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ÖN SÖZ
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, düzenleyici ve denetleyici kamu otoritesi olarak bugüne 
kadar radyo ve televizyon yayınları konusunda kamuoyunda ortaya çıkan olumlu, olumsuz 
tepkileri, beğeni ve beklentileri, eleştiri ve hassasiyetleri belirlemek; kamuoyunun izleme 
ve dinleme alışkanlıklarını tespit etmek amacıyla genel izleyiciyi, farklı yaş gruplarındaki 
çocukları, kimi zaman daha belirli bir sosyal grubu ya da örneklemi Türkiye genelini temsil 
eden  izleyici grubuna yönelik araştırmalar yapmıştır.

Eskiden çocukların medya ile bağlantı kurduğu temel iletişim aracı televizyonken 
günümüzde çocuklar çoklu izleme yapabilmektedir. Televizyon izlerken aynı anda 
sosyal medya kullanabilmekte, tabletle oyun oynayabilmekte; iki ekranı eş zamanlı takip 
edebilmektedir. Artık çocuklar televizyon kanallarından ziyade YouTube gibi uygulamaları 
kullanmaktadır. Ekran başında harcanan süre önceden sadece televizyon izleme süresiyle 
ilgiliyken şimdi oyun oynama, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet başında geçirilen sürelerin 
de ekran başında geçirilen süreye dâhil edildiği görülmektedir.  

Bu anlamda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak Çocukların Yeni Medya Kullanım 
Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması ile ortaokul öğrencilerinin yeni medya kullanım 
alışkanlıklarını ve internet ortamında maruz kaldıkları veya maruz bırakıldıkları siber zorbalık 
durumlarını ortaya koymayı amaçladık. Yapılan bu araştırma sonucunda Türkiye genelinde 
5, 6, 7 ve 8. sınıfta okuyan ortaokul öğrencilerinden oluşan örneklemin yeni medya kullanım 
alışkanlıklarına, ders çalışma sürelerine, dijital cihazların ders çalışmada kullanımına ve bu 
çocukların siber zorbalığa maruz kalma durumlarına ilişkin önemli veriler elde edilmiştir.

Araştırma kapsamında; 2015 yılında öğrencilerin %45,2’si internetin kendileri için çok 
önemli olduğunu belirtirken 2018 yılında bu oranın %63,8’e yükseldiği tespit edilmiştir. 



Araştırmaya katılan öğrencilerin neredeyse yarısının interneti her gün kullandığı 2015 
yılında internet kullananların oranının %90,4 iken 2018 yılında bu oranın % 97’ye çıktığı 
görülmüştür. 

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından bir diğeri ise öğrencilerin %59,6’sının internete 
bağlandığında tek başına olduğu ve çevrim içi iken hoşlanmadıkları kişi ve/veya içerikle 
karşılaşma oranlarının %44,2 olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda yaklaşık her 4 öğrenciden 
1’i internette hoşlanmadığı bir kişi ve/veya içerikle karşılaştığında bu durumu hiç kimseyle 
paylaşmadığını belirtmiştir. 

Ayrıca araştırma kapsamında ortaokul öğrencilerinin internet, cep telefonu, bilgisayar 
kullanımı ve oyun oynama süreleri incelendiğinde günlük faaliyetleri arasında bu sürelerin 
okuldan sonra kalan zamanda oldukça fazla yer kapladığı görülmüştür. 

Sosyal medya, özellikle gençlerin ve çocukların internette geçirdikleri zamanın önemli 
bir bölümünü kapsamaktadır. Öğrencilerin özellikle özel hayatlarına ilişkin fotoğraf, video 
ve metin iletileri gibi paylaşımları onları siber zorbalığa açık hâle getirmektedir. Öyle ki 
öğrencilerin internette en fazla rahatsız olduğu konuların başında siber zorbalık gelmektedir. 
Ayrıca öğrencilerin internette rahatsız olduğu diğer öne çıkan konular ise reklamlar ve 
yalan/asılsız haberlerdir. 

Gençler arasında yeni medya kullanımının artması bu alanda bilinçli bir medya tüketicisi 
olmalarını da gerekli kılmaktadır. İnternet yayıncılığında çocukların ve gençlerin zararlı 
yayın içeriklerinden korunması amacıyla yapılan denetimler, artık yasal zemine kavuşmuş, 
uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Bu çerçevede çocukların günlük yaşantısını ve gündelik pratiklerini bilişsel, duyuşsal 
ve davranışsal alanlarını etkisi altına alıp kuşatan yeni medya alışkanlıklarının kapsamlı 
bir çerçevesini oluşturmak için gerçekleştirilen Çocukların Yeni Medya Kullanım 
Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması’nı sizlerle paylaşıyoruz. Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu olarak çocuklarımızın bilinçli medya tüketicileri olmalarının ve bu konuda 
yapılan Medya Okuryazarlığı Eğitimleri’nin tüm aile fertlerinin faydalanabileceği ölçüde 
geliştirilmesinin önemini biliyor ve bu çerçevede düzenleyici ve denetleyici kamu otoritesi 
olarak öğrencilerimize, ailelerimize ve eğitimcilerimize rehber olmayı da hedefliyoruz.

Bu vesileyle araştırmanın planlanmasını ve gerçekleşmesini sağlayan Kamuoyu, Yayın 
Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığının değerli çalışanlarına teşekkür ediyor; 
araştırmanın sonuçları itibarıyla yayıncı kuruluşlara, tüm paydaşlara ve kamuoyuna 
faydalı olmasını diliyorum.

Ebubekir ŞAHİN
Radyo ve Televizyon  

Üst Kurul Başkanı
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ARAŞTIRMA BULGULARI

1. BÖLÜM 
ARAŞTIRMA BÖLGELERİ VE ÖRNEKLEMİN ÖZELLİKLERİ

• Araştırmanın evreni, 2017-2018 öğretim yılında Türkiye genelinde 5, 6, 7 ve 8’inci 
sınıfta okuyan ortaokul öğrencilerinden oluşmaktadır. Çocukların Yeni Medya Kullanım 
Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması 21.05.2018 – 06.06.2018 tarihleri arasında 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyini temsil eden 26 ilde, 99 
ortaokulda, 3.029 öğrenci (%51,2 kız ve %48,8 erkek) ile gerçekleştirilmiştir.

• Örnekleme tasarımı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olup illerde 
araştırmanın yapılacağı okullar ve örneklem büyüklüğü İBBS 2 düzeyi dikkate 
alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırma %95 güven düzeyinde ±3 hata payı 
ile gerçekleştirilmiştir.

• Örneklemde en çok Marmara Bölgesi’nden (%31,6), en az ise Karadeniz Bölgesi’nden 
(%7,4) öğrenci bulunmaktadır.

• Örneklemde yer alan öğrencilerin yaşları 3 grupta incelenmiştir. Örneklemin %25,8’i 
10-11 yaş, %43,4’ü 12-13 yaş ve %30,8’i 14-17 yaş grubundaki öğrencilerden 
oluşmaktadır. 

• Örneklemde yer alan öğrencilerin %22,5’i 5. sınıf, %23,9’u 6. sınıf, %25,6’sı 7. sınıf 
ve %28,1’i 8. sınıftır.

• Örneklemde yer alan öğrencilerin hane eğitim düzeyleri, %17,7 düşük düzey 
(herhangi bir okul mezunu değil veya ilkokul mezunu), %49,3 orta düzey (ortaokul 
veya lise mezunu) ve %24,4 yüksek düzeyden (önlisans, lisans, lisansüstü ve doktora 
mezunu) oluşmaktadır.  

• Örneklemde yer alan öğrencilerin hanelerinde yaşayan kişi sayısı dağılımına 
bakıldığında %12’si 3 kişi ve altı, %39,4’ü 4 kişi, %25,4’ü 5 kişi ve %22,9’u 6 kişi 
ve üzeri şeklindedir.

• Örneklemde yer alan öğrencilerin %11,4’ünün kardeşi bulunmamakta; %41,3’ünün 
tek kardeşi, %27’sinin 2 kardeşi, %11,1’inin 3 kardeşi bulunmaktadır. 4 ve daha 
fazla kardeşi olanların oranı ise %9,2’dir.

• 2015 yılında gerçekleştirilen Medya Okuryazarlığı Araştırması sadece 8. sınıflara 
yönelik gerçekleştirildiğinden bu araştırma kapsamında yapılan 2015-2018 yıllarına 
ilişkin kıyaslamalar 8. sınıf öğrencileri üzerinden yapılmıştır. 
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2. BÖLÜM 
CİHAZ SAHİPLİĞİ VE KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

• Araştırmaya katılan öğrencilerin sahip oldukları iletişim araçlarına bakıldığında; 
öğrencilerin %89,4’ü klasik televizyonun ve %91,5’i akıllı televizyonun (internete 
bağlanabilen) evlerinde veya odalarında bulunduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin 
%41,6’sı masaüstü bilgisayar/dizüstü bilgisayarın; %38,3’ü ise tabletlerinin kendi 
odalarında olduğunu belirtmiştir. 

• Öğrencilerin cihaz kullanım sıklıklarına bakıldığında; %16,2’si bilgisayarı, %12,5’i 
tableti, %3,7’si oyun konsolunu ve %56,6’sı cep telefonunu her gün kullanmaktadır. 

