon Kullanımın ile İlgili En Son Ne Zaman Seni Uyardı?” sorusuna 

verdikleri yanıtlar analiz edilmiştir. Bu veriler dikkate alındığında, uyarıldığını 

hatırlamayanların %66,4 oranıyla daha çok kız çocukları olduğu, erkeklerin %33,6 ile daha az 

seviyede hatırlamama davranışı geliştirdiği görülmektedir.  
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Tablo 23: Cinsiyet * Ankete Katılanların İnternet/ Bilgisayar/ Telefon Kullanımı ile 

İlgili En Son Uyarılma Zamanı 

Anne veya Baban 

internet/bilgisayar/telefon 

kullanımın ile ilgili en son 

ne zaman seni uyardı? 

Zaman 

Cinsiyet 

Kız Erkek 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Dün uyardı 59 25,9 64,1 33 21,0 35,9 92 

Geçen hafta 

uyardı 
39 17,1 54,2 33 21,0 45,8 72 

Her gün 

uyarıyor 
37 16,2 45,7 44 28,0 54,3 81 

Hatırlamıyorum 93 40,8 66,4 47 29,9 33,6 140 

Toplam 228 100,0 59,2 157 100,0 40,8 385 

 

Tablo 24: Evde En Çok Kim Telefon/Bilgisayar/İnternet Kullanıyor? 

Evinizde En Çok Kim Telefon/Bilgisayar/Tablet ile Zaman Geçiriyor? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Sen 90 23,4 

Annen 18 4,7 

Baban 59 15,3 

Hem Annen Hem Baban 24 6,2 

Kardeşlerin 143 37,1 

Hepiniz 51 13,2 

Toplam 385 100 

 

Tablo 24’de ankete katılanlara “Evinizde En Çok Kim Telefon/Bilgisayar/Tablet ile 

Zaman Geçiriyor?” sorusu yöneltilmiştir. Yanıtlar incelendiğinde katılımcıların %37,1’i 

kardeşlerinin, %23,4’ü kendisinin, %15,3’ü babasının, %13,2’si tüm aile üyelerinin, %6,2’si 

anne ve babanın her ikisinin, %4,7’si ise annesinin en çok telefon/bilgisayar/tablet ile zaman 

geçirdiğini belirttiği görülmektedir. Kardeşler oranının yüksek çıkmasında, küçük bebeklere 

izletilen içerikler ile genç ve yetişkin yaştaki abla ve abilerin kullanımlarına karşı geliştirilen 

dikkat önem arz etmektedir. Kardeşler dışında en çok zaman geçiren ise kendisi ve sonrasında 

babası olarak görülmektedir. Bu durumda işten gelen babalar evde de internet kullanmaya 

devam etmektedirler. 
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3.1.4. Eğitim ve Başarı Durumuna Yönelik Bulgular 

Ankette katılımcılara yöneltilen soruların eğitim ve başarı durumu boyutu ile ilgili 

olanları bu başlık altında analiz edilmiştir. 

Tablo 25: Sınav Zamanlarında İnternet Kullanımı ve Oyun Oynama Durumu 

Sınav Zamanlarında da İnternet Kullanıyor veya Bilgisayar/Telefon/Tablette Oyun 

Oynuyor Musun? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Evet, kullanıyorum 81 21,0 

Hayır, kullanmıyorum 180 46,8 

Hem kullanıyorum hem de 

sınavlarımda başarılı oluyorum 
124 32,2 

Toplam 385 100 

 

Tablo 25’te ankete katılanların sınav zamanlarında internet kullanımı ve oyun oynama 

durumu incelenmiş, bu kapsamda katılımcılara “Sınav Zamanlarında da İnternet Kullanıyor 

veya Bilgisayar/Telefon/Tablette Oyun Oynuyor Musun?” sorusu yöneltilmiştir. Yanıtlar 

incelendiğinde katılımcıların %46,8’i sınav zamanı kullanmadığını, %32,2’si hem kullandığını 

hem de sınavında başarılı olabildiğini, %21’i ise sınav zamanı kullandığını beyan etmiştir.  

3.1.5. Bağımlılık Durumuna Yönelik Bulgular 

Ankette katılımcılara yöneltilen sorunların bağımlılık durumu boyutu ile ilgili olanları 

bu başlık altında analiz edilmiştir. 

Tablo 26: Bilgisayar/Telefon/Tablet Kullanarak İnternette Çok Zaman Geçirme 

Durumu 

Bilgisayar/Telefon/Tablet Kullanarak İnternette Çok Zaman Geçirdiğini Düşünüyor 

Musun? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Evet, çok zaman geçiriyorum, biraz 

daha dikkatli olmalıyım 
94 24,4 

Hayır, gerektiği kadar interneti 

kullanıyorum 
122 31,7 

Bazen 169 43,9 

Toplam 385 100 
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Tablo 26’da ankete katılanların bilgisayar/telefon/tablet kullanarak internette çok zaman 

geçirme durumu incelenmiş, bu kapsamda katılımcılara “Bilgisayar/Telefon/Tablet Kullanarak 

İnternette Çok Zaman Geçirdiğini Düşünüyor Musun?” sorusu yöneltilmiştir. Yanıtlar 

incelendiğinde katılımcıların %43,9’u “Bazen”, %31,7’si gerektiği kadar interneti 

kullanıyorum, %24, çok zaman geçiriyorum, biraz daha dikkatli olmalıyım cevabını vermiştir. 

Bu veriler çocukların internet kullanım sürelerini aşma eğiliminde olduklarını göstermektedir. 

Tablo 27: Cinsiyete Göre * Bilgisayar/Telefon/Tablet Kullanarak İnternette Çok Zaman 

Geçirme Durumu 

Bilgisayar/telefon/tablet kullanarak 

internette çok zaman geçirdiğini düşünüyor 

musun? 

Cinsiyet 

Kız Erkek 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Evet, çok zaman geçiriyorum, biraz daha 

dikkatli olmalıyım 
42 18,4 44,7 52 33,1 55,3 94 

Hayır, gerektiği kadar interneti 

kullanıyorum 
81 35,5 66,4 41 26,1 33,6 122 

Bazen 105 46,1 62,1 64 40,8 37,9 169 

Toplam 228 100,0 59,2 157 100,0 40,8 385 

 

Tablo 27’de ankete katılanların cinsiyete göre bilgisayar/telefon/tablet kullanarak internette 

çok zaman geçirme durumu incelenmiş, bu kapsamda katılımcılara “Bilgisayar/Telefon/Tablet 

Kullanarak İnternette Çok Zaman Geçirdiğini Düşünüyor Musun?” sorusu yöneltilmiştir. Bu 

veriler dikkate alındığında “Bazen” yanıtını verenlerin %62,1’i kız, Hayır diyenlerin %66,4’ü 

kız ve Evet diyenlerin %44,7’si kızdır. Bir başka ifade ile erkeklerin daha çok zaman 

harcadıkları, kızların ise bazen belirlenen süreyi daha fazla aştıkları tespit edilmiştir. 

3.1.5.1. Bilgisayar ve Oyun Bağımlılığı 

Tablo 28:Ankete Katılanların Evde Bilgisayarı Olma ve Olmama Durumu 

Evinde Bilgisayarın Var Mı? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Evet 268 69,6 

Hayır 117 30,4 

Toplam 385 100 
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Tablo 28’de ankete katılanların evde bilgisayarı olma ve olmama durumu incelenmiş, bu 

kapsamda katılımcılara “Evinde Bilgisayarın Var Mı?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların 

%69,6’sının bilgisayarı bulunmakta iken, %30,4’ü bilgisayar sahibi değildir.  

Tablo 29: Ankete Katılanların Bilgisayarında Yüklü Oyun Sayısı 

Bilgisayarında Yüklü Kaç Oyunun Var? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Hiç 107 39,9 

1 40 14,9 

2 36 13,4 

3 20 7,5 

4 17 6,3 

5 ve Üzeri 48 17,9 

Toplam 268 100 

 

Tablo 29’da bilgisayarı bulunan katılımcıların bilgisayarlarında yüklü olan oyun sayısı 

gösterilmektedir. Buna göre, katılımcıların %39,9’unun bilgisayarında hiç oyun yer almamakta 

iken, 5 ve üzeri oyunu olanların oranı %17,9’dur. 

Tablo 30: Ankete Katılanların Bilgisayarlarında Online Oyun Oynama Durumu 

Bilgisayarında Online Oyun Oynuyor Musun? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Evet 143 53,4 

Hayır 125 46,6 

Toplam 268 100 

 

Tablo 30’da bilgisayarı bulunan katılımcıların bilgisayarlarında online oyun oynama 

durumu gösterilmektedir. Buna göre, katılımcıların %53,4’ü online oyun oynarken, %46,6’sı 

hiç online oyun oynamamaktadır.  
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Tablo 31: Ankete Katılanların Hafta İçi Günlerde Bilgisayar Oynama Durumu 

Hafta İçi Günlerde Okuldan Geldikten Sonra Kaç Saat Bilgisayar Oyunu 

Oynuyorsun? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Hiç 136 50,7 

0 - 1 saat 65 24,3 

1 - 2 saat 36 13,4 

2 - 3 saat 21 7,8 

3 - 4 saat 5 1,9 

4 ve Üzeri 5 1,9 

Toplam 268 100 

 

Tablo 31’de ankete katılanların evde hafta içi günlerde bilgisayar oynama durumu 

incelenmiş, bu kapsamda katılımcılara “Hafta İçi Günlerde Okuldan Geldikten Sonra Kaç Saat 

Bilgisayar Oyunu Oynuyorsun?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların %50,7’si hiç oyun 

oynamazken, %24,3’ü 0 – 1 saat, %13,4’ü 1 – 2 saat oyun oynamaktadır. 4 saat ve üzeri 

oynayanların oranı ise %1,9’dur.  

Tablo 32: Ankete Katılanların Geçen Hafta Pazar Günü Bilgisayar Oynama Süreleri 

Geçen Hafta Pazar Günü Kaç Saat Bilgisayar Oyunu Oynadın? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Hiç 140 52,2 

0 - 2 saat 71 26,5 

2 - 4 saat 34 12,7 

4 - 6 saat 12 4,5 

6 - 8 saat 5 1,9 

8 ve üzeri saat 6 2,2 

Toplam 268 100 

 

Tablo 32’de ankete katılanlara “Geçen Hafta Pazar Günü Kaç Saat Bilgisayar Oyunu 

Oynadın?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların %52,2’si hiç oyun oynamazken, %26,5’i 0 – 2 

saat, %12,7’si 2 – 4 saat oyun oynamaktadır. 8 saat ve üzeri oynayanların oranı ise %2,2’dir.  
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Tablo 33: Cinsiyet * Ankete Katılanların Geçen Hafta Pazar Günü Bilgisayar Oynama 

Süreleri 

Cinsiyet 

Geçen hafta 

Pazar günü 

kaç saat 

bilgisayar 

oyunu 

oynadın? 

Kız Erkek 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Hiç 100 70,4 71,4 40 31,7 28,6 140 

0 - 2 saat 26 18,3 18,6 45 35,7 63,4 71 

2 - 4 saat 11 7,7 7,9 23 18,3 67,6 34 

4 - 6 saat 1 0,7 0,7 11 8,7 91,7 12 

6 - 8 saat 2 1,4 1,4 3 2,4 60,0 5 

8 ve üzeri saat 2 1,4 1,4 4 3,2 66,7 6 

Toplam 142 100,0 101,4 126 100,0 47,0 268 

 

Tablo 33’te cinsiyet bazlı katılımcıların geçen hafta pazar günü bilgisayar oynama 

süreleri incelenmiştir. Buna göre hiç oyun oynamayanların %71,4’ü kız iken, erkeklerde bu 

oran %28,6’dır. Diğer saat sayılarında ise erkeklerin %60 üzerinde kızlardan daha uzun süre 

oyun oynadıkları görülmektedir. Özellikle Pazar günü 4 – 6 saat süren oyun oynama 

davranışında erkekler %91,7 oranında yer almaktadır.  

Tablo 34: Ankete Katılanların Dün Kaç Saat Oyun Oynadıkları 

Dün Bilgisayarında Kaç Saat Oyun Oynadın? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Hiç 176 65,7 

1 39 14,6 

2 31 11,6 

3 11 4,1 

4 7 2,6 

5 ve üzeri 4 1,5 

Toplam 268 100 

 

Tablo 34’te ankete katılanlara “Dün Bilgisayarında Kaç Saat Oyun Oynadın?” sorusu 

yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların %65,7’si hiç oyun oynamazken, %14,6’sı 1 saat, 

%11,6’sı 2 saat oyun oynamıştır. 5 saat ve üzeri oynayanların oranı ise %1,5’dur.  
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Tablo 35: Cinsiyet * Ankete Katılanların Dün Kaç Saat Oyun Oynadıkları 

Cinsiyet 

Dün 

bilgisayarında 

kaç saat oyun 

oynadın? 

Kız Erkek 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Hiç 126 80,8 71,6 50 44,6 28,4 176 

1 13 8,3 33,3 26 23,2 66,7 39 

2 11 7,1 35,5 20 17,9 64,5 31 

3 3 1,9 27,3 8 7,1 72,7 11 

4 1 0,6 14,3 6 5,4 85,7 7 

5 ve üzeri saat 2 1,3 50,0 2 1,8 50,0 4 

Toplam 156 100,0 58,2 112 100,0 41,8 268 

 

Tablo 35’te cinsiyet bazlı katılımcıların dün kaç saat oyun oynadıkları incelenmiştir. 

Buna göre hiç oyun oynamayanların %71,6’sı kız iken, erkeklerde bu oran %28,4’dür. 2, 3 ve 

4 saat oyun oynamada ise erkeklerin %60 üzerinde kızlardan daha uzun süre oyun oynadıkları 

görülmektedir. Özellikle 4 saat süren oyun oynama davranışında erkekler %85,7 oranında yer 

almaktadır.  

Tablo 36: Ankete Katılanların Oyun Oynamak Dışındaki Bilgisayar Kullanımları 

Oyun Oynamak Dışında Bilgisayarında En Çok Ne Yaparsın? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Ödevlerimi yaparım 156 58,2 

Film/Dizi/Video izlerim 172 64,2 

Kodlama yaparım 31 11,6 

Araştırma yaparım 116 43,3 

Diğer (Yazabilirsin) 27 10,1 

Toplam 268 100,0 

 

Tablo 36’da ankete katılanlara “Oyun Oynamak Dışında Bilgisayarında En Çok Ne 

Yaparsın?” sorusu yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların %64’2’si “Film/Dizi/Video izlerim”, 

%58,2’si “Ödevlerimi yaparım”, %43,3’ü “Araştırma yaparım”, %11,6’sı “Kodlama yaparım”, 

%10,1’i “Diğer” yanıtını vermiştir. Diğer seçeneklerde animasyon yapma, sunum hazırlama, 

müzik dinleme, EBA programını kullanma, mail kullanma, boyama ve resim öne çıkmaktadır. 
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Tablo 37: Ankete Katılanların Oyun Oynadıkları İçin Anne-Babanın Uyarma Durumu 

Bilgisayarında Oyun Oynadığın İçin Anne-Baban Seni Uyarıyor Mu? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Evet 152 56,7 

Hayır 116 43,3 

Toplam 268 100 

 

Tablo 37’de ankete katılanlara “Bilgisayarında Oyun Oynadığın İçin Anne-Baban Seni 

Uyarıyor Mu?” sorusu yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların %56,7’si “Evet”, %43,3’ü 

“Hayır” yanıtını vermiştir. Bilgisayarı olup oyun oynadığı için uyarılmayan çocuk sayısı fazla 

görünmektedir. Bu sayıda kız öğrencilerin az oyun oynuyor olması da etkilidir.  