• Öğrencilerin %63,3’ünün cep telefonu bulunmaktadır. 

• Araştırma kapsamında cep telefonu olduğunu belirtenlerin %90,7’sinin cep 
telefonunda internet bağlantısı bulunduğu belirlenmiştir. 

• Öğrencilerin hafta içi günlük ortalama cep telefonu kullanım süresi 1 saat 19 dakika, 
hafta sonu ise 1 saat 44 dakikadır. 

3. BÖLÜM 
MEDYA ARAÇLARI TERCİHLERİ VE ÖNEM DÜZEYLERİ 

• Medya araçları önem sıralamasında internet ilk sırada yer almaktadır. 

• Öğrencilerin %84’ü için internet, %66’sı için cep telefonu, %44’ü için masaüstü 
bilgisayar/dizüstü bilgisayar, %31’i için televizyon, %30’u için tablet önemlidir. 

• Öğrenciler, tek bir iletişim aracı seçmek zorunda kalsalardı hangisini seçeceklerine 
yönelik soruya oldukça yüksek bir oranda (%75) cep telefonu yanıtını vermiştir. Bunu 
%16,9 oranıyla bilgisayar/tablet, %5,6 oranıyla televizyon ve son olarak %2,5 oranıyla 
radyo izlemiştir. Cep telefonunun diğer araçlardan daha fazla tercih edilmesinin en 
önemli sebebi doğrudan arama yapabilme özelliğinden kaynaklanmaktadır. Zira 
çocuklara tek bir cihaz seçmeleri söylendiğinde akıllarına ilk olarak acil durumlar 
gelmekte ve acil durumlarda en işlevsel araç olarak cep telefonu görülmektedir.

• Cep telefonunun tercih edilme nedenlerine bakıldığında ilk sırada iletişim kolaylığı/
iletişim sağlaması (%44) gelmektedir. 

• Bilgisayar/tabletin tercih edilmesindeki en önemli neden bunların oyun oynamak 
(%29,3) için kullanılmasıdır. 

• Televizyonun tercih edilme nedenlerine bakıldığında ilk sırada sevdiğim için/eğlenmek/
zaman geçirmek için/önemli olduğu için (%25,9) cevabı gelmektedir. 

• Televizyonun öğrenciler açısından önem derecesinin yıllar içindeki değişimi 
incelendiğinde 2018 yılında öneminin azaldığını söylemek yanlış olmaz. 2015 yılında 
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“çok önemli” diyenlerin oranı %15 iken 2018 yılında bu oranın %7,3’e gerilediği 
görülmüştür. Benzer şekilde televizyonu 2015 yılında “önemli” olarak görenlerin 
oranı %50,7 iken 2018 yılında bu oranın %25’lere düştüğü tespit edilmiştir. 2018 
yılında en dikkat çekici nokta televizyonu “ne önemli ne önemsiz” olarak görenlerin 
oranındaki artıştır. Televizyonun öneminin yıllar içindeki değişimini kuşkusuz ilk sırada 
etkileyen en önemli faktör yeni medya araçlarının yaygınlaşmasıdır. Yeni medya 
araçları ile internete erişim mümkün hâle gelmekte ve internet kullanımı her an ve 
her yerden yapılabilmektedir. İnternetin birçok içeriği bir arada sunması geleneksel 
medya araçlarından sunulan içeriklere erişimi kolaylaştırmaktır. Dolayısıyla bu durum 
da geleneksel medya aracı olan televizyonun önemini özellikle çocuk ve gençler 
arasında azaltmaktadır. 

• Radyonun tercih edilme nedenlerine bakıldığında haber/bilgi almak ve müzik dinlemek 
ön plana çıkmıştır. 

• Hane eğitimine göre öğrencilerin cihaz tercilerine bakıldığında cep telefonu tercihinin 
düşük, orta ve yüksek hane eğitim düzeylerinde benzerlik gösterdiği yani eğitim 
seviyesine göre büyük farklar içermediği saptanmıştır. Diğer taraftan özellikle 
bilgisayar/tablet ve televizyon cihazlarında hane eğitim düzeyine göre farklılaşmalar 
olduğu gözlemlenmiştir. Bilgisayar/tablet tercihinde hane eğitim düzeyi yükseldikçe 
bu cihazın tercih edilme oranının da arttığı belirlenmiştir. Televizyonda ise tam tersi 
bir durum bulunmaktadır. Hanedeki eğitim seviyesi düştükçe televizyonun tercih 
edilme oranının arttığı belirlenmiştir. 

4.BÖLÜM 
TELEVİZYON YAYINLARINI İZLEME ALIŞKANLIKLARI

• Araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık yarısından fazlası her gün ve neredeyse 
haftanın her günü televizyon izlediğini belirtmiştir.

• Öğrencilerin televizyon izleme sıklıklarına bakıldığında %31,3’ünün her gün, 
%21,4’ünün neredeyse haftanın her günü, %36,9’unun ise haftada birkaç gün 
televizyon izlediği belirlenmiştir.

• Televizyon izleme sıklığının azaldığı durumda hane eğitim seviyesi yüksek olanların 
oranının arttığı belirlenmiştir. Haftada birkaç gün izleyenlerin oranları birbirine yakın 
olsa da hanenin eğitim seviyesinin yükselmesiyle doğru orantılı bir artış olduğu 
görülmüştür. Hane eğitim düzeyi düşük olanların %4,7’si, orta düzey olanların 
%6,1’i ve yüksek düzey olanların %9,6’sı ayda birkaç gün ya da daha nadir izleme 
yapmaktadır. Hane eğitimi ve çocukların televizyon izleme sıklığı arasındaki bu 
ilişki yüksek eğitim seviyesine sahip ebeveynlerin çocuklarının televizyon izleme 
davranışları üzerinde bir kontrol mekanizması kurduğuna işaret etmektedir.

• 2015 yılında televizyon izleyenlerin oranı %98,3 iken 2018 yılında bu oranının 
%95,2’ye düştüğü tespit edilmiştir (Karşılaştırmaya sadece 8. sınıflar dâhil edilmiştir).
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• Öğrencilerin günlük ortalama televizyon izleme süreleri hafta içi 1 saat 23 dakika, 
hafta sonu 1 saat 47 dakikadır. 

• Öğrencilerin televizyon izledikleri saat dilimlerine bakıldığında, yoğunluğun 18-21 ve 
21.00-24.00 saatleri arası olan aynı zamanda altın saatleri de (prime time) içeren 
zaman diliminde olduğu görülmüştür. Diğer taraftan hafta sonu televizyon izlenen 
saat dilimlerine bakıldığında daha geç saatlerdeki izlemelerin arttığı görülmektedir. 
21.00-24.00 arasında öğrencilerin %41’inin televizyon başında olduğu belirlenmiştir. 
Benzer bir eğilimle gece 00.00-03.00 arası izlemelerin de %14,6’ya yükseldiği 
saptanmıştır. Bu saat diliminin korumalı saatler olmaması nedeniyle ebeveynlerin 
bu saatlerde yapılan izlemelere daha dikkatli yaklaşmaları önemlidir.

• Televizyonu aile ile izleyenlerin oranının %81,2 olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, 
televizyonu tek başına izleyenlerin oranı %17,4 iken arkadaşlarıyla izleyenlerin 
oranının %1,4 olduğu belirlenmiştir. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde yaş 
büyüdükçe televizyonu aile ile izlemenin azaldığı tek başına izleme oranının da arttığı 
tespit edilmiştir. 10-11 yaş grubunun %85’i, 12-13 yaş grubunun %81,8’i ve 14-17 
yaş grubunun %77’si ailesiyle birlikte televizyon izlemektedir.  

• Yeni medya araçlarının çeşitlenmesi televizyon yayınlarının farklı mekân ve cihazlardan 
izlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere televizyon yayınlarını 
nereden izlediklerine ilişkin bir soru yöneltilmiştir. Televizyon izlediğini bildiren 
öğrencilerin %97,5’i yayınları evden takip ettiğini belirtirken %9,8’i yayınları ev 
dışından takip ettiğini ifade etmiştir. 

• Klasik/akıllı televizyondan yayınları her gün takip edenlerin oranının %29,2 olduğu 
görülürken cep telefonundan her gün televizyon yayınlarını takip edenlerin oranının 
%26,1 olduğu tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla %12,3 oranıyla masaüstü/dizüstü 
bilgisayar ve %9,7 oranıyla tablet takip etmektedir. 

• Düzenli olarak en fazla izlenen türün dizi filmler olduğu belirlenmiştir. Televizyon izlediğini 
belirten öğrencilerin yaklaşık yarısı (%51,5) dizi filmleri düzenli olarak izlediğini ifade 
etmiştir. Bunu sırasıyla %41 oranıyla filmler ve %28 oranıyla canlı spor müsabakaları/
spor programları takip etmektedir. Program tercihlerinde çocukların yetişkinler gibi 
davrandığı görülmüştür. Zira çocuklar yetişkinler için yapılan programları da aktif 
olarak izleme eğilimindedir. Diziler, filmler gibi yetişkinlere hitap eden program türleri 
çocuklar tarafından  büyüklerin etkinliği olarak görülebilmekte ve çocuklara bu türler 
çekici gelebilmektedir. Bu tercihler çocukların kendilerini yetişkin dünyasına ait olarak 
görmelerini sağlamaktadır (Ertürk ve Gül, 2006, s.25). Nitekim araştırma kapsamında 
çocukların izlemeyi tercih ettikleri ilk üç program türünün yetişkinlere yönelik programlar 
olduğu görülmüştür.

• Öğrencilere televizyon yayınlarında en çok nelerden rahatsız oldukları sorulmuştur. 
Buna istinaden ilk sırada öğrencilerin %28,3’ü özellikle gündüz kuşağında yayınlanan 
kuşak/magazin/tartışma programlarından oldukça rahatsız olduklarını belirtmiştir.
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• Araştırma sonucu elde edilen en çarpıcı bulgulardan bir tanesi de televizyon izleme 
alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandıran yeni medya araçlarının öğrenciler tarafından 
yoğun kullanımıdır. Yeni medya araçlarından -özellikle cep telefonundan- yapılan 
izlemelerin yoğunluğu izleme alışkanlıklarının değiştiğinin önemli bir işaretidir.

5. BÖLÜM 
İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

• Ortaokul öğrencilerinin internet kullanım sıklıklarına bakıldığında, %48,6’sının her 
gün, %17,8’inin neredeyse haftanın her günü, %23,8’inin haftada birkaç gün ve 
%4,9’unun ayda birkaç gün internet kullandığı belirlenmiştir. 

• İnternet kullanım oranlarının yıllar içindeki karşılaştırmasına bakıldığında 2018 yılında 
bir artış olduğu göze çarpmaktadır. 2015 yılında internet kullananların oranı %90,4 
iken 2018 yılında bu oranın %97’ye çıktığı tespit edilmiştir (Karşılaştırmaya sadece 
8. sınıflar dâhil edilmiştir).

• Öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım süreleri hafta içi 2 saat 2 dakika, 
hafta sonu ise 2 saat 41 dakikadır.

• Öğrencilerin %59,6’sı internete bağlandığında tek başına olduklarını belirtmiştir. 
Bunun yanı sıra, internete bağlandıklarında ailesiyle birlikte olanların oranı %29,6, 
arkadaşlarıyla birlikte olanların oranının ise %10,8 olduğu tespit edilmiştir. Erkek 
öğrencilerin kız öğrencilere göre internete tek başına bağlanma oranının daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Erkeklerin arkadaşlarıyla birlikte çevrim içi olmasının nedeninin 
birlikte dijital ortamda oyun oynama isteğinden kaynaklandığı ön görülmektedir.  
Ayrıca internete tek başına bağlanma oranlarının yaş büyüdükçe arttığı saptanmıştır. 

• İnternete farklı cihazlardan erişim sağlamada yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında 
yaş büyüdükçe cep telefonundan erişimin arttığı görülmüştür. Bu durumun nedeni, 
büyük yaş gruplarının cep telefonu sahipliğinin diğerlerine göre daha fazla olmasıdır.

• İnternete erişim sağlanan yerlere bakıldığında öğrencilerin %89,7’sinin evden, 
%13,2’sinin arkadaşı veya akrabasının evinden, %6,2’sinin internet kafeden, 
%3,4’ünün okuldan ve %1,3’ünün kütüphaneden bağlandığı belirlenmiştir.

• İnternete erişim sağlanan cihaza bakıldığında cep telefonunun %81 oranıyla ilk 
sırada yer aldığı görülmüştür.

• İnternette günlük olarak yapılan faaliyetlerden ilk üç sırada film/video/müzik vb. 
izlemek, yüklemek, indirmek ve paylaşmak (%37,8), genel olarak internette gezinmek 
(%36) ve merak edilen konuların araştırılması (%35,7) yer almaktadır. 

• 14-17 yaş grubu interneti en uzun ve en sık kullanan grup olmasına karşın internetten 
televizyon içeriklerini en az izleyen yaş grubudur.
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• Öğrencilerin %63,4’ü insanların internet üzerinden başka insanlara yönelik olumsuz 
tavırlarını engelleyen bazı kurallar olması gerektiğini düşünmektedir. 

• Öğrencilerin %59’u internette insanların gerçek hayatta olduklarından daha farklı 
davrandıkları yönünde bir kanıya sahiptir.

• Öğrencilerin yaklaşık %29’u internet ortamında kurduğu ilişkilerde daha rahat 
olduğunu ifade etmiştir.

• Öğrencilerin yaklaşık %26’sı kırıcı da olsa internet ortamında insanların istediklerini 
başka kimselere söyleyebileceğini düşünmektedir.

• Öğrencilerin yaklaşık %49’u ekran başında geçirdiği zaman ile diğer aktivitelere 
ayırdığı zaman arasında bir denge kurabildiğini belirtmiştir. 

• Öğrencilerin yaklaşık %51’i bu konuda kararsız olduğunu veya dengeyi kuramadığını 
belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin %21’i ekran başında geçirdiği zamanı kontrol 
edemediğini ifade etmiştir. 

6. BÖLÜM 
DERS ÇALIŞMA SÜRELERİ VE  

DİJİTAL CİHAZLARIN DERS ÇALIŞMADA KULLANIMI

• “Ne sıklıkla ders çalışırsınız?” sorusuna örneklemde yer alan öğrencilerin %39,6’sı 
haftada birkaç gün, %26,9’u her gün, %25,6’sı ise neredeyse haftanın her günü 
yanıtını verirken %2,8’i ise hiç ders çalışmadığını ifade etmiştir.

• Ders çalışma sıklığının hane eğitim düzeyi değişkenine göre değerlendirmesi 
yapıldığında hane eğitim düzeyi yüksek olan öğrencilerin her gün sıklığında diğer 
gruplara göre daha fazla ders çalıştığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak eğitim düzeyi 
yüksek ebeveynlerin çocuklarının daha fazla sıklıkta ders çalıştığı ortaya çıkmıştır. 
Bu durum anne ve/veya babanın eğitim seviyesinin yüksek olmasıyla ve çocuğun 
eğitim hayatına verilen önemin artmasıyla ilgilidir.

• Öğrencilerin günlük ortalama ders çalışma süreleri hafta içi 1 saat 29 dakika, hafta 
sonu ise 1 saat 33 dakikadır. 

• Ödev yapmak ya da ders çalışmak için dijital cihazların ne sıklıkla kullanıldığına 
bakıldığında öğrencilerin yaklaşık yarısı (%43,8) haftanın birkaç günü dijital cihazları 
kullandığını belirtmektedir. Öğrencilerin %17,5’i her gün, %17,3’ü neredeyse haftanın 
her günü, %13,5’i ayda birkaç gün ya da daha nadir kullandığını belirtirken %7,9’u 
ise hiç kullanmadığını belirtmiştir.

• Yaş arttıkça ödev yapmak/ders çalışmak için dijital cihazların düzenli kullanımı 
artmaktadır.
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7. BÖLÜM 
SİBER ZORBALIK 

Siber zorbalık genel anlamıyla; bir grup veya kişi tarafından başka bir kişiye kasıtlı olarak 
internet ortamından cep telefonu, bilgisayar gibi medya araçları üzerinden birden fazla 
ve sürekli olarak yapılan saldırı eylemidir (Erdur-Baker, 2013, 280). Siber zorbalık çeşitli 
yollarla yapılabilmektedir. Siber zorbalık SMS, metin ve uygulamalar aracılığıyla veya 
sosyal medyada, forumlarda veya insanların içerik görüntüleyebileceği, katılabileceği veya 
paylaşabileceği oyunlarda çevrim içi olarak gerçekleşebilir (https://www.stopbullying.gov).

Siber zorbalığa maruz kalma çeşitli içerik ve biçimlerde olabilir. Siber zorbalık araçları 
araştırmacılar tarafından çeşitli kategorilere göre sınıflandırılmaktadır (Rogers, 2010; 
Smith, Mahdavi, Carvalho ve Tippett, 2006). Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

• Yazılı Mesaj Zorbalığı 

• Fotoğraf / Video Klibi Zorbalığı

• Telefon Zorbalığı 

• E- Posta Zorbalığı 

• Sohbet Odası (chat) Zorbalığı 

• Sosyal Paylaşım Siteleri Aracılığıyla Zorbalık 

• Anlık Mesajlaşma Yoluyla Zorbalık 

• Web Siteleri Aracılığıyla Zorbalık

Siber zorbalığı gerçekleştirmek için internet yardımıyla erişilebilen sanal ortamlar olması 
yeterlidir. İnternet dünyasının beraberinde getirmiş olduğu anonimlik/kimlik gizleme 
durumu siber zorbalığı kolaylaştıran ve hatta saldırının dozunu artıran birer unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır; çünkü gizlilik saldırgana gerçek hayatta davranamayacağı kadar 
rahat davranma olanağı sunmaktadır (Aksaray, S., 2011, 409-410).

Araştırmanın bu bölümünde ortaokul çocuklarının internet ortamında çeşitli mecralarda 
maruz kaldıkları veya maruz bıraktıkları siber zorbalık durumları irdelenmiştir. Öğrencilere 
uygulanan anket formunda doğrudan siber zorbalık kavramı kullanılmamış, bunun yerine 
dolaylı ifadeler ve sorular yöneltilmiştir.