Tablo 38: Son 1 Ay İçerisinde İnternet Kafeye Gitme Durumları 

Son 1 Ay İçinde İnternet Kafeye Hiç Gittin Mi? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Evet 22 5,7 

Hayır 363 94,3 

Toplam 385 100 

  

Tablo 38’de ankete katılanlara “Son 1 Ay İçinde İnternet Kafeye Hiç Gittin Mi?” sorusu 

yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların %94,3’ü “Hayır”, %5,7’si “Evet” yanıtını vermiştir. 

Tablo 39: Evinde Bilgisayarı Olanların Son 1 Ay İçinde İnternet Kafeye Gitme Durumu 

Son 1 Ay İçinde İnternet Kafeye Hiç Gittin Mi? 

Evinde 

bilgisayarın 

var mı? 

Evet Hayır 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Var 16 72,7 6,0 252 69,4 94,0 268 

Yok 6 27,3 5,1 111 30,6 94,9 117 

Toplam 22 100,0 5,7 363 100,0 94,3 385 

 

Tablo 39’da evinde bilgisayarı olanların son 1 ay içinde internet kafeye gitme durumu 

incelenmiştir. Buna göre evinde bilgisayar olanların %6’sı, bilgisayar olmayanların da %5,1’i 

son bir ay içerisinde internet kafeye gittiklerini beyan etmiştir. 
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3.1.5.2.Sosyal Medya Bağımlılığı  

Tablo 40: Profil/Üyelik Sahibi Oldukları Sosyal Medya Uygulamaları 

Aşağıdakilerden Hangilerinde Hesabın/Üyeliğin Var? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

WhatsApp 257 66,8 

Instagram 207 53,8 

Gmail 206 53,5 

YouTube 202 52,5 

Facebook 118 30,6 

Snapchat 100 26,0 

Tik Tok 64 16,6 

Spotify 61 15,8 

YouTube Music 47 12,2 

Twitter 44 11,4 

Diğer 32 8,3 

Vine 8 2,1 

Toplam 385 100,0 

 

Tablo 40’da ankete katılanlara “Aşağıdakilerden Hangilerinde Hesabın/Üyeliğin Var?” 

sorusu yöneltilmiştir. Birden fazla yanıt verme hakkı olan katılımcıların %66,8’i WhatsApp, 

%53,8’i Instagram, %53,5’i Gmail, %52,5’i YouTube ve %30,6’sı Facebook kullanmaktadır.  

Gençler tarafından en az ise Vine kullanılmaktadır. Diğer seçeneği ise %8,3 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 41: Ankete Katılanların Dün Sosyal Medya Kullanım Süreleri 

Dün Sosyal Medyada Ne Kadar Vakit Geçirdin? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Hiç 115 29,9 

0- 1 saat 126 32,7 

1 - 2 saat 76 19,7 

2 - 3 saat 45 11,7 

3 - 4 saat 11 2,9 

4 ve Üzeri 12 3,1 

Toplam 385 100,0 

 

Tablo 41’de ankete katılanlara “Dün Sosyal Medyada Ne Kadar Vakit Geçirdin?” sorusu 

yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların %29,9’u hiç kullanmazken, %32,7’si 0 - 1 saat, 
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%19,7’si 1 - 2 saat, %11,7’si 2 - 3 saat sosyal medya kullanmıştır. 4 saat ve üzeri kullananların 

oranı ise %3,1’dir. 

Tablo 42: Cinsiyet * Ankete Katılanların Dün Sosyal Medya Kullanım Süreleri 

Cinsiyet 

Geçen hafta 

Pazar günü 

kaç saat 

bilgisayar 

oyunu 

oynadın? 

Kız Erkek 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Hiç 70 30,7 60,9 45 28,7 39,1 115 

0 - 1 saat 80 35,1 63,5 46 29,3 36,5 126 

1 - 2 saat 43 18,9 56,6 33 21,0 43,4 76 

2 - 3 saat 22 9,6 48,9 23 14,6 51,1 45 

3 - 4 saat 6 2,6 54,5 5 3,2 45,5 11 

4 ve üzeri saat 7 3,1 58,3 5 3,2 41,7 12 

Toplam 228 100,0 59,2 157 100,0 40,8 385 

 

Tablo 42’de cinsiyet bazlı katılımcıların bir gün evvel kaç saat sosyal medya 

kullandıkları incelenmiştir. Buna göre hiç kullanmayanların %60,9’u kız iken, erkeklerde bu 

oran %39,1’dir.  Kızların sosyal medya kullanım süreleri 0 – 3 saat arasında erkeklerden fazla 

iken, erkekler 3 ve üzeri saat kullanımlarda kızlardan daha fazla görülmektedir.  

Tablo 43: Sosyal Medyada Takipçi Sayısı Mı? Gerçek Arkadaş Mı? 

İnternetteki/Sosyal Medyadaki Profilini/Hesaplarını Takip Eden Çok Kişi Mi Olsun 

İstersin, Yoksa Görüştüğün Arkadaşlarının Fazla Olmasını Mı? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Çok takipçim olsun. 54 14,0 

Çok arkadaşım olsun. 331 86,0 

Toplam 385 100,0 

 

Tablo 43’de ankete katılanlara “İnternetteki/Sosyal Medyadaki Profilini/Hesaplarını 

Takip Eden Çok Kişi Mi Olsun İstersin, Yoksa Görüştüğün Arkadaşlarının Fazla Olmasını 

Mı?” sorusu yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların %86’sı çok arkadaşı olmasını tercih 

ederken, %14’ü çok takipçisi olmasını tercih etmiştir.   
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Tablo 44: Ankete Katılanların Sosyal Medyadaki Paylaşımlarının Beğenilmeme 

Durumundaki Yaklaşımları 

İnternette / Sosyal Medyada Paylaştığın Bir Yazı, Fotoğraf veya Video Takipçilerin 

Tarafından Az Beğenilirse, Onu Kaldırır Mısın? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Evet, hemen kaldırırım. 45 11,7 

Hayır, beğendiğim için paylaştım, 

kaldırmam. 
340 88,3 

Toplam 385 100,0 

 

Tablo 44’te ankete katılanlara “İnternette/Sosyal Medyada Paylaştığın Bir Yazı, Fotoğraf 

veya Video Takipçilerin Tarafından Az Beğenilirse, Onu Kaldırır Mısın?” sorusu 

yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların %88,3’ü “Beğendiğim için paylaştım, kaldırmam”, 

%11,7’si ise “Evet, hemen kaldırırım” yanıtını vermiştir. 

3.1.6. Gerçeklik – Sanallık Algısına Yönelik Bulgular 

Ankette katılımcılara yöneltilen sorunların gerçeklik - sanallık algısı boyutu ile ilgili 

olanları bu başlık altında analiz edilmiştir. 

Tablo 45: YouTuber Olma İsteği 

YouTuber Olmak İster Miydin? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Evet 139 36,1 

Hayır 246 63,9 

Toplam 385 100,0 

 

Tablo 45’te ankete katılanlara “YouTuber Olmak İster Miydin?” sorusu yöneltilmiştir. 

Buna göre katılımcıların %63,9’u “Hayır”, %36,1’i ise “Evet” yanıtını vermiştir. Evet yanıtını 

verenlerin oranı, hayır diyenlere göre düşük görünse de yaş grubu itibarıyla ciddiye alınması 

gereken bir orandır.  
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Tablo 46: Cinsiyet * YouTuber Olma İsteği 

Cinsiyet 

YouTuber 

olmak ister 

miydin ? 

Kız Erkek 

Toplam 
Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Sayı 

Sütun 

Yüzde 

% 

Satır 

Yüzde 

% 

Evet 72 31,6 51,8 67 42,7 48,2 139 

Hayır 156 68,4 63,4 90 57,3 36,6 246 

Toplam 228 100,0 59,2 157 100,0 40,8 385 

 

Tablo 46’daki veriler referans alındığında, cinsiyet bazlı olarak “YouTuber” olmak 

isteyenlerin %51,8’i kız, %48,2’si erkeklerdir. Burada yarı yarıya bir oran görünse de nedenleri 

farklılaşmaktadır. Odak grup görüşmelerinde de ortaya çıkan bu durum, kızların makyaj 

paylaşma ve ünlü olma isteği ile, erkeklerin oyun videoları çekme ve para kazanma aracı olarak 

YouTuber’lığı görmelerinden hareket ettikleri belirlenmiştir.  

Tablo 47: Ankete Katılanların Sosyal Medya Üzerinden Sosyal ve Sosyal Olmama Algısı 

1 Milyon Takipçisi Olan Ama Sınıfında Hiç Arkadaşı Olmayan Birisi Sence “Sosyal” 

Bir İnsan Mıdır? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Sosyal 54 14,0 

Sosyal Değil 331 86,0 

Toplam 385 100,0 

 

Tablo 47’de ankete katılanlara “1 Milyon Takipçisi Olan Ama Sınıfında Hiç Arkadaşı 

Olmayan Birisi Sence “Sosyal” Bir İnsan Mıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Buna göre 

katılımcıların %86’sı “Hayır”, %14’ü ise “Evet” yanıtını vermiştir.  

Tablo 48: Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Trolleme Eyleminde Bulunma Durumları 

Sosyal Medya Hesaplarını Trollemek İçin Kullanıyor Musun? 

Seçenek Sayı Yüzde % 

Evet 67 17,4 

Hayır 318 82,6 

Toplam 385 100,0 

 



Sayfa 61 / 96 

 

Tablo 48’de ankete katılanlara “Sosyal Medya Hesaplarını Trollemek İçin Kullanıyor 

Musun?” sorusu yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların %82,6’sı “Hayır”, %17,4’ü ise “Evet” 

yanıtını vermiştir.  

3.2. Odak Grup Görüşmesi Bulgularının Analizi 

Odak grup görüşmesi bulguları aile içi iletişim ve ilişki, eğitim-başarı durumu, bağımlılık 

ve gerçeklik–sanallık algısı olmak üzere 4 ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bulguların 

analizi sonucunda çocuğun yaşı ve cinsiyetinin, ailenin gelir durumunun, annenin eğitim 

seviyesinin, babanın aileye zaman ayırmasının ve anneye olan desteğinin ve iş-aile dengesini 

kurabilme düzeyinin çocukların internet kullanımları üzerinde belirleyici değişkenler olduğu 

tespit edilmiştir. 

İnternet Kullanımının Aile İçi İletişim ve İlişkilere Etkisi 

Aile Zamanı: Çok Etkinlikli Aile, Hafta Sonu Ailesi, Babasız Aile, AVM Yaklaşımı 

10-14 yaş grubu çocukların en çok okul ve kurslarda, kalan zamanlarının ise neredeyse 

tamamının ailenin birlikte yaşadığı evde geçirdikleri düşünüldüğünde hafta içi ve hafta sonu 

okul ve kurslardan sonra çocuklara kalan zamanlarda, çocukların ve ebeveynlerinin bu zamanı 

nasıl değerlendirdikleri, çocukların gelişimi ve ailenin genel mutluluk düzeyi ile doğrudan ilgili 

olmaktadır. Bu kapsamda “Çocuklarınıza hafta içi/sonu özel vakit ayırabiliyor musunuz, 

genel olarak hangi etkinlikleri yapmaktasınız?” sorusu yöneltilerek ailenin bu zamanı 

yönetme ve değerlendirme konusundaki başarısı ve etkinlik düzeyi ölçülmüştür: 

 “…aile içi geziyse hep hafta sonlarına ayarlamaya çalışıyoruz. Hafta içi genellikle 

ağırlıklı ders ve kendi ev içerisinde yapabilecekleri daha basit etkinlikler diyeyim.” (B 

Grubu, K2) 

“…Ama kışın hafta içinden ziyade daha çok hafta sonu, Cumartesi ya da Pazar. Haftada 

bir gün olabiliyor çocuklarla toplu vakit geçirmek. Hem babanın iş yoğunluğu hem de 

okulda kursların yoğunluğundan dolayı. Bu şekilde vakit geçiriyoruz.” (A Grubu, K3) 

“Biz de yapıyoruz genellikle hafta içi evde oluyor benimle birlikte. Her gün olmasa da 

küçük çocuğumla ve abisiyle oyun moyun bir şeyler oluyor. Hafta sonu da genelde gezi 

oluyor babayla birlikte…” (B Grubu, K4) 

“Biz de öyle hafta sonuna gezilerimizi ayarlıyoruz. Hafta içi anca, 3 çocuk olduğu için 

dersten geç geliyorlar. Ders, dinlenme, yemek…” (B Grubu, K5) 

 

Soruya verilen yanıtlar dikkate alındığında, aile olarak birlikte geçirilen zamanlar hem 

çocuğun hem de ebeveynlerin iş ve yaşamlarındaki görev ve sorumluluklarına bağlı olarak 
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değişiklik göstermektedir. Çocuklar hafta içi günlerde okula gittikleri ve okuldan 

döndüklerinde yine okula ilişkin ders tekrarları, ev ödevleri ve lise giriş sınavı gibi sınavlara 

hazırlık çalışmaları yaptıkları için hafta içi aile ile geçirilen zamanın ve yapılan etkinliklerin 

asgari seviyede olduğu görülmektedir. Çocukların ödev, sınav vb. meşguliyetlerinin yanı sıra 

aile bireylerinin özellikle babaların hafta içi günlerde yoğun çalışmaları ve eve geç gelmeleri 

nedeniyle çocukların hafta içi günlerde genellikle anneleri ile zaman geçirdikleri görülmektedir. 

Aile bireylerinin birlikte olduğu ve etkinlikte bulunduğu zamanların ise çoğunlukla hafta sonu 

olduğu belirlenmiştir. 

Görüşmelerde neredeyse tüm aileler çocuklarına özel vakit ayırdıklarını ifade etmişlerdir. 

Bu özel vakit, çocukları eğitim, sağlık ve kişisel gelişim yönünden destekleyecek bireysel 

faaliyetlere yönlendirmenin yanı sıra, aile üyeleri ile yapılan etkinliklerle de 

değerlendirilebilmektedir. Ailelerin ekonomik durumlarına ve çocuklarının gelişimi ile ilgili 

farkındalık seviyelerine göre özel vakit olarak değerlendirdikleri etkinlikler ve eğlenme – 

dinlenme algıları da değişiklik göstermektedir. Nitekim çocuklara ayrılan özel vakitler 

gerçekten çocuğa ayrılmış ve çocuğun gelişimini ön planda tutan, özel olarak çocuğa iletişim 

saatinin ayrılması, doğa gezileri, piknik, sinema ve tiyatro gibi etkinlikler olabildiği gibi 

akrabalarla geçirilen zamanlar da çocukla geçirilen özel bir vakit olarak 

değerlendirilebilmektedir: 

“…Akraba ziyaretleri oluyor, sevdiği arkadaşlarına gidiyoruz. Hafta sonu genelde, hafta 

içi zaten dersleri ağır geçtiği için...” (B Grubu, K3) 

“…Ama akşam gezilerimiz, anneanne burada, teyze falan. Öyle ailece çıktığımız oluyor…” 

(B Grubu, K5) 

 “…Her gün bir yerde miyiz? Sürekli çocukların eğlenebileceği yerlerde. E tabi biz deniz 

kenarına da götürüyoruz onları, yani deniz kenarına gidiyoruz ama onların parkı 

olabileceği veya geniş bir yeşil alan varsa orada oynayabilecekleri, kaykay sürebileceği, 

bisiklet kullanabilecekleri alanlara gidiyoruz…” (A Grubu, K1) 

“…Artık içimiz dışımız Nakkaştepe oldu. Hakikaten her bulduğumuz boş vaktimizi ben 

çocuklarla hafta içi benimle beraberler. Okuldan geldikten sonra eğer ertesi güne ödevleri 

yoksa, okulları için bir sıkıntı oluşmayacaksa hani bisikletlerini alırız, otobüs durağı var 

önümüzde hemen, otobüse biner Üsküdar sahile mesela gideriz. Biri paten, biri kaykay, her 

türlü alet edevatımız var o şekilde… Her gün mesela evin müsait yatak odası olur, oturma 

odasında mesela 10 dakikalık bir görüşme şeyine alıyorum ben, onlarla konuşuyorum. 