Öğrencilere internet kullanırken hoşlanmadıkları kişi ve/veya içerikle karşılaşma durumları 
sorulmuş ve %44,2’sinin “evet” yanıtını verdiği saptanmıştır. 

Araştırma kapsamında verilen cevapların %42,4’ü öğrencilerin hoşlanmadıkları bir kişi ve/
veya içerikle karşılaştıklarında aileleriyle, %38,2’si arkadaşlarıyla, %3,8’i öğretmenleriyle 
ve %2,4’ü polisle paylaştıkları biçimindedir. Buna karşın öğrencilerin %31,4’ünün bu 
durumu hiç kimseyle paylaşmadığı ortaya çıkmıştır.
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• Küçük yaş grupları rahatsız olunan kişi ve/veya içeriği daha çok aileyle; daha büyük 
yaş grupları ise arkadaşlarıyla paylaşmaktadır.  

• Erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre internette hoşlanmadığı bir kişi ve/veya içerikle 
daha fazla oranda karşılaşmasına rağmen bu durumu çevresindekilerle daha az 
paylaşmaktadır.

• Her 4 öğrenciden yaklaşık 1’i internette hoşlanmadığı bir kişi ve/veya içerikle 
karşılaştığında bu durumu kimseyle paylaşmamaktadır. 

• İnternet kullanırken hoşlanılmayan kişi ve/veya içerikle karşılaşma durumunun yaş 
grupları yükseldikçe daha sık yaşandığı belirlenmiştir. 

• İnternette rahatsız olunan konuların başında %34,8 ile siber zorbalık gelmektedir. 
Açık uçlu olarak yöneltilen bu soruda öğrencilerin sürekli olarak cinsel içerikli fotoğraf 
ve video görüntüleriyle karşılaştığını, tanımadıkları insanlardan rahatsız edici mesajlar 
aldığını ve hesabın ele geçirilmesi/dolandırıcılık gibi durumlara maruz kaldığını belirten 
ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştır. 

• Siber zorbalığa bir şekilde maruz kalanların genel oranlarına bakıldığında “Sosyal 
medya üzerinde olumsuz yorumlar alıyorum.” ifadesine farklı sıklıklarda maruz 
kalanların oranının %32,8 olduğu belirlenmiştir. 

• Bunun yanı sıra, “Cinsel içerikli fotoğraf video veya mesajlar alıyorum.” ifadesine 
farklı sıklıklarda maruz kalanlarının oranının %16,7 olduğu saptanmıştır. 

• Fotoğraf veya videoları kendisinden izinsiz olarak farklı sıklıklarda paylaşılmış olanların 
oranının ise %16,2 olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamında siber zorbalık olarak 
değerlendirilen üç kategorideki durumlara (incitici yorum alma/izinsiz fotoğraf video 
paylaşımı/cinsel içerikli mesajlar alma) düzenli olarak uğrayanların her birinin oranının 
%4 civarında olduğu görülmüştür. 

• Farklı sıklıklarda başkalarına olumsuz ve incitici yorumlar yapanların oranı %21,3 
iken başkalarının fotoğraflarını/videolarını karşısındakini incitmek amacıyla izinsiz bir 
şekilde paylaşanların oranının %8,9 olduğu saptanmıştır. Bu davranışlardan olumsuz 
yorumu düzenli olarak yapanların oranının %4,5;  başkalarının fotoğraf ve videolarını 
izinsiz paylaşanların oranının ise %2,7 olduğu tespit edilmiştir. 

• Araştırma kapsamında siber zorba olarak değerlendirilenlerin ortak özelliğine 
bakıldığında siber zorba olma eğiliminin kız öğrencilerle karşılaştırıldığında erkek 
öğrencilerde daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular 
ışığında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre hem daha fazla siber zorbalığa maruz 
kaldığı hem de daha fazla siber zorba oldukları ortaya çıkmıştır.

• Siber zorbalığa uğrayanlar hakkında genel bir değerlendirme yapıldığında erkek 
öğrencilerin araştırma kapsamında ele alınan siber zorbalık türlerinin her birine kız  
öğrencilerden daha fazla oranda maruz kaldığı belirlenmiştir. Erkek öğrencilerin kız 
öğrencilere göre daha fazla olumsuz içerik ve kişilerle karşılaşması durumu, erkek 
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öğrencilerin internet kullanım süresi ve sıklığının kız öğrencilerden daha fazla olması 
ve internet kullanım amaçlarının daha çeşitli olmasıyla açıklanabilir. Siber zorbalık ile 
ilgili durumlarla karşılaşma olasılığının çevrim içi oyunlarda daha fazla olması erkek 
öğrencilerin hoşlanılmayan kişi ve/veya içeriklerle karşılaşmasını artırıcı bir etken 
olarak görülebilir.

8. BÖLÜM 
DENETİM FARKINDALIĞI 

• Öğrencilere televizyon yayınlarının denetlenmesine ilişkin yöneltilen soruya %43,6’sı 
“evet” yanıtı vermiştir. Öğrencilerin %22’si televizyon yayınlarının denetlenmediğini 
belirtirken %34,4’ünün konu hakkında herhangi bir fikir sahibi olmadığı anlaşılmıştır. 

• Öğrencilerin televizyon yayınlarındaki denetimlerin yeterlilik durumu hakkındaki 
görüşlerine bakıldığında; %22,3’ü denetimleri yeterli bulurken %51,6’sı denetimleri 
kısmen yeterli bulmaktadır. Konu hakkında fikri olmayanların oranının ise %26,1 
olduğu görülmüştür. 

• Öğrencilerin RTÜK’ün internet üzerinden yapılan denetimleri hakkındaki görüşlerine 
bakıldığında %44,5’inin denetimleri doğru bulduğu, %11,8’inin yanlış bulduğu ve 
%43,7’sinin konu hakkında herhangi bir fikri olmadığı anlaşılmıştır. 

• Çocukların televizyon yayınlarını izlerken sorumluluğun kimde olduğu sorusuna 
öğrencilerin %68,7’si aile, %36,5’i yayıncı ve %20,6’sı devlet cevabını vermiştir. 

• Öğrencilere RTÜK İletişim Merkezini bilip bilmedikleri sorulduğunda öğrencilerin 
%51,2’si bildiğini, %48,8’i ise bilmediğini belirtmiştir. 

• Öğrencilerin %56,6’sı akıllı işaret uygulamasından haberdar iken %43,4’ünün bu 
uygulamayı bilmediği belirlenmiştir. 

• RTÜK’ün çocukların %32,5’i için denetim/kontrolü, %17,1’i için televizyon/radyo/
internet gibi medya araçlarını, %8’i için sansür/ceza/yasak/kapatma gibi uygulamaları, 
%1,6’sı için iletişim merkezini, %1,3’ü için ise Akıllı İşaretleri ifade ettiği tespit edilmiştir.
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Ortaokul Öğrencileri Günde Ortalama;

-2 saat 13 dakika internet 
kullanmakta,

-1 saat 30 dakika ders çalışmakta,
-1 saat 29 dakika televizyon 

izlemekte,
-1 saat 26 dakika cep telefonu 

kullanmakta,
-1 saat 16 dakika dijital ortamda 

oyun oynamaktadır.

Öğrenciler İçin;

-En önemli medya aracı internet,
-İnternette en rahatsız oldukları 

konu siber zorbalık,
-En güvendikleri mecra yazılı basın,

-En sevdikleri program diziler,
-Televizyonda en rahatsız oldukları 
konu gündüz kuşağı programlarıdır.

ARAŞTIRMA BULGULARINDA ÖNE ÇIKANLAR
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İSTATİSTİKSEL ANALİZLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Bu bölümde araştırmanın modeli, verilerin toplanması, araştırmanın uygulanması ve 
analiz teknikleriyle ilgili bilgilere yer verilmektedir.

ARAŞTIRMANIN MODELİ

Çocukların Yeni Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması’nda tarama 
modeli kullanılmıştır.

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI VE VERİ TOPLANMASI

Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada 
geniş bir literatür çalışması yapılarak hazırlanan bir anket formu kullanılmıştır. Bu anket 
formu, ilk olarak Ankara ilinde bir ön teste tabi tutulmuştur. Ön testte elde edilen sonuçlara 
göre anket formuna son şekli verilmiş ve saha çalışmasına başlanmıştır. Anket çalışması, 
anketörler tarafından yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Anket uygulama 
kısmında, anketörlere birer saha koordinatörü eşlik etmiş ve anketörler tarafından 
doldurulan anketler sahada kontrol edilmiştir. 

VERİLERİN ANALİZİ 

Elde edilen bilgilerin anlaşılır olması ve karşılaştırılmasını sağlamak amacıyla istatistiksel 
yöntemlerden faydalanılarak veriler özetlenmiş ve bazı istatistiksel testler uygulanmıştır. 

Öncelikli olarak sayı ve yüzde dağılımları ile çapraz tablolar gibi betimsel istatistik teknikleri 
kullanılmıştır. Çapraz tabloları oluşturan değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlılığı ki-kare 
analizi ile sınanmıştır. Ancak bir ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olması, o ilişkinin gücü 
hakkında bilgi vermemektedir. Bu nedenle var olan ilişkinin gücü Phi katsayısı ve Cramer’s 
V ilişki katsayılarından uygun olanı ile test edilmiştir. Phi katsayısı sadece iki kategorisi 
olan değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyini göstermekteyken Cramer’s V ise kategori 
sayısı ikiden fazla olan değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyini göstermektedir. Kategori 
sayısı iki olduğunda ise Phi katsayısı ve Cramer’s V katsayısı aynı sonucu vermektedir.

Çapraz tablolarda değişkenlerin kategorileri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla 
ise uyum (correspondence) analizi kullanılmıştır. Uyum analizi çapraz tablolar hâlinde 
düzenlenmiş kategorik verilerin kolay bir şekilde yorumlanmasını sağlayan ve grafikler 
yardımıyla görsel bir yaklaşım sunan bir analiz olmasının yanında bir boyut indirgeme 
yöntemi olarak da ifade edilmektedir. Uyum analizi, değişkenlerin kategorileri arasındaki 
benzerlikleri ya da farklılıkları uzaklıklar cinsinden ifade ederek indirgenmiş boyutlu bir 
uzayda grafikler yardımıyla görsel bir sunum ortaya koymaktadır.
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Oransal ölçek düzeyinde elde edilen verilere ilişkin kategorik değişkenlerin kategorileri 
arasında farklılık olup olmadığı t testi ve varyans analizi kullanılarak belirlenmiştir. T testi iki 
kategoriden oluşan değişkenler arasındaki farklılığı ortaya koymak için kullanılırken varyans 
analizi ikiden fazla kategoriden oluşan değişkenler arasındaki farklılığı ortaya koymak 
için kullanılır. Varyans analizi ile tespit edilen farklılığın hangi kategori/kategorilerden 
kaynaklandığını belirlemek için Tamhane’s T2 testi veya LSD testi kullanılarak çoklu 
karşılaştırmalar yapılmıştır. 



BİRİNCİ BÖLÜM

ARAŞTIRMA BÖLGELERİ VE ÖRNEKLEMİN 
ÖZELLİKLERİ





23Çocukların Yeni Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık

Tablo 1. İllere Göre Dağılım (%)

SAYI %

1 ADANA 158 5,2

2 AĞRI 61 2,0

3 ANKARA 254 8,4

4 ANTALYA 116 3,8

5 AYDIN 59 2,0

6 BALIKESİR 56 1,8

7 BURSA 129 4,3

8 ERZURUM 58 1,9

9 GAZİANTEP 154 5,1

10 HATAY 94 3,1

11 İSTANBUL 619 20,4

12 İZMİR 182 6,0

13 KASTAMONU 31 1,0

14 KAYSERİ 84 2,8

15 KIRIKKALE 68 2,2

16 KOCAELİ 93 3,1

17 KONYA 96 3,2

18 MALATYA 59 1,9

19 MANİSA 90 3,0

20 MARDİN 84 2,8

21 SAMSUN 94 3,1

22 ŞANLIURFA 142 4,7

23 TEKİRDAĞ 62 2,0

24 TRABZON 67 2,2

25 VAN 87 2,9

26 ZONGULDAK 32 1,1

TOPLAM 3.029 100
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Tablo 2. Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım (%)

SAYI %

MARMARA 959 31,6

İÇ ANADOLU 502 16,6

GÜNEYDOĞU ANADOLU 380 12,6

AKDENİZ 368 12,1

EGE 331 11,0

DOĞU ANADOLU 265 8,7

KARADENİZ 224 7,4

TOPLAM 3.029 100

Tablo 3. Araştırmada Yer Alan Okullar

İL OKUL ADI SAYI

ADANA Buhara Ortaokulu 32

ADANA İstiklal Ortaokulu 31

ADANA Meryem-Abdurrahim Gizer Ortaokulu 32

ADANA Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu 31

ADANA Ziyapaşa Ortaokulu 32

AĞRI 14 Nisan Ortaokulu 31

AĞRI Alpaslan Ortaokulu 30

ANKARA Feride Bekçioğlu Ortaokulu 32

ANKARA Hacı Bayram Ortaokulu 32

ANKARA Hafize Özal Ortaokulu 33

ANKARA İmkb Ortaokulu 31

ANKARA Kardelen Ortaokulu 31

ANKARA Mimar Kemal Ortaokulu 31

ANKARA Kocatepe Ortaokulu 32

ANKARA Yahya Kemal Ortaokulu 32

ANTALYA Dr.Cahit Ünver Ortaokulu 25
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ANTALYA Muratpaşa Ortaokulu 30

ANTALYA Mustafa Adıyaman Ortaokulu 30

ANTALYA Namık Kemal Ortaokulu 31

AYDIN Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 29

AYDIN Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu 30

BALIKESİR Çiğdem Batubey Ortaokulu 26

BALIKESİR Kayabey Şehit Ferruh Kulaoğlu Ortaokulu 30

BURSA Barbaros Ortaokulu 32

BURSA Koç Ortaokulu 33

BURSA Mithatpaşa Ortaokulu 33

BURSA Setbaşı Ortaokulu 31

ERZURUM 23 Temmuz Ortaokulu 29

ERZURUM Kazım Yurdalan Ortaokulu 29

GAZİANTEP 8 Şubat Ortaokulu 31

GAZİANTEP Akyol Ortaokulu 31

GAZİANTEP Hoşgör Ortaokulu 30

GAZİANTEP Mete Uygun Ortaokulu 32

GAZİANTEP Münif Paşa Ortaokulu 30

HATAY Akçaova Haldun Tınaztepe Ortaokulu 28

HATAY Doktor Mustafa Gençay Ortaokulu 33

HATAY Vali Utku Acun Ortaokulu 33

İSTANBUL Abdi İpekçi Ortaokulu 30

İSTANBUL Bahariye Ortaokulu 31

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Ortaokulu 30

İSTANBUL Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu 32

İSTANBUL Beyoğlu Ortaokulu 32

İSTANBUL Cumhuriyet Ortaokulu 30

İSTANBUL Cumhuriyet Ortaokulu 32
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İSTANBUL Fehmi Ekşioğlu Ortaokulu 25

İSTANBUL Havuzbaşı Atilla Baykal Ortaokulu 32

İSTANBUL İsmail Tarman Ortaokulu 33

İSTANBUL Kuleli Ortaokulu 30

İSTANBUL Mahmut Şevket Paşa Ortaokulu 32

İSTANBUL Mustafa Kemal Ortaokulu 30

İSTANBUL Orgeneral Emin Alpkaya Ortaokulu 32

İSTANBUL Piripaşa Ortaokulu 31

İSTANBUL Sarıyer Ortaokulu 34

İSTANBUL Şenlikköy Ortaokulu 30

İSTANBUL Talatpaşa Ortaokulu 31

İSTANBUL Yaşar Doğu Ortaokulu 32

İSTANBUL Yenibosna Fatih Ortaokulu 30

İZMİR Buca Ortaokulu 30

İZMİR Gazi Ortaokulu 30

İZMİR Güzeltepe Ortaokulu 30

İZMİR Güzelyalı Ortaokulu 31

İZMİR Hasan Ali Yücel Ortaokulu 30

İZMİR Kozağaç Ortaokulu 31

KASTAMONU Şehit Burak Kapucuoğlu Ortaokulu 31

KAYSERİ 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu 29

KAYSERİ Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu 30

KAYSERİ Salih Avgın Paşa Ortaokulu 25

KIRIKKALE Irmak Atatürk Ortaokulu 36

KIRIKKALE Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu 32

KOCAELİ Mimar Sinan Ortaokulu 34

KOCAELİ Hızır Reis Ortaokulu 29

KOCAELİ Yenimahalle Ortaokulu 30
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KONYA Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu 32

KONYA Karatay Ortaokulu 32

KONYA Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu 32

MALATYA Barbaros Ortaokulu 30

MALATYA 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu 29

MANİSA Atatürk Ortaokulu 30

MANİSA Kazım Karabekir Ortaokulu 30

MANİSA Merkez Efendi Ortaokulu 30

MARDİN Cumhuriyet Ortaokulu 27

MARDİN Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu 25

MARDİN Gülser Mahmut Tatlıdede Ortaokulu 32

SAMSUN Fatih Temiz Ortaokulu 32

SAMSUN Gazi Ortaokulu 30

SAMSUN Mimar Sinan Ortaokulu 32

ŞANLIURFA Fevzi Çakmak Ortaokulu 32

ŞANLIURFA Gazi Ortaokulu 31

ŞANLIURFA Harran Kapı İmam Hatip Ortaokulu 22

ŞANLIURFA Selahattin Eyyubi Ortaokulu 25

ŞANLIURFA Toki Ortaokulu 32

TEKİRDAĞ 50. Yıl Ortaokulu 30

TEKİRDAĞ Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu 32

TRABZON Cudibey Ortaokulu 30

TRABZON Pelitli 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 37

VAN Bahçesaray Ortaokulu 29

VAN Çatak Yatılı Bölge Ortaokulu 28

VAN Kadriye Sağdinç Ortaokulu 30

ZONGULDAK İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu 32

TOPLAM 3.029
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Tablo 4. Cinsiyet ve Yaşlara Göre Dağılım (%)