Bazen muhabbet ediyoruz işte bir beraber konuşamadığı, söyleyemediği sıkıntıları varsa 

birebir bana daha rahat açabiliyor ya da sadece konuşmak için hani 10 dakikamız var yani 

baş başa şekilde…” (A Grubu, K8) 

Diğer yandan, çocuklarla geçirilen etkinlikler pek çok faktöre bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Verilen cevaplara bağlı olarak etkinlikler iç mekan ve dış mekan olarak 
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sınıflandırıldığında, ailelerin iç mekan için üzerinde en çok yorum yaptığı konulardan birisinin 

alışveriş merkezleri olduğu görülmektedir. Alışveriş merkezi özelinde yorumlar incelendiğinde 

ise ailenin ekonomik durumuna ve annelerin eğitim seviyesine bağlı olarak alışveriş 

merkezlerine olan bakış açısının da değiştiği belirlenmiştir. Gelir düzeyi ve eğitim seviyesi 

arttıkça ailelerin çocukları alışveriş merkezlerine götürme eğilimi azalmakta ve bununla birlikte 

çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri için dış mekan (açık hava) etkinlikleri daha çok tercih 

etmektedirler. Örneğin, gelir düzeyi B grubuna göre yüksek olan A grubunda görüşülen anneler 

alışveriş merkezlerine yönelik aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaktadır.  

“…AVM’yi çocuklar tercih ediyor ama tabi biz eşimle daha çok uzak durmaya 

çalışıyoruz…” (A Grubu, K3) 

 “…Biz genelde yaz kış, piknikler de yazın; ya kışın da gene onların işte bu basketbol 

oynayabilecekleri parklara falan çok götürüyoruz. Yani hafta sonları yazın hep şeydeyiz 

işte Beykoz Korusu’nda, Beykoz Çubuklu Parkı’nda. Çünkü yeşil alanda oynamayı 

seviyorlar...” (A Grubu, K1) 

“…Çoğunlukla doğal mekanlar dediğimiz gibi biz AVM’ye zaten eşim kesinlikle, yani 

tüyleri diken diken oluyor. Ben, sadece şeyden dolayı seviyorlar, alışveriş şeyleri yok, 

mağazalardan falan nefret ederler ama oyun alanları sadece onlar için, hani hoplayıp 

zıplayıp oynayabildikleri. O da bu arada zaten Nakkaştepe’de açıldı oyun alanı 

fazlasıyla…” (A Grubu, K8) 

Öte yandan B grubunda ise aşağıdaki gibi ifadeler yer almaktadır. 

“…Dışarı bir yemeğe oluyor, AVM’ye gidiyoruz. Öyle bir etkinliklerimiz oluyor. Ama 

genelde o kendi arkadaşlarıyla da yani 2 haftada bir neredeyse gider, dışarı çıkar kendi. 

Ona da izin veriyorum. Hani bir AVM oluyor, bir yemek oluyor…” (B Grubu, K5) 

 
“…AVM’lerdeki oyun alanlarında beraber oynayabiliyoruz zaman zaman, bu kadar…” (B 

Grubu K7) 

Aile içi ilişki bağlamında değerlendirildiğinde, çalışıyor olsa dahi çocukla olan iletişimde 

annenin öne çıktığı görülmektedir. Babanın rolü incelendiğinde ise öncelikle babanın yaptığı 

işin niteliğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Eğitim seviyesi arttıkça ebeveynlerin 

işlerinin de standart dışı dediğimiz mesai nitelikli işlerden ayrıştığı görülmektedir. Öte yandan 

da eğitim seviyesi düştükçe işin standartlaştığı görülmektedir. Standart dışı işler arttıkça 

babanın evde ailesiyle beraber geçirdiği zamanlar azalmaktadır. Eğitim seviyesinin daha düşük 

olduğu B grubunda babanın standart nitelikli işleri nedeniyle aile içi etkinliklere zaman 

ayıramamasına ilişkin ifadelere rastlanmazken, eğitim seviyesinin yüksek olduğu A grubunda 

aşağıdaki ifadeler görülmektedir: 

“...Her hafta sonunu dolu dolu geçirmediğimiz oluyor bizim, hani eşimin iş yoğunluğundan 

dolayı...” (A Grubu, K2) 
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“Valla biz çok fazla vakit geçiremiyoruz. Benim eşim tam işkolik olduğu için zaten onu hiç 

göremiyoruz. Benim oğlum babasız büyüyor. Babası hiç yok, hafta sonu da yok. Hafta içi 

zaten 12.00’de geliyor. Sabah 6.00’da gidiyor. Aynen öyle. Yani tam bir aile olarak hiçbir 

şey yapamıyoruz…” (A Grubu, K6) 

“…Bizde de baba yok gibi bir şey, yani varla yok arası. Bir tek ortak, gün içinde akşam 

yemeğinde beraberiz…”  (A Grubu, K7) 

Çocukların etkinliklerinin çeşitlenmesi noktasında babaların çalışma hayatındaki 

etkinliği ve gelir düzeyi bu etkinliklerin finansmanı için doğrudan etkili olmakta, ancak babanın 

fiili varlığını da ortadan kaldırmaktadır. 

Ebeveynlerin İnterneti: Bağımlılık, Kullanım Nedeni ve Süresi 

Günümüzde bilgi teknolojilerinin emek piyasalarına entegrasyonu sonucunda yapılan 

işlerin niteliği de iş yapış biçimi de farklılaşmıştır. Özellikle anneler ev eksenli ve internet 

üzerinden çalışma imkanına sahip olmuştur. Anne ve babaların çalışma hayatında artan rolleri, 

aile içinde ve evde iş ve sosyal medya amaçlı yoğun olmak üzere internet kullanımını 

artırmaktadır. Bu da ev içinde internet kullanım süresini oldukça etkilemektedir. Şüphesiz ki 

anne ve babanın internet kullanımı çocukların dikkatinden kaçmamakta ve çocukların internet 

kullanımı üzerinde de etkili olmaktadır. Bu kapsamda A ve B gruplarına “Anne-baba olarak 

sizin evde internet kullanımınızın aile içi iletişimi olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz? 

Dün kaç saat internet kullanımı gerçekleştirdiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Çalışmanın 

örnekleminde yer alan annelerin de ne kadar internet kullandıkları yaptıkları işlere ve ilgi 

alanlarına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, annelerden bahsi geçen çalışma 

biçimlerinde istihdam edilenlerin (A grubunda yer alanların) internet kullanım sürelerinin 

yaptıkları işe paralel olarak yüksek olduğu görülmüştür: 

“...Amerika’da toptancılık işi yapıyorum, o yüzden de benim telefonda geçirdiğim süre çok 

fazla...” (A Grubu, K7) 

“Ben interneti kullanıyorum. Ciddi anlamda çok da kullanıyorum diyebilirim. Mühendisim, 

home-office yapıyorum. Home office’den dolayı yurtdışı bağlantılarım var, muhakkak 

elektronik başındayım…” (A Grubu, K4) 

Öte yandan çalışmanın örneklemindeki annelerin büyük çoğunluğu ücretli bir çalışma 

içinde yer almamaktadır. Bu annelerin internet kullanım süre ve amaçlarının birbirlerinden 

farklılaştığı tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda ebeveynlerin genelinin internette 

geçirdikleri sürenin asgari “yarım saat” ve azami “üç saat” olduğu belirlenmiştir. Eğitim ve 

sosyoekonomik durum fark etmeksizin örneklemin genelinin internet kullanımının haberleşme 

ve sosyal medya eksenli olduğu görülmüştür: 
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“...Daha çok Twitter’dan haberleri takip etmek adına Twitter’da birazcık daha fazla vakit 

geçiriyorum. Ama WhatsApp’ta daha çok vakit geçiyor. O yüzden yarım saat değildir 

benim herhalde 1 saatten fazladır...” (A Grubu, K3) 

“...Yani günde 2 değil, belki günde 3-4 saati bazen bulabiliyor...WhatsApp grupları olsun, 

gazete okuma olsun, Instagram olsun, Face olsun kullanıyorum onları.”  (A Grubu, K5) 

“...Ama ben çok kullanıyorum internet, Facebook, Twitter, Instagram bir de Kelimelik oyun 

var mesela bazen onu oynarım. O yüzden bazen çok kalır elimde...” (A Grubu, K6) 

“En fazla 1 saat kullanmışımdır. Ama genelde ya Instagram’ı takip ediyorsam ya da eğer 

araştırmam gereken ödevle alakalı bir şey varsa onunla alakalı ama çok değil…” (B 

Grubu, K2) 

“…WhatsApp’ıma bir bakıyorum Instagram’ıma bir bakıyorum…Sınırlı olduğu için dün 

bir mesaj baktım ama ne kadar olur dersen en fazla yarım saat, 20 dk falan…” (B Grubu, 

K5) 

 “…dün mesela 2 saat. Hani Twitter’a falan baktım, yazıları okudum…” (B Grubu, K6) 

Annelerin interneti hangi zaman aralığında kullandıkları incelendiğinde ise eğitim 

seviyesi yüksek olan annelerin genel olarak çocuklarının yanında internet kullanmamaya gayret 

ettikleri, internet kullanımına ayırdıkları süreleri ise çoğunlukla çocukların okulda olduğu veya 

uyudukları, diğer bir deyişle çocukların şahit olmadıkları zamanlarda değerlendirdikleri tespit 

edilmiştir.  

“...Ama bunları evet çocukların eve geliş saatine kadar. Hani günde 4 saat kullanıyorsam 

3 saati onlar gelmeden öncedir...”  (A Grubu, K8) 

“...Ben internet bağımlısıyım diyebilirim. Şöyle ama, çocukların yatış saatine kadar hatta 

telefonun sesini kıstığım zamanlar vardır...” (A Grubu, K7) 

“Ben interneti kullanıyorum, aktif kullanıcıyım. Çocuk da kullanıyor da yalnız çocuklar 

uyuduktan sonra ben aktif kullanıyorum…” (B Grubu, K6) 

Ancak çocukların ebeveynlerinin internet kullanım sürelerini annelerinin ifade ettiği 

sürelerden daha fazla görme eğiliminde oldukları fark edilmiştir. Aynı zamanda çocukların 

kendi internet kullanım süreleri için ebeveynlerin internet kullanımını örnek aldıkları ve kendi 

kullanımlarını meşrulaştırmak için gerekçe olarak gösterdikleri de anneler tarafından ifade 

edilmiştir:  

“...Bilinçli olarak uzak kalıyorum internetten ama WhatsApp gruplarında yazışmalara 

katılıyorum. Eğer ben oğluma elindeki telefonu bırak dediğim anda eğer ben 

WhatsApp’taysam sen de kullanıyorsun diyor. Halbuki benim günlük kullanmam toplasanız 

yarım saati bulmuyordur...” (A Grubu, K1) 

“...Sizin elinizde olduğu anda sizde 5 dakika olması onlarda 1 saat fırsat yaratıyor...1 saat 

yapmış olsa bile 5 dakikalık bir vakit geçirmiş sayıyorlar...” (A Grubu, K2) 
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“…çok oyalanıyorsun, onunla çok vakit geçirdiğini söylediğim zaman söylüyor. “Anne sen 

de çok bakıyorsun ama, sen de merak ettiğini izliyorsun ama” diye söylüyor. Yani gözüne 

takılıyor evet.” (B Grubu, K1) 

“Ben çok kullanmıyorum. Ama çocuklar dediğin gibi “Anne sen de bakıyorsun hani 

WhatsApp’tan mesaj gelmiş mi, hani Facebook’ta bir şeyler var mı deyip”…” (B Grubu, 

K3) 

“…çalışmak için de kullanıyorum interneti. Ama çocuk ne için kullandığına değil de ne 

kadar kullandığına bakıyor hep. O yüzden ben de duyuyorum “ama sen de kullanıyorsun” 

lafını…” (B Grubu, K7) 

 

Aile İçi Sorun ve Tartışmalara Neden Olarak İnternet Kullanımı: Ödül ya da Ceza 

Aile içi iletişim ve ilişkide internet kullanımının tespitinden sonra, ortaya çıkardığı 

sorunlar ve tartışmalara ilişkin olarak katılımcılara, “Çocuğunuzun internet kullanımı aile içi 

sorunlara/tartışmalara neden oluyor mu? En son tartışmanızı/sorununuzu nasıl çözdünüz?” 

sorusu yöneltilmiştir. Yanıtlar incelendiğinde çocukların internette geçirdiği süreye ve ailelerin 

özelliklerine bağlı olmaksızın internet kullanımlarının aile içi sorun ve tartışmalara neden 

olduğu görülmüştür. Soruna neden olan faktörün ise internet kullanım içeriğinden ziyade 

internet kullanım süresi olduğu tespit edilmiştir. Anneler, çocukların internette ne kadar 

zaman geçirdiklerinin farkında olmadıklarını ve çocukların genellikle geçirdikleri zamanın 

daha az olduğunu iddia etme eğiliminde olduklarını ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle aileler, 

çocuklarından internet kullanım konusunda sorumluluk bilinci geliştirmelerini ve kendilerine 

otokontrol uygulamalarını beklemektedir. İnternet kullanım süresi uzadığında ve çocuk kendi 

iradesiyle internet kullanımını kesmediğinde uyarılar tartışma boyutuna varmaktadır: 

“Oluyor, çok oluyor. Çünkü yani sınırını bilmediğini düşünüyorum. Biz ona sınır 

koyduğumuz halde, 1 saat dediğimiz halde ben müdahale etmediğim sürece kesinlikle 

bırakmadığını düşünüyorum. Babası da ben de sürekli tartışma. Tabii o tartışmalar 

esnasında anne-baba arasında da tartışmalara dönebiliyoruz. Bu sefer bakıyorum aslında 

olay başka yöne de gidebiliyor. Hani çok oluyor, çok yaşıyoruz...” (A Grubu, K1) 

“...Ama yaz tatilinde her aile gibi kavgalarımız çok oldu. Bıraksak sabahtan akşama kadar, 

hiç kaldırmasan başından saatler farkına bile varmıyor…” (A Grubu, K6) 

“…Genelde internette geçirdiği süre sorun oluyor. Ama bazen izlediği içerikler de sorun 

olabiliyor. Hani içerik olarak yaşına uygun olmayan ya da ahlaken örnek almasını 

istemediğimiz tipte kişileri izlediği zaman sorun olabiliyor. Zaman olarak da kendini 

kaptırıyor ve elinden bırakmak istemiyor. Bir de bizim evde herkesin belli bir sorumluluğu 

vardır. Derslerine çalışmak, varsa ödevini yapmak, ev içinde de çöpleri atmak, ekmek 

almak, bulaşık makinesinden temiz bulaşıkları yerlerine yerleştirmek gibi sorumlulukları 

var onun da. Şayet telefona daldığı için bunları yapmazsa ister istemez sorun çıkıyor 

tabi...” (B Grubu, K7) 
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Ebeveynler internet kullanım süresini belirlemek/sınırlamak adına çoğunlukla ödül veya 

ceza sistemini tercih etmektedirler. Cezaya yönelik tehditlerin ise çoğunlukla babaları devreye 

sokmak veya internetle ilişiği tamamen kesmek olduğu görülmektedir. Öte yandan anneler, 

çözüm yolu olarak geliştirdikleri yolların da tam bir başarıya ulaşmadığını ve yalnızca anlık 

çözümler olarak karşılık bulduğunu ifade etmektedir. Her iki grupta da babanın devreye girmesi 

ile kullanım süresine kısıt getirildiği görülmektedir:  

“...Şimdi 1 saat süre veriyorum. Eğer ki o süreyi geçerse ona diyorum “Ben takip 

etmeyeceğim, sen takip edeceksin süreni.” Çünkü baktım ki ben takip etmek beni de yoruyor 

yani. “Geçtiğin her dakika, yarınki sürenden kesiyorum.” dedim ona. "Mesela 10 dakika 

geçtiyse, yarın evet 50 dakika senin süren." Ona dikkat etmeye başladı... Ama bu haklılık 1 

gün, 2 gün, 3. gün dönüyoruz. Çok oluyor yani, bu konuda sıkıntılıyız biz de.” (A Grubu, 

K1) 

“...Yani en şeyi, ‘bir daha oynayamazsın’ı söylediğiniz zaman onu bırakabiliyor. Yani 

tehditle ancak. Bu kadar, ancak bu şekilde olabiliyor.” (A Grubu, K3) 

“…...Babamızı çok görmediği için onunla tehdit ediyoruz. Bizi artık çok şey yapmıyor. 