SAYI %

Cinsiyet

Kız 1551 51,2

Erkek 1478 48,8

                                                                     Yaş

10 yaş 130 4,3

11 yaş 651 21,5

12 yaş 569 18,7

13 yaş 748 24,7

14-17 yaş 931 30,8

TOPLAM 3.029 100

Tablo 5. Öğrencilerin Sınıfına Göre Dağılım (%)

SAYI %

5. sınıf 681 22,5

6. sınıf 724 23,9

7. sınıf 774 25,6

8. sınıf 850 28,1

TOPLAM 3.029 100
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Tablo 6. Hane Eğitim Düzeyine Göre Dağılım* (%)

SAYI %

Düşük 536 17,7

Orta 1494 49,3

Yüksek 739 24,4

Bilinmeyen / Cevap vermeyen 260 8,6

TOPLAM 3.029 100
 
* Düşük Düzey Eğitim: Okuryazar değil, okuryazar ama mezuniyeti yok, ilkokul mezunu
Orta Düzey Eğitim: Ortaokul veya dengi okul mezunu, lise veya dengi okul mezunu
Yüksek Düzey Eğitim: Üniversite, lisansüstü eğitim (yüksek lisans/doktora)

Tablo 7. Öğrencilerin Kardeşi Olma Durumları ve Sayıları

SAYI %

Tek çocuk, kardeşi yok 346 11,4

1 kardeşi olan 1251 41,3

2 kardeşi olan 816 27,0

3 kardeşi olan 337 11,1

4 ve daha fazla kardeşi olan 279 9,2

TOPLAM 3.029 100

Kardeşi olduğunu belirtenler 2.683 kişi (%88,6)’dir.

Tablo 8. Öğrencilerin Evinde Yaşayan Toplam Kişi Sayısı

SAYI %

3 kişi ve altı 360 12,0

4 kişi 1194 39,4

5 kişi 769 25,4

6 kişi ve üzeri 694 22,9

Cevap vermeyen 12 0,3

TOPLAM 3.029 100

Ort.=4.79 kişi  St. Sapma=1.502





İKİNCİ BÖLÜM

CİHAZ SAHİPLİĞİ VE 
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CİHAZ SAHİPLİĞİ VE KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

Bu bölümde ortaokul öğrencilerinin cihaz kullanımlarına ilişkin detaylı bilgiler verilecektir. 
İnternet, cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi medya araçlarının sahiplik durumu, 
kullanım sıklıkları ile süreleri incelenecektir. 

Grafik 1. Aşağıdaki İletişim Araçları İçin En Uygun Olanı İşaretleyiniz. (%)

n=2.985
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Araştırmaya katılan öğrencilerin sahip oldukları iletişim araçlarına bakıldığında; öğrencilerin 
%89,4’ü klasik televizyonun ve %91,5’i akıllı televizyonun (internete bağlanabilen) 
evlerinde veya odalarında bulunduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin %41,6’sı ise kendi 
odalarında masaüstü bilgisayar/dizüstü bilgisayar olduğunu; %38,3’ü ise tablet olduğunu 
belirtmiştir. 

Oyun konsolu için bakıldığında ise öğrencilerin %72,7 gibi büyük bir oranının bu cihaza 
sahip olmadığı görülmektedir.

Medya araçları sahiplikleri üzerinden genel bir değerlendirme yapıldığında bilgisayar 
ve tablet gibi cihazların bireysel, televizyonun ise ortak kullanıldığı göze çarpmaktadır. 
Televizyon ortak kullanım özelliğinden dolayı ebeveynler tarafından içeriği daha kolay 



34 Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı

kontrol edilebilir bir araçken bilgisayar ve tablet gibi cihazlar çocukların kendi odalarında 
bulunması ve bireysel kullanıma uygun cihazlar olması nedeniyle kontrol edilmesi daha 
zor olan medya araçları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Grafik 2. Masaüstü Bilgisayar/Dizüstü Bilgisayar Kullanım Sıklığınız Nedir? 
(%)
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Masaüstü bilgisayar/dizüstü bilgisayar kullanım sıklığına bakıldığında öğrencilerin bu 
cihazları %16,2’sinin her gün, %11,9’unun neredeyse haftanın her günü, %32,6’sının 
haftada birkaç gün, %13,9’unun ise ayda birkaç gün ya da daha nadir olarak kullandığı 
belirlenmiştir. Öte yandan öğrencilerin %25,4’ünün bilgisayarı hiç kullanmadığı tespit 
edilmiştir. 
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Tablo 9. Masaüstü Bilgisayar/Dizüstü Bilgisayar Kullanım Sıklığınız Nedir? 
(%)

Her gün 
Neredeyse 

haftanın her 
günü

Haftada  
birkaç gün

 
Ayda  

birkaç gün 
ya da daha 

nadir

Hiç Toplam

Cinsiyet1

Kız 11,4 9,9 34,3 16,0 28,4 100

Erkek 21,2 13,9 30,8 11,8 22,3 100

Yaş Grupları2

10-11 yaş 9,9 8,8 37,2 14,6 29,5 100

12-13 yaş 17,9 12,6 33,0 12,3 24,2 100

14-17 yaş 18,9 13,5 28,1 15,8 23,7 100

Hane Eğitim Düzeyi3

Düşük 11,8 7,8 28,1 10,1 42,2 100

Orta 16,6 12,6 30,6 13,9 26,3 100

Yüksek 17,7 14,1 40,1 17,3 10,8 100

ORTALAMA 16,2 11,9 32,6 13,9 25,4 100

“Masaüstü bilgisayar/dizüstü bilgisayar kullanım sıklığınız nedir?” sorusuna verilen 
yanıtların demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek 
amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyet, yaş grupları ve hane 
eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Masaüstü bilgisayar/dizüstü bilgisayar kullanım sıklığının demografik verilerine bakıldığında; 
kız öğrencilerin %11,4’ü, erkek öğrencilerin %21,2’si her gün kullanırken; kız öğrencilerin 
%34,3’ü, erkek öğrencilerin %30,8’i haftada birkaç gün kullanmaktadır. Kız öğrencilerin 
%28,4’ü, erkek öğrencilerin ise %22,3’ü hiç kullanmadığını belirtmiştir.

Yaş gruplarına göre incelendiğinde; 10-11 yaş grubunun yalnızca %9,9’unun, 12-13 yaş 
grubunun %17,9’unun, 14-17 yaş grubunun %18,9’unun her gün masaüstü bilgisayar/
dizüstü bilgisayar kullandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca 10-11 yaş grubunun %37,2’sinin, 
12-13 yaş grubunun %33’ünün, 14-17 yaş grubunun %28,1’inin haftada birkaç gün 

1 Cramer’s V=.161; p=.000 
2 Cramer’s V=.097; p=.000
3 Cramer’s V=.175; p=.000
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kullandığı görülmüştür. Masaüstü bilgisayar/dizüstü bilgisayarın yaş arttıkça her gün 
kullanım oranının da arttığı görülmektedir. 10-11 yaş grubunun %29,5’inin, 12-13 yaş 
grubunun %24,2’sinin, 14-17 yaş grubunun %23,7’sinin ise bilgisayarı hiç kullanmadıkları 
ve yaş azaldıkça kullanmama oranının arttığı belirlenmiştir.

Hane eğitim düzeyine göre dağılıma bakıldığında bilgisayar kullanım sıklığı hane eğitim 
düzeyi düştükçe azalmaktadır. Söz gelimi, hane eğitimi düşük olan öğrencilerin %11,8’i, 
orta olanların %16,6’sı ve yüksek olanların %17,7’si bilgisayarı her gün kullanmaktadır. Bu 
durum haftada birkaç gün sıklığında eğitim grupları açısından daha da belirginleşmektedir. 
Diğer taraftan hane eğitim düzeyi yüksek olan öğrencilerin yalnızca %10,8’i bilgisayarı 
hiç kullanmazken düşük olanların %42,2’si bilgisayarı hiç kullanmadıklarını belirtmiştir. 

Grafik 3. Tablet Kullanım Sıklığınız Nedir? (%)
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Öğrencilerin yaklaşık %38’i kendi odalarında tabletin bulunduğunu ve tablet kullandığını 
belirtmiştir. Diğer taraftan, Birleşik Krallıkta 2018 yılı itibarıyla 12-15 yaş arası çocukların 
%50’sinin tableti olduğu ortaya çıkmıştır (OFCOM, 2018, s.3). 

Tablet kullanım sıklığına bakıldığında ise öğrencilerin %12,5’i her gün, %9,7’si neredeyse 
haftanın her günü,%22,2’si haftada birkaç gün, %14,4’ü ayda birkaç gün ya da daha 
nadir kullandığını; %41,2’si ise hiç kullanmadığını belirtmiştir. 
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Tablo 10. Tablet Kullanım Sıklığınız Nedir? (%)

Her 
gün

Neredeyse 
haftanın her 

günü

Haftada  
birkaç 

gün

 
Ayda  

birkaç gün ya da 
daha nadir

Hiç Toplam

Cinsiyet4

Kız 10,8 9,5 23,9 15,4 40,4 100

Erkek 14,2 10,0 20,5 13,3 42,0 100

Yaş Grupları5

10-11 yaş 12,1 11,6 27,3 12,0 37,0 100

12-13 yaş 13,3 9,4 22,7 15,0 39,6 100

14-17 yaş 11,6 8,6 17,4 15,4 47,0 100

Hane Eğitim Düzeyi6

Düşük 12,0 8,0 20,8 11,5 47,7 100

Orta 12,3 9,9 21,5 14,4 41,9 100

Yüksek 12,3 10,4 24,1 17,9 35,3 100

ORTALAMA 12,5 9,7 22,2 14,4 41,2 100

“Tablet kullanım sıklığınız nedir?” sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere 
göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; 
%95 güvenirlikle cinsiyet, yaş grupları ve hane eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık 
olduğu tespit edilmiştir.

Tablet kullanım sıklığının demografik verilerine bakıldığında; kız öğrencilerin %10,8’i, 
erkek öğrencilerin %14,2’si her gün tablet kullanırken; kız öğrencilerin %23,9’u, erkek 
öğrencilerin %20,5’i haftada birkaç gün kullanmaktadır. Öte yandan kız öğrencilerin 
%40,4’ü, erkek öğrencilerin ise %42’si hiç tablet kullanmadığını belirtmiştir.

4 Cramer’s V=.068; p=.009
5 Cramer’s V=.081; p=.000
6 Cramer’s V=.067; p=.002



38 Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı

Yaş gruplarına göre incelendiğinde; 10-11 yaş grubunun yalnızca %12,1’inin; 12-13 
yaş grubunun %13,3’ünün; 14-17 yaş grubunun %11,6’sının her gün tablet kullandığı 
belirlenmiştir. 

Öte yandan 10-11 yaş grubunun %27,3’ünün, 12-13 yaş grubunun %22,7’sinin, 14-17 
yaş grubunun %17,4’ünün haftada birkaç gün tablet kullandıkları görülmüştür. 10-11 yaş 
grubunun %37’sinin, 12-13 yaş grubunun %39,6’sının, 14-17 yaş grubunun %47’sinin ise 
hiç tablet kullanmadığı ve yaş arttıkça tablet kullanmama oranının da arttığı belirlenmiştir. 

Küçük yaş gruplarında tablet kullanımı, 
büyük yaş gruplarında ise bilgisayar 

kullanımı daha yaygındır!

Hane eğitimine göre dağılıma bakıldığında tablet kullanım sıklığının hane eğitim düzeyi 
arttıkça artış gösterdiği görülmüştür. Başka bir deyişle, hane eğitim düzeyi düşük olan 
öğrencilerin %47,7’sinin, orta olanların %41,9’unun ve yüksek olanların %35,3’ünün 
hiç tablet kullanmadığı belirlenmiştir. 

Grafik 4. Oyun Konsolu Kullanım Sıklığınız Nedir? (%)
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Oyun konsolu kullanım sıklığına bakıldığında öğrencilerin %3,7’si her gün; %3,3’ü 
neredeyse haftanın her günü, %9,5’i haftada birkaç gün, %9,8’i ayda birkaç gün ya da 
daha nadir oyun konsolu kullandığını; %73,7’si ise hiç kullanmadığını belirtmiştir.
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Tablo 11. Oyun Konsolu Kullanım Sıklığınız Nedir? (%)

Her 
gün

Neredeyse 
haftanın her 

günü

Haftada  
birkaç gün

 
Ayda  

birkaç gün 
ya da daha 

nadir

Hiç Toplam

Cinsiyet7

Kız 1,1 1,2 6,1 7,6 84,0 100

Erkek 6,5 5,5 13,1 12,0 62,9 100

Yaş Grupları

10-11 yaş 2,5 2,4 9,4 9,5 76,2 100

12-13 yaş 4,8 3,8 10,2 9,2 72,0 100

14-17 yaş 3,3 3,3 8,8 10,7 73,9 100

Hane Eğitim Düzeyi8

Düşük 3,3 1,4 5,3 4,9 85,1 100

Orta 3,0 3,6 9,6 10,4 73,4 100

Yüksek 5,3 4,0 12,3 11,8 66,6 100

ORTALAMA 3,7 3,3 9,5 9,8 73,7 100

“Oyun konsolu kullanım sıklığınız nedir?” sorusuna verilen yanıtların demografik 
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 
uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyet ve hane eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık 
olduğu tespit edilmiştir.

Oyun konsolu kullanım sıklığının demografik verilerine bakıldığında; kız öğrencilerin 
%1,1’inin, erkek öğrencilerin %6,5’inin her gün, kız öğrencilerin %6,1’inin, erkek 
öğrencilerin %13,1’inin haftada birkaç gün oyun konsolu kullandığı görülmüştür. Kız 
öğrencilerin %84’ü, erkek öğrencilerin ise %62,9’u hiç kullanmadığını belirtmiştir.

Yaş gruplarına göre incelendiğinde; 10-11 yaş grubunun yalnızca %2,5’inin, 12-13 
yaş grubunun %4,8’inin, 14-17 yaş grubunun %3,3’ünün her gün oyun konsolu 
kullandığı; 10-11 yaş grubunun %9,4’ünün, 12-13 yaş grubunun %10,2’sinin, 14-17 
yaş grubunun %8,8’inin haftada birkaç gün oyun konsolu kullandığı görülmüştür. 10-
11 yaş grubunun %76,2’si, 12-13 yaş grubunun %72’si, 14-17 yaş grubunun %73,9’u 
ise hiç kullanmadığını belirtmiştir. Kullanım oranı oldukça az olan oyun konsolunun yaş 
grupları arasındaki kullanımında belirgin bir fark bulunamamıştır. 

7  Cramer’s V=.258; p=.000
8  Cramer’s V=.108; p=.000
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Hane eğitim düzeyine göre dağılıma bakıldığında hane eğitim düzeyi yükseldikçe oyun 
oynama sıklığının da artış gösterdiği görülmüştür.  Hane eğitimi düşük olan öğrencilerin 
%3,3’ü her gün oyun oynarken hane eğitim düzeyi yüksek olan öğrencilerin %5,5’inin 
her gün oyun oynadığı ortaya çıkmıştır. 

CEP TELEFONU SAHİPLİĞİ VE KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

Grafik 5. Cep Telefonunuz Var mı? (%)

n=2.996 

63,3

36,7

YokVar

Öğrencilerin cep telefonu sahiplik oranlarına bakıldığında %63,3’ünün cep telefonu 
olduğu, %36,7’sinin ise cep telefonunun olmadığı anlaşılmıştır. 
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Grafik 6. Cep Telefonunuz Var mı?  
Türkiye-Birleşik Krallık Karşılaştırması (%)9
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Cep telefonu sahipliğinde Türkiye ve Birleşik Krallık karşılaştırmasına bakıldığında 
Türkiye’de 12-15 yaş arası çocukların %67,9’unun Birleşik Krallıkta ise %83’ünün cep 
telefonu olduğu belirlenmiştir. 

9 Türkiye-Birleşik Krallık karşılaştırması grafiğinde 12-15 yaş arası öğrenciler baz alınmıştır. Birleşik Krallık 
verileri için bk. OFCOM, 2018, s.3
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Grafik 7. Cep Telefonunuz Var mı? (%)10
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“Cep telefonunuz var mı?” sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere göre 
farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 
güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Cep telefonu sahipliğinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında kız öğrencilerin %60,5’inin, 
erkek öğrencilerin %66,1’inin cep telefonu olduğu;  kız öğrencilerin %39,5’inin, erkek 
öğrencilerin %33,9’unun cep telefonu olmadığı anlaşılmaktadır. Erkek öğrencilerde cep 
telefonu sahiplik oranının kız öğrencilere göre daha fazla olduğu görülmüştür.

10  Cramer’s V=.058; p=.002
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Grafik 8. Cep Telefonunuz Var mı? (%)11

Yaşa Göre Dağılım

100

80

60

40

20

0

49,7

63,6
74,0

50,3

36,4
26,0

12-13 Yaș10-11 Yaș 14-17 Yaș

Var Yok

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Cep telefonu sahipliğinin yaşa göre dağılımına bakıldığında; 10-11 yaş grubunun 
%49,7’sinin, 12-13 yaş grubunun %63,6’sının, 14-17 yaş grubunun %74’ünün cep 
telefonu olduğu; 10-11 yaş grubunun %50,3’ünün, 12-13 yaş grubunun %36,4’ünün,14-
17 yaş grubunun %26’sının ise cep telefonu olmadığı görülmektedir. Buna göre yaş 
arttıkça cep telefonu sahiplik oranının da arttığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki 
çocukların yaşları 10-17 arasındadır. Yaşın cep telefonu sahiplik oranıyla doğrudan 
bir ilişkisi bulunmaktadır. Küçük yaş gruplarının cep telefonu sahiplik oranının daha az 
olduğu araştırma kapsamında ortaya çıkmıştır.

Öğrencilerde yaş arttıkça cep 
telefonu sahiplik oranı artıyor!

11  Cramer’s V=.188; p=.000
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Grafik 9. Cep Telefonunuz Var mı? (%)12
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle hane eğitim düzeyleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Cep telefonu sahipliğinin hane eğitim düzeyine göre dağılımına bakıldığında hane eğitim 
düzeyi yükseldikçe cep telefonu sahiplik oranının da artış gösterdiği tespit edilmiştir. 
Hane eğitimi düşük düzey olan öğrencilerin cep telefonu sahiplik oranının %47,6, orta 
düzey olanların sahiplik oranının %63,6 ve yüksek düzey olanların sahiplik oranının 
%77,5 olduğu belirlenmiştir. 