Babayla çok yüz göz olmadığı için onunla tehdit ediyoruz işte. Ertesi gün yasak koyuyoruz 

o şekilde. Kafalarımız çok uymuyor, çözümümüz de tehdit başka hiçbir şey değil...” (A 

Grubu, K6)  

 “…Hatta 5 dakikalığına bir şeye bakmak için alındı ama o 5 dakika yarım saatten fazla 

sürdü. En son babası kızınca bıraktı…” (B Grubu, K2) 

 

“…telefona odaklanıyor, dersi ihmal ediyor. “Hadi çabuk yavrum, onu bırak yeter artık. 

Derslerin var yapman gereken sorumlulukların var.” diye uyarıyorum. Eğer öyle olursa 

hafta sonu, bir dahaki hafta sonu kullanamazsın, öyle bir cezamız var… Çok da ceza boyutu 

hani sözde kalıyor. Öyle bir uygulamaya da geçmek istemiyorum…” (B Grubu, K3) 

“…Akşam zaten babası izin vermiyor. Hafta sonu derslerini falan yapınca çok giriyor oyun 

moyun. O zaman kızıyorum, yasaklıyorum. Bir gün falan girmiyor ama sonra tekrar 

giriyor. En son hatırladığım babası bilgisayarın monitörünü sökmüştü. Bir hafta, 10 gün 

takmadı…” (B Grubu, K4) 

İlaveten çocukların cezalara karşı birtakım refleksler geliştirdiği ve buldukları en küçük 

zamanı bile internet kullanarak geçirmeye gayret ettikleri, farklı nedenlerle telefon veya 

bilgisayara ulaşabildikleri anlarda dahi oyun veya videolara erişmeye çalıştıkları anneler 

tarafından ifade edilmiştir. Çocukların internet kullanımının kontrol edilmesi ve süresinin 

kısıtlanması konularında babaların mahrum etme, bilgisayarı evden götürme, kızma gibi 

reflekslerinin kısa vadeli çözümler getirdiği, ancak zamanla çocukların geliştirdiği reflekslerin 

cezaları delici yönde geliştiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda ailelerde ödül yönteminin etkin 

olarak işlenmediği görülmektedir:  

“... “Bir bakayım, bir bakayım” diyor. “Bir bakayım” deme dedim. Bir bakayım demesi oyuna 

bakmak, oyunda bir karakter almak...” (A Grubu, K3) 
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“…Aldı telefonu, ben de mutfaktayım. Sonra eşim dedi ki “niye verdin telefonu”. Dedim ki 

“bir şeye bakacaktı”. “Hayır” dedi “gayet bakıyor yani”. Açmış çocuğu yanına oturtmuş, 

dikkat dağınıklığı olan çocuğumu bir de hani onu biz tek tek takip ediyoruz. Bu da almış 

böyle video izliyor...” (A Grubu, K7) 

“…O yarım saat 1 saate çıkıyor. Bazen benim bir işim oluyor vs. 2 saate çıkabiliyor...” (A 

Grubu, K8) 

“…Kızıyoruz biraz bırakıyor. Sorun çözülmüş gibi oluyor. Ama ondan sonra su altından 

gene gizlice bir şekilde kaçırıp 5-10 dakika da olsa gönlünü eğlendirmek için uğraşıyor...”  

(B Grubu K2) 

 

“…büyük kızım bir yerde bir internet, WI-FI, hani bir olsa hemen yüklemelerini yapar, 

müzik, film bilmem ne…bir yere gittiğimizde şifreyi biliyorsa eğer bakıyorum misafirlikte 

gibi değil sürekli bağlanıyor…” (B Grubu K5) 
 

“...Daha önceden eşim kapattırdı 3 ay. Bu sefer kızım kütüphaneye gitmeye başladı. 

Kütüphanede ücretsiz WI-FI vardı, gidiyordu ders çalışmaya diye. Oradan yüklüyordu 

YouTube’dan geliyordu eve. Bakıyorum Hatice Nur kütüphaneye gitmeye başladı habire. 

“Niye gidiyorsun kütüphaneye” dedim. “Sessiz ortam ya ders çalışıyorum” dedi. Ben de 

salaktım ya yuttum…” (B Grubu, K6) 

Anne-Baba-Çocuk Günlüğü: Aile Akşam Yemekleri, Birlikte Oturma, Sohbet  

A ve B gruplarına aile içi etkin iletişim ve birlikte faaliyette bulunma durumlarına 

yönelik, “Dün, akşam yemeğinden sonra çocuğunuz sizle mi yoksa internet ile mi vakit 

geçirdi?” sorusu yöneltilmiştir. A grubundaki ailelerin çocuklarının neredeyse tümü bir önceki 

gün, derslerinden ve ödevlerinden kalan bütün vakitlerini aileleriyle geçirirken, B grubundaki 

ailelerin çocuklarının ise aileleriyle vakit geçirmelerine karşın kısa bir süre de olsa internete 

vakit ayırdıkları görülmüştür: 

“Benimki de yemeği yedikten sonra, zaten 5.30 falan gibi geldi, yemeği yedi, biraz böyle 

yanıma uzandı, pek de meraklı sevdirmeye kendisini. İşte okulda yaptıklarını anlattı, quiz 

olmuşlar onları anlattı. Beraber vakit geçirdik.” (A Grubu, K5) 

“Akşam yemeğinden sonra beraberdik. Bugün deneme olacak, onunla ilgili genel kritik 

yaptık beraber, eksiklerini vs. Beraberdik yani.” (A Grubu, K8) 

“Yarısı bizimle ama yarısı internetle değil, dersle…” (B Grubu, K2) 

 
“…Yemekten sonra derse oturdu, dersini yaptı. Bizle çay da içti, akşam çayı. Biraz da 

telefona da takıldı.” (B Grubu, K5) 
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İnternet Kullanımının Eğitim ve Başarıya Etkisi 

Eğitim Zamanı: İnternet İyi Bir Destekçi Mi, Yoksa Başarının Önündeki Engel Mi? 

A ve B grubuna yöneltilen “Çocuğunuzun internet kullanımının okul 

eğitimine/başarısına etkilerini nasıl görüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında 

annelerin internet kullanımına ilişkin sabit fikirli olmadıkları bunun yerine internet 

kullanımının, kullanım nedenine bağlı olarak değerlendirildiği görülmüştür. Her iki gruptaki 

anneler de interneti, kullanım amacı eğitici faaliyetlerse (ödevler için internet kaynağı 

kullanımı, sınavlara hazırlık için video izlenmesi vb.) okul başarısını arttırıcı bir araç olarak 

değerlendirirken, eğlence amaçlı kullanımları (oyunlar, videolar vb.) okul başarısını düşüren 

bir araç olarak değerlendirmektedirler. Diğer yandan internet kullanım süresinin de okul 

başarısında etkisi olduğu yadsınamamaktadır. Kararında internet kullanımı olumlu olarak 

değerlendirilirken, kullanım süresinin aşılması bu görüşleri olumsuza dönüştürmektedir:  

 “Biz de ben de öyle düşünüyorum. Yani olumlu yönleri de var olumsuz yönleri de var. Yani 

yüzde elli, yüzde elli diyelim. Çünkü derste de çok kullanıyoruz...” (A Grubu, K5) 

“Olumlu buluyorum. Çünkü artık test kitaplarında bile barkod okuyucu ile çözemediğimiz 

sorunun çok güzel bir şekilde sanki yanınızda öğretmen varmış gibi detaylı anlatıyor yani. 

Ya da işte anlayamadığı bir konuyu EBA diye bir program var ya hani şeyin yaptığı, oradan 

gayet güzel dersleri falan da takip edebiliyoruz. Bazen mesela bir konuyu anlamadı, o 

konudaki elindeki test kitabındaki soru sayısı az ama başka bir kitap da çok fazla da almak 

istemiyorum böyle çocuğun gözünün önünde böyle yığıp da. Ama internetten de test 

çıkarabiliyorum. Bu beni maddi anlamda da hani test kitabı almama da gerek kalmıyor. Ve 

gayet olumlu.” (A Grubu, K7) 

“Eğer şimdi okul eğitimine ve başarısına katkı sağlamak isteyerek kullanırsa interneti evet 

olumlu etkileri olur. Ancak genelde bizim çocuklarımız oyun üzerinden kullandıkları için 

interneti ee olumsuz görüyorum. Telefonu, zaman, görevleri ihmal etmesine dair bir 

olumsuzluk bu. Zaman kavramı kalkıyor oyun başındayken...” (A Grubu, K8) 

“Olumlu etkilediğini düşünüyorum. Eğer verilen dersi orada araştırıyor ise, irdeliyorsa o, 

ona artı kazandırıyor. Eğer verilen dersi oradan irdelemiyorsa, arkadaşlarının anlattığıyla 

bir şeyler yapmaya çalışıyorsa hiçbir şekilde ona katkısı olduğunu düşünmüyorum…” (B 

Grubu, K1) 

“Bizim de evet dersler konusunda olumlu etkiliyor. Yani onun dışında “Bir şeye bakacağım 

dersimle alakalı” deyip de kaytarma yaparlarsa olumsuz hale dönüşüyor. Ama genel 

olarak tabii ki olumlu.” (B Grubu, K3) 

Zamanın bir gereği olarak internet kullanımı gerekli ve hayatı oldukça kolaylaştırıcı 

olarak değerlendirilmektedir. A grubundaki annelerin tamamı da bu görüşe katılarak, internetin 

bilgiye hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlama yönünü genellikle olumlu bir şekilde 
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karşılamaktadırlar. B grubundaki anneler ise çocukların kolaycılığa alışması, ulaşılan bilgilerin 

doğruluğunun teyit ve takip edilememesi ve öğrenilen bilgilerin çabuk unutulmasında tedirgin 

ve kaygılı görülmüşlerdir.  

“…Yani yaptığı amaç neyse, ders içinse tabii ki olumlu. Eskiden şeyler vardı, gidip çıktılar 

alıyorduk. Tabii ki daha iyi, onlar daha aslında iyiydi eline alıp kağıdı ders yapıyordular, 

kitap alıp araştırıyordular. Ama şimdi bir kolaylık oldu. Google’a yazdın mı her şey çıkıyor 

artık…” (B Grubu, K5) 

“Bence olumsuz etkiliyor internet. Yani internet olmadan önce kitaplar vardı. Bir şey, bir 

konu olduğu zaman açıyorduk Meydan Larousse’u, kütüphaneye gidiyorduk bir konuyu 

araştırıyorduk. Ve bu bizim aklımızda kalıyordu. Şimdiki nesilde bu yok. Kesinlikle bilgi 

akılda kalıcı değil. Bir de ayriyeten evde bir dünya kitap var, internetten konu araştırıyor. 

Evde bir sürü kitap var, aç kitabını kitabından araştır. Bir konuyu açtığı zaman, oradan 

bir şey geliyor, oradan bir şeye bakayım. Bu sefer de ders dikkati dağılıyor. Çocuklarda 

dikkat dağınıklığı bence eksikliği yaşandı bu konuda. Ben olumsuz olduğunu düşünüyorum. 

Yazılı basın her zaman daha akılda kalıcıdır diye düşünüyorum.” (B Grubu, K6) 

“…okuldan araştırma verildiğinde hemen ulaşıp yapabiliyor. Ama bu bilgiler sabun 

köpüğü gibi olabiliyor. Yani mesela sadece video izliyorsa aynı zamanda not almıyorsa 

akılda kalıcı olmuyor. Bilginin doğru mu, yanlış mı olduğunu da irdelemiyor mesela…” (B 

Grubu, K7) 

İnternet Kullanımımın Bireysel ve Sosyal Başarıya Etkisi: Sosyalleşmenin Ya Da 

Asosyalleşmenin İnterneti 

Eğitim ve başarı başlığı altında okul başarısının ötesine geçerek, bireysel ve sosyal 

başarılar etkisi bakımından annelere “Çocuğunuzun internet kullanımının bireysel/sosyal 

yetenek ve yetkinliklerine ne gibi etkilerini gözlemliyorsunuz? (Asosyalleştiren/ 

sosyalleştiren)” sorusu sorulmuştur.  

Annelerin bazıları çocuklarının arkadaşlarıyla ya da akrabalarıyla yaptıkları 

paylaşımların ve kurdukları iletişimlerin içeriğine değil miktarına odaklanmıştır. Buna bağlı 

olarak ister fiziksel, ister internet aracılığıyla akranlarıyla ya da büyükleriyle bir araya gelmeleri 

çocuklarını sosyal olarak tanımlamaları için ailelerce yeterli bulunmaktadır. Ne var ki ailelerce 

çocukların bir araya geldikleri vakitlerde hayata dair olaylar ve durumlar ile ilgili değil, yalnızca 

veya çoğunlukla internet uygulamaları/oyunları/kahramanları hakkında paylaşımda 

bulundukları da ifade edilmiştir. Bu noktada hem A hem de B odak grubunda annelerin 

sosyalleşme algılarının sosyalleşme kavramını tam olarak karşılamadığı ve sosyal olarak 

nitelendirdikleri faaliyetlerin esasında toplumla bir bütünleşme içermediği tespit edilmiştir: 

“...Hani bu bir internetle başladı ama gene işte bu YouTuberlık şeylerine olduklarında e 

baktım arkadaşıyla telefon açıyorlar. Bir de arkadaşıyla oyun oynarken karşılıklı 
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konuşarak video çekiyorlar. E biraz sosyalleşiyorlar kendi arkadaş ortamlarında...” (A 

Grubu, K1) 

“Yani arkadaşlarıyla iletişim kurması için sanki gerekiyormuş gibi internet, öyle bir 

konumdayız. Oyunlar için diğer bilgilere benim oğlumun araştırma yani öyle bir durumu 

yok çünkü oyunla ilgileniyor. Onlarla aynı dili konuşması için kullanması gerekiyor...” (A 

Grubu, K3) 

 “…mesela görüşmediğimiz bir kişi varsa, üzerinden bir ya da iki hafta geçmişse aradan, 

yan yana gelemediysek WhatsApp üzerinden arıyor. Veyahut da kendisi arıyor. Bu şekilde 

iletişim kuruyor yani. Benim bazen haberim bile olmuyor. “Anne bu akşam yatmadan önce 

teyzemle konuştum” diyor mesela WhatsApp üzerinden. Sesli mesaj atıyor. Bir şeyler 

yapıyor kendi başına yani güzel. Olumlu.” (B Grubu, K1) 

Öte yandan görüşme yapılan 15 anneden ikisi A, biri B grubundan olmak üzere üç 

annenin sosyalleşme ve asosyalleşme kavramları arasındaki farkı daha net olarak ayırt 

edebildikleri görülmektedir. Bu ayrımı daha net yapan anneler, internet üzerinden iletişim 

kuruyor olsa dahi, çocuğu toplumsal hayattan kopardığı gerekçesiyle internete dair olumsuz 

görüş bildirmiş ve internetin çocuklarını asosyalleştirdiğini belirtmişlerdir:  

“Ben de çok fazla sosyalleştirdiğini düşünmüyorum. Zaten bir araya geldikleri zaman 

oyundan başka yaptıkları hiçbir şey yok. Bir araştırma falan da yok. Benim kendi oğlum 

adına konuşuyorum. O yüzden ben sosyalleştirdiğini düşünmüyorum...” (A Grubu, K6) 

“Benim çocuğumu da sosyalleştirmiyor. Yani tamamen dünyadan kopartıyor...” (A Grubu, 

K7) 

“Ben de asosyalleştirdiğini düşünüyorum. Yani şimdi hem kendisinin hem arkadaşlarının 

telefonları var. Yan yanayken bile onlarla ilgileniyorlar. Ya da arkadaşları geliyor 

bilgisayardan beraber oyun oynuyorlar. Bir de çocukların kendi içlerinde konuştuğu konu 

bu olunca beraberken bile yalnızlaşıyorlar gibi geliyor bana. Beraber oturup bir kitap 

hakkında ya da hayat hakkında nadiren konuşuyorlar...” (B Grubu, K7)  

Diğer anneler ise, çocuklarının özellikle akrabalarının yanında iletişime katılmak yerine 

telefonla veya bilgisayarla vakit geçirmeyi tercih ettiklerini, dolayısıyla çocuklarının 

asosyalleştiğini de ifade etmeleri, eğitim, başarı ve okul arkadaşlığı için çocuklarını 

sosyalleştiren bir internet tanımına rağmen, aile ve akrabalar içerisinde kurulan iletişimde 

tercihen bir asosyalleşme gerçeğini ortaya çıkarmaktadır: 

“...bir topluluk içinde, aile ortamlarında genelde sizin o boşlukta onunla 

ilgilenemeyeceğini düşündüğü için telefonu kapma, kullanma gibi. O ortamlarda ben 

asosyalleştiğini düşünüyorum...” (A Grubu, K1) 

“Ben de, aile ortamında gerçekten asosyal yapıyorlar...Mesela beş taş vardı eskiden, yedi 

taş oynardık, ben onu bilmiyordum da. Yağ satarım bal satarım bunları oynuyorlar. Yani 

eski oyunları, yakar top oynadılar mesela. Ay biz oturduk seyrettik özlemişiz böyle şeyleri. 

Böyle çocukları görmeyi özlemişiz. Bilmiyorum telefon bence her yönden sakıncalı...” (A 

Grubu, K5) 
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“…Köşesine çekiliyor. Telefonla vakit geçirmek istiyor. Hani o kullanacağı zaman 

içerisinde. Hani “Bir yere gidelim, ya bir şey yapalım.” deyince “Ben telefonla dersim var 

işte zaman geçireyim…” işte fenomenler var onları takip ediyor, izliyor…” (B Grubu, K3) 

 “…büyük kızım dediğin gibi bir köşeye oturur. Mesela onunla daha çok zaman geçirir. 

Hani “anneanneme geldik bir çay içelim, oturalım…” o da çok kısa, o da benim zorumla. 

Hani “Hilal hadi gel…” dedikleri için bir çay içiyor, hemen hızlı hızlı köşesine geçiyor…” 

(B Grubu, K5) 

“…akraba ziyareti falan yapacak olsak gelmek istemeyebiliyor. Ben bunu da internete 

bağlıyorum. Yani oyun oynayarak ya da video izleyerek kendince daha keyifli zaman 

geçireceğini düşündüğü için direniyor biraz. Bence böyle böyle insanlar birbirinden kopuk 

hale geliyor.” (B Grubu, K7) 

Bunlarla birlikte internet kullanımının çocuklar üzerinde bireysel yetenek ve 

kapasitelerini geliştirmeye yönelik faydalarının da bulunduğu ebeveynler tarafından 

vurgulanmıştır. Bu kapsamda ebeveynler çocuklarının internet kullanımı sayesinde bireysel ve 

sosyal becerilerini geliştirici ve eğitici-öğretici nitelikte bilgiler ve kazanımlar elde ettiklerini 

ifade etmektedirler. Bu kazanımlarsa ailelerin doğrudan yönlendirmiş oldukları etkinlikler, 

çocukların ilgi duydukları alanlar ve kullandıkları iletişim araçları çocuktan çocuğa farklılık 

göstermektedir.  

“...Hani neye gidiyor, ney kursuna gidiyor ayrıca. Baktım ney videosu çekiyor, arkadaşları 

ile paylaşıyor. Onlar hoşuma gidiyor. Evet sosyalleştiriyor. O da bir özgüven getiriyor ona. 

Beğeni, arkadaşlarından beğeni topladıkça...” (A Grubu, K1) 

“...İyi manada YouTube’da işte el becerilerini geliştiren hani enstrüman kullanımı var 

mesela hani bunlarla ilgili açıp hani bireysel olarak yeteneklerini geliştirdiği noktalar da 

var evet.” (A Grubu, K8) 

“…Kelime dağarcıklarının biraz fazla geliştiğini görüyorum. Bazen mesela hiç 

ummadığımız bir yerde, hiç ummadığımız daha önceden izleyip de aklında kalan bir 

kelimeyi direkt bize mesela orada uyguluyor…” (B Grubu, K2) 

“…bazen geliyor “Anne uzayla ilgili şunu araştırdım…” hani belgesellere karşı şeyi çok. 

Hani onları gelip bize bile gösteriyor. Hani bizim bilmediğimiz şeyleri bile şey yapıyor…”  

(B Grubu, K4) 

“…ya bir tiyatrodur, sinemadır, yeni çıkmış bir kitabın tanıtılmasından, işte yeni açılan 

derneklerin işte programlarına, seminerlerine ulaşmada kolaylık. Ya da bir bakıyorsun işte 

bir yazara mesaj çekmiş, bir bakıyorsun işte bir konuda birinden bilgi almak için 

akademisyene mesaj çekmiş…” (B Grubu, K6) 

 

“…ona kattığı şey bence bakış açısını geliştirmesi. Yani ülkedeki olaylardan, insanların 

halinden daha çok haberdar oldu. Hatta dünyadaki olayların daha çok farkında 

diyebilirim. Çünkü odasından çıkmadan oradaki olaylara dair bilgi edinmek için fırsatı var 

artık…” (B Grubu, K7) 
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İnternet Kullanımı ve Bağımlılık 

Annelerin çocukları ile iletişimde en zorlandıkları konulardan birisi internet kullanımını 

bırakamama veya süresini azaltamama durumudur. Çocuklarının bağımlı olması durumu her 

anne için korkutucu ve istenmeyen bir gelişmedir. Bu kapsamda annelere “Çocuğunuz dün kaç 

saat internet kullanımı gerçekleştirdi?” sorusu yöneltilmiştir. 

Görüşülen A ve B grubundaki annelerin tümünde çocukların hafta içi internet kullanımı 

gözetim altında ve kısıtlanabilir durumdadır. Bu gözetim ve kısıtta ebeveynlerin yaş 

değişkenine bağlı olarak çocuklarının sınava hazırlanma durumunu dikkate aldıkları 

görülmektedir. Bu nedenle 10 yaşındaki bir çocukla 13-14 yaşında lise sınavlarına hazırlanan 

bir çocuğun takibi ve kontrol düzeyi farklılaşmaktadır. Bu durum çocukların hafta içi ve hafta 

sonu internet kullanım sürelerini ve amaçlarını etkilemekte, özellikle 13 ve 14 yaş grubu 

çocuklarda sınav hazırlığı odaklı internet kullanımının serbest olduğu görülmektedir. Ancak 

genel olarak bakıldığında çocukların bir önceki gün ya hiç internet kullanmadığı ya da asgari 

20 dakika ve azami 2 saat civarında internet kullandığı belirlenmiştir. Çocukların her birinin 

kullanım sürelerinin birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Aynı zamanda bahsi geçen süreler 

toplam süreler olarak değerlendirilmiş olup esasında çocukların bu süreleri aralıklı olarak 

internette geçirdikleri ifade edilmiştir.  

“Dün işte akşam yemeğinden sonra kullandı da. 1 saati kesin geçmedi. Evet. 1 saat 

diyebiliriz yani.”   (A Grubu, K1) 

“Biz de dün müzik dinledik. Aşağı yukarı testler bitene kadar 2-2,5 saat.” (A Grubu, K5) 

“1,5 saat falan kullanmıştır aralıklarla.” (B Grubu, K4) 

“Dün beraber 25 dakikalık bir bölüm izledik dizimizden. Onun dışında aralıklarla 

Instagram’a WhatsApp’a falan girdi. Sanırım toplasak 2 saat eder.” (B Grubu, K7) 

Bağımlılık Süre İlişkisi: Eğitim Seviyesine Göre Annelerin Yaklaşım Farklılığı 

Bağımlılığı nitelendirebilmek için sorulan bir diğer soru “Çocuğunuzun internet 

kullanım süresi ne kadar olduğunda “bağımlılık” olarak nitelendiriyorsunuz?” şeklinde 

sorulmuştur. Bu kapsamda eğitim seviyesi yüksek olan anneler (A grubu) genel itibariyle 

bağımlılığın süreyle ölçülemeyeceğini, çocuğun interneti bırakamadığı veya internete aşırı 

talep gösterdiği noktada bunu bağımlılık olarak nitelendireceklerini ifade etmişlerdir: 

“...Yani ondan kopamaması bana bağımlılık olarak geliyor. Ve ben bağımlı olarak 

görüyorum yani. Çünkü süresini ben, şu anda yaşı itibariyle önünü kesebildiğimi 

düşünüyorum. Ama ilerde kesemeyebilirim diye düşünüyorum. He şu anda kesebildiğim 
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için süre olarak değil de o davranış karakteri açısından, o tarz bahaneleri sunması bana 

bağımlılık olarak geliyor.” (A Grubu, K1) 

“Bence de bağımlı. Yani 1 saat oyun oynasa bile ya da yarım saat. Mesela ben sesleniyorum 

mutfaktan “Zübeyir bana şunu getir mutfaktan.” falan diye duymuyor beni çocuk. O kadar 

dalmış ki işin içine, yarım saat de oynasa, 10 dakikalığına da alsa yani bence bu bağımlılık. 

Yani çocuk kendini kaptırmış beni duymuyor bile...” (A Grubu, K5) 

“Ben de bağımlılığı geçirdiği süreyle değil de ne kadar ihtiyaç duyduğu ne kadar sıklıkla 

ihtiyaç duyduğu, yani onu ne sıklıkla ihtiyaç duyduğu yani onu eline almayı işte oyun 

oynarken işte neyle meşgulse internette ona sürekli bakma ihtiyacı, onla ilgili olduğunu 

düşünüyorum ben...” (A Grubu, K8) 

“Ben belli bir saat söyleyemem. Çünkü mesela hiç işi yok diyelim, sorumluluklarını halletti. 

Benim de özellikle ilgilenecek bir vaktim yok o an. E bu çocuk ne yapacak? Böyle bir 

durumda internet vakit geçirmesi bana doğal geliyor. Çünkü tek başına çok uzak bir yere 

gitmesini istemem. He bağımlılık olarak nitelendirmek için bence çocuğun internet aşkıyla 

sorumluluklarına karşı duyarsızlaşması gerekiyor. Bir şeyi yapmasını isteyince sırf internet 

için reddediyorsa, internetten kopamıyorsa, “tamam artık kapat” dediğin zaman 

hırçınlaşıyorsa o zaman bağımlılık derim.” (B Grubu, K7) 

Ancak eğitim seviyesi daha düşük olan annelerin (B grubu) bağımlılığı salt kullanım 

süresi üzerinden tanımladıkları ve bu ailelerde bağımlılık olarak değerlendirilen sürenin 

genellikle 3 saat ve üzeri olduğu görülmüştür. 

“…3 saati geçerse bağımlı derim.” (B Grubu, K1) 

“Ben de 3 saatten sonra bağımlı hale gelebilir.” (B Grubu, K3) 

“Benim için de 3 saatten sonra.” 

“3 saat.” 

Bağımlılığın Takibi: Süre ve İçerik Kontrolü 

Annelere, “Çocuğunuz internet kullanımında en çok hangi uygulamayı, hangi gün ve 

saatlerde kullanmaktadır?” sorusu yöneltilmiştir. Yanıtlar incelendiğinde çocukların hafta içi 

yalnızca akşam saatlerinde kısa süreli olarak, hafta sonları ise gün boyu daha yoğun olarak 

internet kullandıkları görülmüştür. Oyun uygulamalarında öne çıkanlar PubG ve Brawlstar 

olurken, sosyal medya uygulamalarında ise öne çıkanların YouTube, Instagram ve WhatsApp 

olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber erkek çocukların YouTube’da geçirdikleri 

zamanlarda da genellikle oyun videosu ve YouTube fenomenlerini izledikleri saptanmıştır: 

“En çok kullandığı saatler akşam dediğimiz gibi. Hani test çözme süresinden sonra kalan 

zamanda ya da okuldan geldikten sonrası zamanda... YouTuberlar da olabiliyor bu oyun 

da olabilir. O konuda çok üzerinde durmuyorum...” (A Grubu, K2) 
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“...Karakter alıyormuş, her gün girmek istiyor...Giriyor. Hafta sonları da en az iki saat 

Playstation oynuyor. Orada da PubG mi oynuyor ne o tarz bir oyun oynuyor.” (A Grubu, 

K3) 

“...Oyun işte, Brawlstar oyunu ve YouTube uygulamasını en çok kullanıyor. Onda da işte 

oyun videoları...” (A Grubu, K8) 

“…Mesela 18.00’den sonra 1 saat rahat dinleniyor ama bunun yarım saati eğer telefonu 

verdiysek eline, öyle veriyorum. Instagram’dan kısa Kore dizilerini takip ediyor, onun 

dışında bir şey yok…” (B Grubu, K2) 

“Bizimki sadece hafta sonu YouTuberları takip ediyor. Sabah erken kalksa sabah 

seyredecek. Yani ara ara, her zaman da vermiyorum eline. Yani yarım saat… Yoğun olduğu 

saatler öğlen saati, işte 2-3, o saatlerde. PubG oyunu bizde de var.” (B Grubu, K3) 

“…Akşam 9.00’da diyebilirim. Arkadaşlarıyla WhatsApp grupları var, oradan 

konuştukları bir konu varsa o da bakıyor. Ama daha çok Instagram’da komik fotoğraflara, 

videolara bakıyor. Bir de YouTube’da takip ettiği birkaç kanal var. Her zaman olmasa da 

onlara da bakıyor.” (B Grubu, K7) 

 
Annelerin çocuklarının internette geçirdikleri zamanı ve tükettikleri içerikleri takip 

etmeleri ve haberdar olmaları iyi bir durum iken, bir diğer soru “Çocuğunuzun internet 

kullanımını yönlendirebiliyor musunuz? Evet ise, nasıl bir kontrol/yönlendirme davranışı 

geliştirdiniz?” şeklinde sorularak annelerin olumsuz internet kullanımları karşısındaki 

yönlendirme gücü sınanmıştır. 

Ebeveynlerin büyük çoğunluğunun çocukların cinsiyetine ve ailelerin sosyoekonomik 

durumlarına ve eğitimlerine bağlı olmaksızın birtakım toplumsal, ahlaki ve milli değerleri 

dikkate alarak çocuklarının internet kullanımını yönlendirebildiği görülmüştür. Yönlendirme 

davranışının ise genellikle çocuğa gerekçe sunarak ve mantıklı argümanlarla çocuğu ikna 

ederek gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Bu yönlendirme bir süreç olup, dinamik 

değişkenlerce kimi zaman güçleşmekle birlikte, nihai olarak birkaç istisna dışında başarılı 

olduğu ifade edilmiştir: 

“Ya ben sosyal medya kullanmaması gerektiğini söylemiştim daha önceden oğluma. Hani 

yaşı uygun değil, orada her türlü yanlış içerikler olduğu için. Sosyal medyayla 

ilgilenmiyor. YouTuberlarla da izlememesini söylemiştim. Hani bunu konuşarak 

hallettik...” (A Grubu, K3) 

“…Birincisi din konusunda, bir de vatan konusunda dalga geçen hiç kimseyi ya da onu 

sözel olarak şey yapan insanları takip edip beğenmesini istemiyorum. Bakıyorum işte ben 

Instagram kullandığım için bazen bazı sayfaları beğenmiş, bir tane sanatçıyı. Hemen 

onunla ilgili din ya da vatanla ilgili olumsuz yorum yaptıysa SS’liyorum ona atıyorum 

WhatsApp üzerinden. Bak takip ettiğin kişi senin 3’te 1’ini oluşturur, beğendiklerin de 4’te 

1’ini oluşturuyor. Bu tarz hani sana şey yap diye yönlendirmeler yapıyorum. Hani ilk önce 

anlattığım zaman muhakkak bir karşı çıkıyor. Onu böyle görsellerle işte biraz farklı 

şeylerle yönlendirdiğim zaman yönleniyor…” (B Grubu, K4) 
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Annelerin yönlendirme davranışlarından bir tanesinin de çocukların internetteki 

faaliyetlerine dahil olmaları olduğu görülmüştür. Bu noktada çocuğa kontrol uygulamak isteyen 

ebeveynler kendilerini de sürecin içine dahil etmektedirler. Diğer bir ifadeyle çocuğun 

internette geçireceği zamanı aileyle yapılan bir etkinliğe dönüştürmeye çalışmaktadırlar. 

Annelerin ifadeleri incelendiğinde bu yöntemin çocuklar üzerinde nispeten başarılı bulunduğu 

görülmektedir:  

“...Yönlendirme olarak da hani eğer ki bir şeyler yapılacaksa ekran başında duruma göre 

haftada bir, ayda bir yoğunluklarına göre oturup ailece film izliyoruz. Netflix’ten ya da 

YouTube’dan falan. Hani eğer bir şey yapmak istiyorsa ekran başında, gel hep beraber 

yapalım diye. Bundan da keyif alıyorlar. O günü o saati bekliyorlar...” (A Grubu, K4) 

“…Buna ben çözüm olarak tamamen reddedici bir tutum takınmak yerine ben de onunla 

takip etmeye çalışıyorum. Mesela dinlemek istediği bir şarkı varsa ben de dinliyorum o 

şarkıyı ya da bir video mu var, ben de izliyorum. Ben içeriği bilince bana göre kendi kendini 

filtreleyebiliyor ya da ben ona alternatif önerebiliyorum…” (B Grubu, K7) 

Yönlendirebilen anneler, çevresel faktörleri (sınıftaki, sokaktaki arkadaşları, akrabaları 

vb.) en büyük güçlük olarak nitelendirmektedir. Çocukların ailelerin rızası olmayacağı 

içerikleri, çevreleriyle kurdukları iletişimi sürdürebilmek için tercih edebileceği annelerin 

yanıtları ile fark edilmiştir: 

“...bu sene içerisinde arkadaş çevresi sadece onların içinde olması, “Hadi sen de bu 

konularda başarılısın” falan “Oyuna dahil olalım şunu satın alalım bunu verelim” falan… 

O çocuğu çevre faktörünün daha çok yönlendirdiğini hani düşünüyorum okulunda...” (A 

Grubu, K2) 

“...Ben biraz başarılı olabiliyorum hani yaşından dolayı. Ama beni en çok 

yönlendirmelerimde bölen benim kendi ailem...Beni en çok bu noktada zorlayan ailem...” 

(A Grubu, K7) 

“…Tamamen yönlendirmem üzerine kullandığını iddia edemem. Çünkü bu yaştaki bir 

çocuk evde ailesinden etkilendiği kadar sokaktaki ve okuldaki arkadaşlarında da muhakkak 

etkileniyor. Onlarla ortak sohbet konuları olabiliyor. Ona binaen açıp izleyebiliyor mesela 

bana sorsa istemeyeceğim şeyleri…” (B Grubu, K7) 

Diğer yandan, annelerin çocukları yönlendirme ihtiyacı özellikle çocukların sosyal medya 

platformlarında hesaplarının gizliliği, paylaşımları, sanal ortamdaki arkadaşlıkları ve izledikleri 

video içerikleri hususlarında yoğunlaşmaktadır.  

 “...Instagram hesabı için ben, hesaplarının gizli kalmasını sürekli onlara 

yönlendiriyorum...” (A Grubu, K4) 

“...İşte sosyal medya kullanımı ya da oyunlardaki sohbet platformlarıyla alakalı uyarılarda 

bulunuyorum. Hani düzgün ve uyanık kullanmaları açısından uyarmaya yönlendirmeye 

çalışıyorum...” (A Grubu, K8) 
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“…Instagram açtı kendine. Arkadaşlarının varmış, “anne ben de açayım” dedi. Aç dedim. 

Şimdi ben onun arkadaşlarını filan hep kontrol ediyorum. Kim var neyi takip ediyor. Ya 

kendim çıkartıyorum ya da soruyorum “bu kim, neden takip ediyorsun” filan ama “takip 

etme” dedim mi etmiyor…” (B Grubu, K4) 

“…Instagram’ı da açmasına izin vermedim bir dönem. Şimdi açtı tek kuralım oldu, resim 

yüklemeyeceksin. Resim yüklemediği sürece Instagram’ı kullanabiliyor. Yani resim 

yüklemesine izin vermedim…” (B Grubu, K6) 

Ebeveynlerin yönlendirmesinin genellikle çocukların tükettikleri içerikleri kısıtlayıcı 

olduğu ve görüşülen annelerden yalnızca ikisinin çocuklarını tüketimden ziyade içerik 

üretmeye özendirme ve yönlendirme davranışı içinde oldukları görülmüştür: 

“...İnternet kullanıyorsan da faydası olan, bu topluma faydası olacaksa araştır. Hani bir 

hacker konusu geçti ya. Hacker olabilirsin ama bu Türkiye için, bu vatan için oluyorsan 

dedim ol yani. Hacker olmak istiyorsan ol, ben hackerlığı kötü olarak görmüyorum. Hep 

konuşuyoruz bu şekilde...” (A Grubu, K1) 

“Yönlendirme kontrol evet, hafta içi baktık olmadı hafta sonuna yönlendirdik onları. 

Yönlendirme bir de şu manada. Ben hep şey diyorum “Sadece tüketici tarafında olmayın. 

Bu kısmın hani üreten bir şeyi de var yani tarafı da var...” (A Grubu, K8) 

Baba ve Yönlendirme 

Annelere tüm bu süreçte karşılaştıkları sorunlar karşısında babanın yönlendirme sürecine 

olan veya olması beklenen yönlendirme davranışı “Yönlendirmelerde babaların katkısı var mı 

ve eğer onlar yönlendirseydi nasıl olurdu sizce?” sorusu ile sorulmuştur. İncelenen yanıtlarda 

anneler tarafından babaların desteğinin yeterli bulunmadığı saptanmıştır. Babaların sürece 

katılmama nedenleri olarak ise iş yoğunluğu ve annelerin süreç içerisinde halihazırda oldukça 

aktif olması gösterilmektedir: 

“...Bizde de baba yok gibi bir şey, yani varla yok arası. Bir tek ortak, gün içinde akşam 

yemeğinde beraberiz…Ben çocukların bütün sorumluluğunu ben aldım... Çocuk 

Teknofest’te görevliydi ki biliyorsunuz Teknofest çok kalabalık ve 3 çocuğumu kaldırdık 

oraya gittik falan. Babaya dedim ki bir gün de beraber gidelim şey yapalım. Dedi ki yok 

siz gidiyorsunuz zaten…” (A Grubu, K7) 

“Anneler olarak o kurs, o etkinlik birçok şeye koşturuyoruz. Babalar haklı olarak takip 

edemiyor...” (A Grubu, K8) 

“Babanın katkısı fazla değil. Baba sürece değil de sonuca odaklı. Hani nasıl yapılacağına 

karışmıyor da sonuca göre ödül veya ceza verebiliyor…” (B Grubu, K7) 

Oysa özellikle erkek çocuk anneleri, erkek çocuklar için babaların sözünün ailede daha 

çok geçerli olduğunu, bu nedenle de sorun ve tartışmalarda babaların desteğine ihtiyaç 

duyduklarını ifade etmektedirler. Zira babayla daha az temas halinde olan ve rol model olarak 
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babalarını benimseyen çocukların babalarına karşı daha itaatkar davranma eğiliminde oldukları 

anneler tarafından vurgulanmıştır: 

“...O daha etkili oluyor. Hem de hemcinsi olduğu için daha etkili olduğunu düşünüyorum.” 

(A Grubu, K1) 

“Erkek çocuklarda özellikle baba rol model. Onun kesinlikle kararları, usulleri, koyduğu 

sınırlar onlar için daha etkin olabiliyor. Belli bir yaştan sonra onu görüyorsunuz, erkek 

çocukta...” (A Grubu, K2) 

“…Babalarının söylediklerine itiraz edemiyorlar ama bizimkilere itiraz ediyorlar. Baba 

hayır dediği konuda fazla ileri gidilmiyor, ısrar edilmiyor. Ama biz hayır dediğimiz zaman 

birazcık daha ısrar ediliyor.” (B Grubu, K1) 

“Genelde ben daha fazla etkili oluyorum. Baba çok fazla değil. Ama etkisi olur muydu? 

Muhakkak ki etkisi olurdu. Çünkü bakış açısı daha farklı olabiliyor. Biz daha belki farklı 

bakıyoruz, daha korumacı. Ama babalar daha makul yaklaşabiliyorlar. Daha etkili 

olurdu.” (B Grubu, K2) 

“Bizde de etkili olur yani. Bazen önüne geçemediğim şeyleri babası hemen şey yaparsa 

daha çabuk etkiliyor, yani. Babanın daha etkili olmasını isterdim.” (B Grubu, K4) 

Babaların sürece daha fazla dahil olmaları durumunda çocukların yönlendirilmesi 

noktasında daha başarılı olacağı öngörülmektedir. Ne var ki kimi annelerin, babaların sürece 

katılımının şu anki tavırları ile değil, olduklarından daha yumuşak ya da sert olması 

beklentisi içinde oldukları görülmüştür.  

“Benim eşim olgun değildir, yaşına göre. 40 yaşında ama olgunlaşsın diye bekliyoruz. Her 

şeyi ben söylemem gerekiyor...gördü. Ben ne kadar çırpınırsam çırpınayım o tuttu babayı 

örnek alıyor...Düşün ki daha nelerini uygulayacak. Ama ben bir yandan da babayı eğitmek 

zorundayım. Ben ne kadar eğitim verebilirim ki, o yüzden sırf zaman değil davranışlarını, 

çocuklarla birlikte olduğu davranışlarını düzeltse o bana yeter.” (A Grubu, K3) 

 

“…Babası da biraz önyargılı, eski düşünceli. Yasakları aslında çok var da ben onu 

yumuşatıyorum. Bu dönem bizim zamanımızdaki değil. Her şey değişti hani biraz izin 

verelim de yapsın bazı şeylerde. Bazı şeylerde çok net serttir. Ben onu yumuşatırım. Aslında 

o da hani beraber aynı derecede gitseydik ne ben yorulurdum ne de çocuklar. Eşimi ikaz 

etmek zorunda kalmazdım, baba da bana destek olsaydı, aynı kafada gitseydik. Babası 

bazen çok sert. Aslında müdahale etmiyor. Sadece babaya bir şey sorduklarında çok sert 

kuralları var. Hemen kestirip atıyor…Ama birbirimizle aynı kafada olsaydık çok 

rahatlardım ben mesela…” (B Grubu, K5) 

“…Babayı çok çabuk ikna edebiliyor, çok çabuk kandırabiliyor, çok çabuk 

yönlendirebiliyor. Baba bir an sinirleniyor ama çok etkisi olduğunu düşünmüyorum hani 

çocukların üzerinde. Yani babayla böyle şey hani yeni stil babalar gibi her şeyi 

konuşabiliyor, paylaşabiliyor ama genelde kural koyucu benimdir. Babanın dahil olmasını 

kesinlikle isterdim. Zararsız, otoriter bir baba olmasını isterdim.” (B Grubu, K6) 

“…Şu anki tavrıyla katılacak olsa sabırsız bir insan olduğu için çocuğu sıkabileceğini, 

soğutabileceğini düşünüyorum. Ama daha sakin bir ruh haliyle destek olmasını isterdim 

tabi.” (B Grubu, K7) 
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Gerçeklik-Sanallık Algısına Etkileri 

İnternetin Ürettiğini Tüketmek: Beğeni, Davranış ve Söylemlere Etkisi 

İnternet kullanımı sadece oyun oynama, haber alma, zaman geçirme, yenilikleri takip 

etme dışında üretilen içeriklerin doğrudan ve rastgele tüketilmesi, özellikle çocuklarda ve 

gençliğin ilk evrelerinde gerçek ve sanal olan üzerinde bir takım algısal değişimlere neden 

olmaktadır. Özellikle 10 – 14 yaş grubunda sosyal medya fenomenlerin rol model alınması, 

oyun kahramanlarının taklit edilmesi, şirketler tarafından üretilen reklamlara maruz kalınarak 

tüketim alışkanlıklarının yönlendirilmesi gibi durumlar nedeniyle annelere “İnternet kullanımı 

sonucu çocuklarınızın beğeni, davranış ve söylemlerinde öne çıkan etkiler tespit ediyor 

musunuz? (YouTuberlar, oyun kahramanları, fenomenler vb.)” şeklinde soru sorulmuştur.  

Yanıtlar incelendiğinde çocukların internet kullanımında tükettikleri içeriklerden 

düşünsel, tutumsal ve davranışsal olarak etkilendikleri tespit edilmiştir. Bu durum cinsiyete 

göre değişiklik arz etmektedir. Örneğin kız çocuklarda özellikle makyaj ve bakım konularına 

bir yönelim mevcutken, erkek çocuklarda söylem ve davranış yönünde bir yönelim mevcuttur:  

“Vallahi ben oğlumla son bir senedir değişimler görmeye başladım. Nasıl söyleyeyim bir 

kabalaşma, artık bu kanalları izlemesinden mi, sokakta çok arkadaşlarıyla takılıyor ondan 

mı bilmiyorum ama karakter olarak PlayStation’da oynadığı bir oyun var. Onu çok taklit 

yapar. Yani bir değişim var yani son zamanlarda, son bir sene içinde. Dil olarak, davranış 

olarak her şekilde. Böyle.” (A Grubu, K6) 

“Evet, ben de tespit ediyorum. Geçen sene 5 yaşındaki çocuğum markete gitmiştik, ben 

PubG oyununu bilmiyordum. Bana bu tavayı alır mısın dedi. Ne yapacaksın bunu diye 

sorunca oyun oynayacağım, dedi. Sen tavayla ne oynayacaksın kız değil, bir şey değil falan. 

Ondan sonra hayır dedi böyle tavayla vuruyorsun, oynuyorsun. Nasıl yani dedim...Şimdi 

oyun yok bizde ama abi öğreniyor kardeşine anlatıyor. O onu taklit ediyor...” (A Grubu, 

K7) 

 “…Orada gördüklerini telaffuz etmiyor. Ama etkilendiği şeyler var. Mesela bir makyaj 

videosu izlediyse kalkıp kendine makyaj yapıyor. Ondan sonra saç şampuanı gördüyse 

orada kızlar saçlarını sallıyor ya, kendisi aynı şekilde saçlarını kremi sürüp sallıyor…Bana 

karşı kullandığı bir kelime yok. Davranışları yapıyor mesela saç işte, saçlarını sallıyor 

mesela bir defile izlediği zaman evde o şekilde yürüdüğü oluyor bazen…” (B Grubu, K1) 

“Oğlumda işte fenomenleri seyrettiği için arada kelimeler çıkabiliyor ama hani çok fazla 

değil. Bu ara şey herhalde kas, anne “bana şu ağırlıklardan al da kas yapayım” diyor. İşte 

bugünlerde “doğum günüm gelecek bunlardan alsan ne iyi olur veya ona vereceğim parayı 

bana versen” 25 lira mıymış neymiş bakmış araştırmış, herhalde “onları alsan iyi olur” 

dedi. İnternetten gördüğünü düşünüyorum.” (B Grubu, K3) 

 “Ama şimdi kız çocuğu ya makyajı evde yapıp da tabi o onları izliyor…Tabi özentileri 

oluyor. Hem arkadaştan olsun hem internette güzel bir bayanda görse onun gibi, hani 

oluyor yani arada bir…” (B Grubu, K5) 
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“…Ama şey var makyaj videoları, işte bu yüz bakım videolarını inceleyip yüzüne bir şeyler 

deniyor. Artık denemediği bir şey kalmadı. Denemediğimiz hiçbir ürün kalmadı. Artık 

odasında bir bardakta hakiki zeytinyağı biraz çörekotu yağı böyle, odasından topluyorum 

yani.” (B Grubu, K6) 

Çocukların kız veya erkek olması fark etmeksizin tümünün internette yaygınlaşan çeşitli 

akımlardan (giyim, dans, video, belirli şaka, kelimeler vb.) etkilendikleri ve gerek ev içinde, 

gerekse arkadaş çevrelerinde bunları taklit ettikleri ve kullandıkları ifade edilmektedir. Genel 

olarak da bu söylem ve davranışların kullanımı ebeveynler tarafından olumsuz ve rahatsız edici 

bulunmakta, bu durum da çocuğa iletilmektedir. Öte yandan taklit edilen ve kullanılan kelime 

ve davranışlar mülakat esnasında ebeveynlerin yorum ve söylemlerinde de tespit edilmiştir. 

Nihai olarak sosyal medya üzerinden yayılan bu içeriklerin aile bireylerini etkilediği ama 

çocukları daha çok etkileyerek aileye girdiği ifade edilebilir.  

 
“Böyle hareketler yapıyor, hiç tasvip etmiyorum yani şimdi ismini bilmiyorum, Reynmen. 

Bu ne ki dedim? Baktım bu hareketleri yapıyor. Hiç hoşlanmıyorum. Çünkü biz o tarz 

şarkıları da dinlemiyoruz. Bu şarkıları okuldan duymuş, onu dinlemiş. Mesela 

YouTuberlar. YouTube kanalı açacağım dedi, etkiliyor. Bir tanesinin filmi var, Enes Batur. 

Hiç hoşlanmıyorum, dedim. Yani konuşuyorum sürekli. Etkileniyor...” (A Grubu, K1) 

“...Yani lisanlarını da arz ediyor. Mesela ‘’boş yapma’’ kelimesini benim çocuk o kadar 

fazla kullanmaya başladı. Yani geçen ben de boş yapma deyiverdim. “Aaa anne sende de 

gelişmeler var” dedi. Bir şeylere mutlaka aksediyor. Bukalemun gibi olmuş çocuk. Bu 

şekilde daha çok şekle girebiliyorlar...” (A Grubu, K2) 

“...Eğilip kalkan danslar vardı. Bu ara yapmıyor. Sürekli onu yapıyordu, her dakika. 

Ondan sonra bu profillerde mi, karakterlerde mi giyim tarzlarını beğeniyor. Giymiyor ama 

ileride ne yapar bilmiyorum, onlar beğeniliyor...” (A Grubu, K3) 

“Evet oynadıkları oyunlar, YouTube kanallarındaki şahıslar hareketlerine, konuşmalarına 

etki ediyor. Ben bundan rahatsızlık duyduğumu neden rahatsız olduğumu söylüyorum. 

Kardeşlerine de kötü örnek olduklarını söylüyorum. Çünkü biri 1.sınıfta diğeri 2.sınıfta ve 

onlar abilerinden muhatap olmadan öğreniyorlar. İşte oyundaki isimleri, dansları. 

Tozkoparan dizisindeki dansları, hoşlarına gidiyordu o dizi. Etkilenebiliyorlar tabi...” (A 

Grubu, K8) 

““Boş yapma” kelimesi dillerinde var, bazen birbirlerine söylüyorlar. Bana söylemezler 

de…” (B Grubu, K5) 

“…Mesela benimle konuşurken bakıyorum bazen ağzını eğerek konuşuyor. Hani “biraz 

toparla kendini” diyorum, “düzgün konuş Türkçe’yi güzel telaffuz et.” …” (B Grubu, K6) 

“Söylem olarak olabiliyor. İnternette yoğun kullanılan kelimeler oluyor mesela “yıkık” 

geldi aklıma ya da benzeri kelimeler. Bunlar çocuklar arasında çok karşılık buluyor. O 

dönem sık sık kullanılıyor…” (B Grubu, K7) 
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Sanal ve Sahte Profil ve Trol Paylaşımlar 

Annelere çocuklarının sosyal medya ve oyun mecralarındaki profilleri ve paylaşımlarına 

yönelik olarak “Çocuklarınızın internet uygulamalarında oluşturdukları profilleri ve 

paylaşımları gerçek mi, sanal/sahte mi?” sorusu yöneltilmiştir. Annelerin cevaplarına 

bakıldığında çocukların genel olarak Instagram ve WhatsApp hesapları olduğu, hesapları kendi 

isimleriyle kullandıkları ancak genellikle kendi fotoğraflarını paylaşmadıkları tespit edilmiştir.  

“...Şey gerçek profili, ismini kullanıyor. Paylaşımları da dediğim gibi gerçek ismini 

kullanıyor. Sahte ve sanal profilleri kullanmıyor...”  (A Grubu, K1) 

“Benim çocuğum da aynı şekilde kendi profili üzerine yani paylaşımları da gerçek 

paylaşımlar üzerine. Genelde güncel olaylar, dünyayı ilgilendiren, İslam alemini 

ilgilendiren, ülkemizi ilgilendiren, siyasi bütün şeyleri...” (A Grubu, K2) 

“Kendi hesabı yok. Instagram hesabı yok. Tek WhatsApp’ı var. Orada da kendi resmini 

paylaşmıyor farklı bir resim koyuyor. Amblem koyuyor, onun altında yazıyor.” (B Grubu, 

K1) 

“Benim Instagram’da kendi adını kullanıyor. Ama oyunda takma isim. Nadir kendi 

fotoğraflarını paylaşır, daha çok doğa. Gezmeye gidince denizden geçiyorsak onu çeker, 

koyar veya bir orman hani manzara resmi koyuyor.” (B Grubu, K4) 

“Resimde WhatsApp’ına şey koyuyor, çizgi film karakterleri oluyor ya yorgun, sarı saçlı 

işte kitap okuyan bir çizgi film karakteri bazen onu koyuyor. Nadir büyük kızım koyar. Çok 

da değil, yüzünü göstermez. Çapraz koyuyor, telefonu yüzüne dayayıp böyle asansörde 

geçenlerde koymuş bir tane…”  (B Grubu, K5) 

Fenomen Olacak Çocuk Mu?: Bir Meslek ya da Hobi Olarak Fenomenlik 

Annelere çocukların yoğun takibinde olan, rol model aldıkları, söylemlerini kullandıkları 

ve taklit ettikleri fenomenler ile ilgili çocuklarının geleceğine, mesleklerine ve kazanç elde etme 

yöntemlerine yönelik değerlendirmelerini görmek adına, “Çocuğunuz bir internet fenomeni 

olsaydı, bunu bir iş olarak görüp para kazanması sizi de mutlu eder miydi?” sorusu 

sorulmuştur. 

Annelerin çoğunun çocuklarının internet fenomeni olmasına yaklaşımları ancak bir 

meslek edindikten sonra bir hobi olarak kabul etme şeklindedir.  İnternet fenomenliğini bir anne 

dışında diğer hiçbir anne bir meslek olarak değerlendirmemektedir. Ancak tüm anneler hobi ya 

da meslek olarak kabul etseler dahi, çocuklarının internet fenomeni olarak üretecekleri 

içeriklerin topluma faydalı ve eğitici içerikler olmasını şart görmektedirler.  

“...isterim. Ama mesleğinin ve kendi idealinin yanında bunu yapmasını isterim.  Onun 

dışında oradan direkt olarak para kazanmasını istemem. Para kazanacağı alan ve kurum 

farklı olmalı. Yani birincisi bir mesleğin dışında bir fenomen olarak hayatını sürdürmesini 
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ondan da kazanç sağlamasını istemem, tabi ki de. Yani bir statüsü, kendine ait bir mesleği, 

ideali olmalı bir çocuğun. Onun için yarışmalı, onun için çalışmalı. Onun dışında ekstra 

bunu bir hobi olarak belki sosyal yönden insani ve ahlaki yönden birilerine bir şeylere 

faydalı olacaksa o yönden fenomen olması güzel olur...” (A Grubu, K2) 

“Yani şöyle evet, şu an onların gözlerinin önlerinde olan YouTuber tarzı yani işte internet 

fenomeni tarzı tasvip ettiğim değil ama mesleği ve kazanç sağlayacağı başka bir alan 

olmakla beraber gerek yaptığı işlerle alakalı, gerek farklı işlerden birilerini olumlu 

manada harekete geçirecek şekilde fenomen değil ama bu şekilde videolar çekip insanlara 

ulaşmasını isterim...” (A Grubu, K8) 

“Ne yapacağına bağlı. Oradan ne sunuyor insanlara yani sunduğu şey insanlara faydalı 

mı? Eğer faydalı olarak görüyorsam, para kazanıyorsa olabilir. Ama faydasının 

olmadığını düşünüyorsam önünde dururum, yapma kızım. Topluma faydası varsa özellikle 

gençleri bilgilendiriyorsa desteklerim. Ama aksi takdirdeyse asla.” (B Grubu, K1) 

“Beni mutlu etmez. Çünkü kazancı ne kadar fazla olsa da ben tam olarak meslek olarak 

değerlendiremiyorum. Tıklanma almak için devamlı içerik üretmek zorunda fenomenler. 

Bu da içeriklerin içinin boşalmasına neden oluyor. Ekran karşısında saçmalarken görmek 

istemezdim onu da. He nasıl olabilir? Kendisinin bir mesleği olur buna dair bilgiler 

paylaşmak ister, meslek olarak değil de istediği için ve başkalarına da fayda sağlayacaksa 

onaylardım. Bir de bazen düzenli paylaşım yapmak insanın yaptığı işe devamını 

sağlayabiliyor. Mesela bir müzik aleti öğrenecekse eş zamanlı olarak paylaşım yapması ve 

hobisini geliştirirken paylaşım yapması beni rahat etmez. Ama sırf para kazanmak için, 

meslek olarak yapmasını istemem.” (B Grubu, K7) 

Buna karşın bazı anneler de ürettikleri içeriğe bağlı olmaksızın hem hobi hem de meslek 

olarak çocuklarının internet fenomeni olmasına karşı reddedici bir tutum takınmaktadır.  

“Ben ne hobi olarak ne de meslek olarak yapmasını istemem. Hobi olarak reel dünyada 

farklı, faydalı bir şeyler yapsın insanlara ulaşsın isterim.” (A Grubu, K7) 

“Ben istemezdim. Başka bir şekilde para kazansın. Yani onu meslek olarak görmezdim. 

Çünkü günümüzde gördüğümüz fenomenler boş boş konuşuyorlar yani. Gereksiz bir şey.” 

(B Grubu, K3) 

“Ben meslek olarak görmezdim. Kendisinin de o mesleği yapmasını istemezdim. Çünkü bir 

yerden sonra beğenilme duygusu iyice ön plana çıkacak. Beğenilmediği zaman psikolojik 

sorunlar ortaya çıkacak. O yüzden izin vermezdim. Meslek olarak da görmem.” (B Grubu, 

K6) 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çocuğun yaşı, cinsiyeti, ailenin gelir durumu, annenin eğitim seviyesi, babanın iş ve eve 

ayırdığı zaman, 10-14 yaş grubundaki çocuklarda internet kullanım düzeyi üzerinde belirleyici 

değişkenler olarak belirlenmiştir. Diğer yandan öne çıkan tespitler telefon ve internet kullanımı, 

aile içi iletişim, eğitim ve başarı, bağımlılık, gerçeklik ve sanallık algısı başlıkları altında 

derlenmiştir.  

Telefon ve İnternet Kullanımı 

  10 yaşından 14 yaşına ilerledikçe telefona sahip olma oranı %30 seviyesinden ciddi 

şekilde artmakta ve ülkemizdeki 14 yaşındaki bireylerin %96,2’sinin telefon sahibi 

olduğu görülmektedir. 

  Telefonu olmayanların %51,5’i ev içerisindeki diğer telefonları kullanarak telefon 

oyunlarını oynadıklarını beyan etmişlerdir. Yani, telefonu olmayanların yarısı ev 

içerisinde buldukları başka bir telefondan geçici de olsa oyun oynama davranışı 

göstermektedir. 

  Telefonu olanların %82,6’sı telefondan video/film/dizi izlerken, sadece %17,4’ü 

telefonu olmasına rağmen telefondan video/film/dizi izlememektedir. Bu oran oyun 

oynama oranından daha yüksektir. Telefonu olmayanlar incelendiğinde ise %46,2’si ev 

içerisindeki diğer telefonları kullanarak video/film/dizi izlediklerini beyan etmişlerdir.  

  Telefonu olanların %92,1’inin telefondan internette bağlanıp Google’da 

arama/araştırma yaptığı, sadece %7,9’unun telefonu olmasına rağmen telefondan 

arama/araştırma yapmadığı tespit edilmiştir. Telefonu olmayanlar incelendiğinde ise 

%59,8’i ev içerisindeki diğer telefonları kullanarak internet üzerinden arama/araştırma 

yaptıklarını beyan etmişlerdir. Telefonu olmayanların yaklaşık %60’ı ev içerisinde 

buldukları başka bir telefon üzerinden internette bağlanıp Google’da arama/araştırma 

yapma davranışı göstermektedir. 

  Telefonu olanların %73,1’i telefon kullanımı yüzünden anne-baba tarafından 

uyarılıyorken, sadece %26,9’unun böyle bir uyarı ile karşılaşmadığı tespit edilmiştir. 

Telefonu olmayanlar incelendiğinde ise %52,3’ünün ev içerisindeki diğer telefonları 

kullanmaları sonucunda anne-babalarından uyarı aldıkları belirlenmiştir. 

  Telefonu olanların %59,7’si telefonu olmamasını sorun olarak görürken, %40,3’ü bunu 

bir sorun olarak değerlendirmemektedir. Telefonu olmayanlar incelendiğinde ise sadece 



Sayfa 84 / 96 

 

%33,3’ünün telefon sahibi olmamasını sorun gördüğü, %66,7’sinin ise telefonu 

olmamasının kendisi için bir sorun olmadığı tespit edilmiştir. 

1- Aile İçi İletişim  

  Ailelerin yaşadıkları çevre, çocuk ile geçirilen vakitlerin verimli ya da verimsiz 

geçmesine etki edebilmektedir.  

  Ailelerin eğitim ve ortalama gelir düzeyleri çocukların gelişimi üzerinde oldukça 

etkilidir. Diğer yandan bu ailelerde babaların yoğun iş hayatı çocuklarla geçirilmesi 

gereken vakitleri kısıtlamaktadır. 

  Eğitim seviyesi yükseldikçe ya da ekonomik durum iyileştikçe hafta sonu 

etkinliklerinde AVM’lere olan bakış açısı olumsuz nitelik kazanmaktadır. Araştırmadaki 

A odak grubundaki anneler çocukların daha çok doğa içinde, fiziksel etkinliklerin içinde 

olmasını istemekte iken, B grubundaki annelerin ise çocuklara ayrılan zaman tanımında 

birlikte yemeğe gitmek, alışverişe gitmek (yani AVM’ler) yer almaktadır. 

  Anne ve babaları ile dışarı veya misafirliği gitme konusunda çocukların evde kalma 

isteğinin toplamda %45 gibi bir orana tekabül etmiş olması yüksek bir değer olarak 

görülmektedir. Aile/akraba ortamları çocuğun yeterince ilgisini çekmediği için çocuk bu 

ortamlarda asosyalleşebilmektedir. Fakat arkadaşlarıyla ortak ilgi alanları olduğu ve 

kendilerini daha iyi hissettikleri için bu ortamlarda sosyal bir kişiliğe bürünebildikleri 

anlaşılmıştır. 

  Çocuklara hafta sonu sorulduğunda, çocukların büyük bir çoğunluğunun hafta sonunu 

aile, arkadaş ya da farklı etkinlikler ile ev dışında geçirmek istedikleri ortaya çıkmaktadır. 

Bu durum üzerinde hafta içi okul, ödev ve ev zorunluluğu belirleyici olarak düşünülebilir. 

  Anne-babaların internet kullanımı bilinçli bir düzeyde ise bu durum aile içi iletişimi 

olumsuz etkilememektedir. 

  Çocuğun internet kullanımı üzerine konulan sınırlamalar olmasına rağmen her ailede 

internetin kullanımından dolayı ufak çaplı da olsa tartışmalara neden olmaktadır. 

  Anne veya babanın internet/bilgisayar/telefon kullanımın ile ilgili uyarıları çocukların 

%36,4’ünde “Hatırlamıyorum” şeklinde karşılık bulmaktadır. Burada hatırlamıyorum 

ifadesinin yüksekliği, çocukların anne ve babalarından gelen uyarılara karşı tepkisiz 

kaldıkları ve dikkate almama, fark etmeme davranışı geliştirdikleri söylenebilir. Ayrıca 

çocuklarda belirli bir eşiği geçmeyen uyarı ve tepkiler hissedilmiyor olarak 

değerlendirilebilir. Ancak tüm bunların yanı sıra bilgisayar kullanma oranları erkeklere 

göre daha düşük olan kızların bu soru karşısında verdikleri “Hatırlamıyorum” yanıtı, 
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internet/bilgisayar/telefon/tablet gibi araçları kullanım süresi noktasında daha düzenli ve 

kurallara uyar davranmalarından da kaynaklanabilir. 

  Annenin eğitim seviyesi yükseldikçe çocuk gelişiminde sorunlar ve fırsatlar ile ilgili 

farkındalık da artmaktadır.  Örneğin A odak grubunda görüşülen annelerden biri 

çocuğunun savaş içeren bir bilgisayar oyunu oynamasına tepki gösterebilirken, B 

grubundaki bir anne çocuğunun “Çukur” dizisinden etkilendiğini ve kuzenleriyle 

oyuncak silah vb. ile buna yönelik oyunlar oynadığını ifade edebilmektedir. Aynı annenin 

çocuğu bu şekilde gördüğü şeyleri hayat içinde basit bir şekilde de olsa tecrübe etme 

girişimi göstermiş ve bu girişim aile tarafından zararsız olarak değerlendirilmiştir. 

  Hane içerisinde telefon/bilgisayar/tabletle en çok zaman geçirenlerin kim olduğu 

sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında %37,1’i kardeşler, %23,4’ü kendisi, %15,3’ü 

babası, %13,2’si tüm aile üyeleri, %6,2’si anne ve babanın her ikisi, %4,7’si ise annesi 

olarak tespit edilmiştir. Kardeşler oranının yüksek çıkmasında, küçük bebeklere izletilen 

içerikler ile genç ve yetişkin yaştaki abla ve abilerin kullanımlarına karşı geliştirilen 

dikkat önem arz etmektedir. Kardeşler dışında en çok zaman geçiren ise kendisi ve 

sonrasında babası olarak görülmektedir. Bu durumda işten gelen babalar evde de internet 

kullanmaya devam etmektedirler. 

  Sağlıklı bir baba-çocuk ilişkisi gözlemlenmesi gerekirken ailelerde babanın daha çok 

dışarda olduğu tespit edilmiştir. Özellikle erkekler çocukların babalarını rol model 

aldıkları da görüşmelerde ortaya çıkan çarpıcı bir gerçek olmuştur.   

  Standart dışı işler arttıkça babanın evde ailesiyle beraber geçirdiği zamanlar 

azalmaktadır. Eğitim seviyesinin daha düşük olduğu B grubunda babanın standart 

nitelikli işleri nedeniyle aile içi etkinliklere zaman ayıramamasına ilişkin ifadelere 

rastlanmazken, eğitim seviyesinin yüksek olduğu A grubunda ise babanın aile 

etkinliklerine hiç katılmadığı ya da sadece hafta sonu bir gün ayırabildiği ifade 

edilmektedir. Çocukların etkinliklerinin çeşitlenmesi noktasında babaların çalışma 

hayatındaki etkinliği ve gelir düzeyi bu etkinliklerin finansmanı için doğrudan etkili 

olmakta ancak babanın fiili varlığını da ortadan kaldırmaktadır. 

  Çocukların internet kullanımının kontrol edilmesi ve süresinin kısıtlanması konularında 

babaların mahrum etme, bilgisayarı evden götürme, kızma gibi reflekslerinin kısa vadeli 

çözümler getirdiği ancak zamanla çocukların geliştirdiği reflekslerin cezaları delici yönde 

geliştiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda ailelerde ödül yönteminin etkin olarak işlemediği 

görülmektedir. 
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2- Eğitim ve Başarı 

  İnternet kullanımının bilgiye ulaşmada ve derslere yardımcı olması noktasında olumlu 

etkileri olduğuna inanılmakla birlikte, çocuğu bilinçsiz kullanıma da sürüklemesinden 

dolayı olumsuz etkilerinin de olabileceğine inanılmaktadır. 

  Çocuklar, sınav zamanlarında yüksek bir çoğunlukla internet kullanımını kesmektedir. 

Ancak %32,2’si hem kullandığını hem de sınavında başarılı olabildiğini, %21’i ise sınav 

zamanı kullandığını beyan etmiştir. 

  Aileler, çocukları internetten uzak tutamayacağını biliyor. Doğru bir yönlendirmenin 

farkındalar. Bireysel değil topyekûn bir mücadeleyle çocukların internet kullanımlarını 

bilinçli düzeye getirebileceklerine inanıyorlar. 

3- Bağımlılık 

  Çocukların internet/bilgisayar/telefon kullanımı denetlenmediği takdirde bu durum 

onları bağımlılığa sürükleyebilmektedir. 

  Yapılan ankette çocukların %43,9’u “interneti bazen fazla kullanıyorum”, %31,7’si 

“gerektiği kadar interneti kullanıyorum”, %24’ü “internette çok zaman geçiriyorum, biraz 

daha dikkatli olmalıyım” şeklinde internet/bilgisayar/telefon kullanımlarını ifade 

etmektedirler. Bu veriler çocukların internet/bilgisayar/telefon kullanım sürelerini aşma 

eğiliminde olduklarını göstermektedir. 

  Ailelerin bir kısmı çocuklarının bağımlılık durumlarını 3 saat üzeri 

internet/bilgisayar/telefon kullanımı olarak yorumlarken, bir kısmı da internetten 

kopamama, sorumluluklarını aksatma davranışlarını bağımlılık olarak 

nitelendirmektedir.  

Oyun Bağımlılığı  

  Erkek çocuklar, kız çocuklara oranla daha fazla oyun ve bilgisayar oynamaktadırlar.  

  Çocukların hafta içi telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden oyun oynama süresi nispeten 

daha az iken, hafta sonu 8 saate kadar ulaşan, genel olarak 4-5 saat arası yoğunlaşan bir 

süre söz konusudur.  

  Evde bilgisayarı olsa da internet kafeye giden erkek çocukları bulunmaktadır. 

  Çocukların yarısından fazlası bilgisayar ve telefondan online oyun oynarken, bunların 

da büyük bir bölümünü erkek çocuklar oluşturmaktadır.  
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  Kız çocuklarının ise yüksek bir oranla hafta sonu evde kalmak ve bilgisayar, tablet ve 

internetten oyun oynamak yerine dışarıya çıkma tercihlerinde oldukları görülmektedir.  

Sosyal Medya Bağımlılığı 

  Sosyal medya kullanımında kız çocukları 0-3 saat arası erkek çocuklardan daha fazla 

kullanım gerçekleştirmekte iken, 3 saat ve üzeri sürelerde ise erkek çocukları daha fazla 

kullanım göstermektedir. 

  Çocukların en çok WhatsApp, Instagram, Gmail, YouTube kullandıkları görülmüştür. 

  Çocukları hafta içi okul ve evde ödev vb. ders çalışma faaliyetleri nedeniyle uzun 

saatler sosyal medya kullanmadıkları, evde geçirilen zamanda aile gözetiminde 

olmalarından ötürü az süreli bir sosyal medya kullanımı gerçekleştirdikleri belirlenmiştir.  

  Hafta sonu ve tatil dönemlerinde yoğun bir sosyal medya kullanımı gerçekleşmekte, 

özellikle hafta sonu ailece etkinlikleri az olan ailelerde daha yüksek kullanım sürelerine 

ulaşılmaktadır. 

  Belirli aralıklarla ve sürekli içerik üreten, paylaşımda bulunan sosyal medyadaki kişi 

ve hesapların çocukların algı ve ilgisini yönlendirmeleri neticesinde internet ve sosyal 

medya sürekli bir uğrak noktası olarak çocukların sosyal medya kullanımlarını 

sıklaştırmakta ve süresini artırmaktadır.  

4- Gerçeklik ve Sanallık 

  Çocuklar, özellikle de 10-12 yaş grubundaki çocuklar, oyun kahramanlarının, internet 

fenomenlerinin ve film/dizi içeriklerindeki başrol oyuncuların söz, davranış, giyim, tarz 

ve hayatlarından oldukça etkilenmektedirler.  

  İnternet kullanımı çocukların davranış, kişilik ve söylemlerine sürekli ve farklılaşan 

şekilde doğrudan ve dolaylı olarak etki etmektedir. Özelikle okul ve yakın çevredeki 

arkadaş çevresi ve bu ortamda internet/bilgisayar/oyun/sosyal medya içerik ve 

paylaşımları üzerine yapılan sohbetler oldukça etkilidir. Bu sohbetler arkadaşlıkların 

yakınlığını veya uzaklığını belirleyebilmektedir. 

  Çocuklarının internet/bilgisayar/telefon kullanımını yönlendirebilen anneler, çevresel 

faktörleri (sınıftaki, sokaktaki arkadaşları, akrabaları vb.) en büyük güçlük olarak 

nitelendirilmektedir. Çocukların ailelerin rızası olmayacağı içerikleri, çevreleriyle 

kurdukları iletişimi sürdürebilmek için tercih edebileceği annelerin yanıtları ile ifade 

edilmektedir. 
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  Ebeveynlerin yönlendirmesinin genellikle çocukların tükettikleri içerikleri kısıtlayıcı 

olduğu ve görüşülen annelerden yalnızca ikisinin çocuklarını tüketimden ziyade içerik 

üretmeye özendirme ve yönlendirme davranışı içinde oldukları görülmüştür. Burada 

tüketen hatta büyüklerin ürettiğini tüketen bir çocuk profili yerine, anlamlı ve faydalı bilgi 

ve eylem üreten çocuk profillerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.  

  Gerçek kimliklerini saklayarak, sosyal medya ve online oyun alanlarında sahte hesap 

açma ve trolleme faaliyetleri erkek çocuklarda daha yaygın görülmektedir. 

STRATEJİK ÖNERİLER 

1 – Aile Zamanı: Çok etkinlikli, aileyi güçlendirici organizasyon, oyun ve uygulamaların 

geliştirilmesi, ailenin tüm fertlerinin birlikte ve bir arada paylaşılan anlarının artırılması 

gerekmektedir.  

2 – Aile içerisinde çocuk gözünden annenin düzenleyici, babanın belirleyici rol ve 

işlevinin güçlendirilmesi: Hem anket hem de odak grup görüşmelerinde beklenen ve görülen 

babaların yaşamlarının merkezini iş-yoğundan aile-yoğuna doğru kaydırmaları çocuklar 

üzerinde olumlu bir etkiye yol açacaktır.  

3 – Çocuklarda öz kontrol ve iradeli seçim yeteneği güçlendirilmeli: Gerçek ve sanal 

olanı kavrayarak, iyi ve kötü, ahlaki ve gayri ahlaki, bireysel ve toplumsal, doğru ve yanlış, 

imkanlar ve sınırlılıklar, zaman ve sorumluluklar, haklar ve sorumluluklar gibi dengelerin 

farkında olmaları ve bu farkındalıklarının üzerine kendi irade ve kontrol mekanizmalarını 

özgünleştirmeleri amaçlanmalıdır.  

4 – Eğitim zamanı ve boş zaman aktivitelerinin dengesi: Resmi eğitim ve sınav 

hazırlığı sürecinde uzun bir maratonda görülen çocukların, yaş, cinsiyet, gelir, ebeveynlerin 

sağlığı, bilgisi ve duyarlılıkları dikkate alınarak hobi eğitimlerinin aksatılmaması veya göz ardı 

edilmemesi gerekmektedir. Bununla birlikte çocukların doğru dinlenme zamanlarını 

belirleyebilmeleri, anları planlayabilmeleri ve duruma göre tutarlı değişimlere gidebilmeleri 

çocukların gelişiminde geç kalınan bir durumdur.  

5 – Ödül – cezadan, neden – sonuç yöntemine geçiş: Anket ve odak grup sonuçlarına 

bakıldığında ebeveynler ve çocuklar arasında tartışma ve sorunlara yol açan durumlar 

karşısında, çocukları o düşünce ve davranıştan koparmaya yönelik geliştirilen ödül ve ceza 

yöntemleri kısa vadede başarılı, ama uzun vadede travmatik sonuçlanmaktadır. Burada 

çocuklar ile kurulan iletişimin tüm tür ve aşamaları neden - sonuç bağlamında olay ve olguların 
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ilişkilendirilmesi ile anlatma ve açıklama yolları kullanılarak tasarlanmalıdır. Bu noktada anne 

ve babaların da kendi düşüne, davranış, huzur ve başarı hedeflerini neden–sonuç yöntemiyle 

tekrardan değerlendirerek süreci inşa etmeleri önemlidir. Zira ödül yönetimi, gelir durumu ve 

eğitim durumu iyi ve üstü ailelerde çocukların yüksek doyum seviyesine ulaştığı ve daha 

yüksek ödül gelmedikçe motive olmadıkları, gelir ve eğitim durumu daha düşük ailelerde ise 

ödül motivasyonu kullanmaya uygun imkanlara sahip olamadıkları görülmektedir. Bu noktada 

her iki aile tipinde de babanın cezalandırıcı rolü etkin şekilde kullanılmaktadır. Kimi zaman bu 

rol baba yokken baba adına, anneler tarafından tehdit oluşturulması için kullanma boyutuna 

ulaşmaktadır.  

6 – Karakter, cinsiyet ve yaşa göre, dereceli ve planlı yönlendirme eğitimi: Çocuk 

sayısı fark etmeksizin tüm çocuklu ailelerde çocukların etkinlik, eğitim, başarı ve kariyerlerine 

yönelik plan ve süreçlerin ön planda tutulduğu görülmektedir. Özellikle gelir motivasyonu ile 

zamanını iş-yoğun planlayan ailelerde çocukların huzur ve mutluluğu, madden iyi donatılmış 

eğitim ve sınav hazırlığı imkanları ile kariyerlerinde ulaşacakları bir sonuç olarak 

görülmektedir. Ancak burada ebeveynlerin aile yapılarını tanımlayarak, kendi imkan ve kısıtlar 

dengesinde çocuklarının karakter, cinsiyet ve yaş durumlarına dikkate almak sureti ile 

çocukların düşünce, tutum ve davranışlarının sonuçları üzerinden, dinamik, sürekli ve kendisini 

yenileyebilen aile-yoğun bir huzur ve mutluluk derecelendirmesi sistemine sahip olmaları 

doğru olandır.  

7 – Ebeveynlerin çocuklarda bilgi, algı ve anlamlandırma yönetimi: Ebeveynler 

öncelikle okulun aile, öğretmenin de kendileri olduklarını bilme ve buna göre çocukları ile ev 

ve ev dışı iletişimlerini kurgulama, sınıflandırma ve açılan boşlukları doldurma 

durumundadırlar. Zira eğitim ve öğretim aile ile başlamakta ve çocukların tüm zihin ve gönül 

dünyalarını fikir, davranış ve alışkanlıklar üzerinden belirleyerek kişiliklerinin oluşumuna etki 

etmektedir. Bu noktada bilgiyi ve davranışı aktarmanın ilk merkezi olan aile, aynı zamanda 

algılama ve anlamlandırmanın da ilk merkezidir.  
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