12 Cramer’s V=.209; p=.000
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Grafik 10. Cep Telefonunuz Var mı? (%)  
2015-2018 Karşılaştırması13

2015 Yılı İçin n=1.273; 2018 Yılı İçin n=850 

80

60

40

20

0

68,4
74,2

31,6
25,8

2015 2018

Var Yok

Yıllara göre cep telefonu sahiplik oranları arasında kıyaslama yapıldığında cep telefonu 
sahiplik oranının artış eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. 2015 yılında cep telefonu sahiplik 
oranı %68,4 iken 2018 yılında bu oranın %74,2’ye yükseldiği görülmüştür. Cep telefonu 
günümüzde gerek iletişim anlamında gerekse farklı işlevleri sayesinde çocuklar için de 
önemli bir iletişim aracı hâline gelmiştir. Bu nedenle cep telefonu sahiplik oranlarının yıllar 
içerisinde artış gösterme eğiliminde olacağı öngörülebilir. 

13 Araştırma genelinde yapılan tüm 2015-2018 yılı kıyaslamalarında 8. sınıf öğrencileri baz alınmıştır.
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Grafik 11. Cep Telefonunuzda İnternet Bağlantısı Var mı? (%)

Cep telefonu olduğunu belirtenlere sorulmuştur. 
n=1.879

9,3

90,7

YokVar

Cep telefonu yukarıda bahsedildiği üzere en önemli iletişim cihazı konumundadır. Cep 
telefonlarındaki internet bağlantısı iletişimin sadece şeklini değil iletişime geçilen kişileri 
de çeşitlendirmektedir. Ayrıca cep telefonunda bulunan internet sayesinde yalnızca 
iletişim çeşitlenmekle kalmamakta farklı işlevlere erişim de mümkün olmaktadır. Bu 
nedenle cep telefonlarındaki internet bağlantısı dijitalleşen bu dönemde oldukça önem 
arz etmektedir. Araştırma kapsamında cep telefonu olduğunu belirtenlerin %90,7’sinin 
cep telefonunda internet bağlantısı bulunduğu belirlenmiştir. 
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Grafik 12. Cep Telefonunuzda İnternet Bağlantısı Var mı? (%)
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“Cep telefonunuzda internet bağlantısı var mı?” sorusuna verilen cevapların cinsiyete 
göre dağılımına bakıldığında; kız öğrencilerin %91,3’ünün, erkek öğrencilerin %90,1’inin 
cep telefonunda internet bağlantısı bulunmaktadır. Kız ve erkek öğrenciler arasında 
cep telefonunda internet bağlantısı sahiplik oranında belirgin bir farkın bulunmadığı 
anlaşılmaktadır.
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Grafik 13. Cep Telefonunuzda İnternet Bağlantısı Var mı? (%)14
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“Cep telefonunuzda internet bağlantısı var mı?” sorusuna verilen yanıtların demografik 
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 
uygulanmış; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Cep telefonunda internet bağlantısının yaşa göre dağılımına bakıldığında; 10-11 yaş 
grubunun %82,6’sının, 12-13 yaş grubunun %92,5’inin, 14-17 yaş grubunun %93’ünün 
cep telefonunda internet bağlantısı bulunduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan 10-11 yaş 
grubunun %17,4’ünün, 12-13 yaş grubunun %7,5’inin, 14-17 yaş grubunun %7’sinin 
ise cep telefonunda internet bağlantısı olmadığı görülmektedir. Buna göre 10-11 yaş 
aralığındaki öğrencilerde diğer yaş gruplarına göre daha az oranda cep telefonlarında 
internet bağlantısı bulunmaktadır.

14  Cramer’s V=.140; p=.000
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Grafik 14. Cep Telefonunuzda İnternet Bağlantısı Var mı? (%) 
2015-2018 Karşılaştırması15

Cep telefonu olduğunu belirtenlere sorulmuştur. 
2015 yılı için n=871; 2018 yılı için n=626
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Cep telefonunda internet bağlantısı olanların oranının yıllar içindeki değişimine bakıldığında 
telefonunda internet bağlantısı olanların oranının arttığı görülmüştür. 2015 yılında yapılan 
araştırmada cep telefonunda internet bağlantısı olanların oranı %83,1 iken 2018 yılında 
bu oranın %93,5’e yükseldiği belirlenmiştir. 

15 Araştırma genelinde yapılan tüm 2015-2018 yılı kıyaslamalarında 8. sınıf öğrencileri baz alınmıştır.
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Grafik 15. Cep Telefonunuzu Kullanım Sıklığınız Nedir? (%)

Cep telefonu olduğunu belirtenlere sorulmuştur. 
n=1.890
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“Cep telefonunuzu kullanım sıklığınız nedir?”  sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında 
katılımcıların yarısından fazlası (%56,6) cep telefonunu her gün kullandığını belirtmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin %16’sı neredeyse haftanın her günü, %21,8’i haftada 
birkaç gün, %5,6’sı ayda birkaç ya da daha nadir cep telefonu kullandığını ifade etmiştir.
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Grafik 16. Cep Telefonunuzu Kullanım Sıklığınız Nedir? (%)16
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“Cep telefonunuzu kullanım sıklığınız nedir?” sorusuna verilen yanıtların demografik 
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 
uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

“Cep telefonunuzu kullanım sıklığınız nedir?” sorusuna verilen cevapların cinsiyete 
göre dağılımına bakıldığında; kız öğrencilerin %58,8’i, erkek öğrencilerin %54,4’ü cep 
telefonunu her gün kullanırken; kız öğrencilerin %13,9’u, erkek öğrencilerin %18’i 
neredeyse haftanın her günü; kız öğrencilerin %22,3’ü, erkek öğrencilerin %21,3’ü 
haftada birkaç gün cep telefonu kullandığını belirtmiştir.

16  Cramer’s V=.065; p=.047
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Grafik 17. Cep Telefonunuzu Kullanım Sıklığınız Nedir? (%)17
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

“Cep telefonunuzu kullanım sıklığınız nedir?” sorusuna verilen cevapların yaş gruplarına 
göre dağılımına bakıldığında; 10-11 yaş grubunun %34,9’unun, 12-13 yaş grubunun 
%58,5’inin ve 14-17 yaş grubunun %66,3’ünün cep telefonunu her gün kullandığı 
saptanmıştır. Diğer taraftan 10-11 yaş grubunun %36,2’sinin, 12-13 yaş grubunun 
%21,6’sının ve 14-17 yaş grubunun %14’ünün haftada birkaç gün cep telefonunu 
kullandığı görülmüştür. Cep telefonu kullanım sıklığının yaş arttıkça arttığı görülmüştür. 
Bunun en önemli sebebi ise küçük yaş gruplarının cep telefonu sahipliğinin büyük yaş 
gruplarına oranla daha düşük olmasıdır. Bu nedenle daha küçük yaş gruplarının haftada 
birkaç gün ya da ayda birkaç gün cep telefonu kullanım sıklığı diğer yaş gruplarından 
daha fazla orandadır.

17  Cramer’s V=.183; p=.000
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Grafik 18. Hafta İçi18 ve Hafta Sonu19 Günlük Ortalama Cep Telefonunuzu 
Kullanım Süreniz Ne Kadardır? (%)

Cep telefonu olduğunu belirtenlere sorulmuştur. 
n=1.895
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Hafta sonuHafta içi

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama cep telefonu kullanım sürelerine bakıldığında; 
hafta içi kullananların %45’i 0-2 saat, %32,1’i 2-4 saat, %14,8’i 4-6 saat ve %8,1’i 6 
saat ve üzeri cep telefonu kullandığını belirtmiştir. Hafta sonu kullananların ise; %30’u 
0-2 saat, %34’ü 2-4 saat, %21,4’ü 4-6 saat ve %14,6’sı 6 saat ve üzeri cep telefonu 
kullanmaktadır. Belirgin farkın 0-2 saat kullananlar arasında olduğu görülmektedir. Hafta 
sonunda 4-6 saat ve 6 saat üzeri izlemelerin hafta içine göre daha yüksek oranda olduğu 
tespit edilmiştir.

Öğrenciler günlük ortalama  
1 saat 26 dakika cep telefonu 

kullanıyor.

18  Ortalama: 1 saat 19 dakika; standart sapma: 2 saat 1 dakika
19  Ortalama: 1 saat 44 dakika; standart sapma: 2 saat 32 dakika
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Tablo 12. Hafta İçi ve Hafta Sonu Günlük Ortalama Cep Telefonunuzu 
Kullanım Süreniz Ne Kadardır? (Saat)

Hafta İçi
Saat/Dakika

Hafta Sonu
Saat/Dakika

Cinsiyet

Kız 1 saat 16 dk 1 saat 42 dk

Erkek 1 saat 22 dk 1 saat 47 dk

Yaş Grupları20

10-11 yaş 32 dk 45 dk

12-13 yaş 1 saat 22 dk 1 saat 46 dk

14-17 yaş 1 saat 55 dk 2 saat 32 dk 

Hane Eğitim Düzeyi21

Düşük 55 dk 1 saat 17 dk

Orta 1 saat 24 dk 1 saat 51 dk

Yüksek 1 saat 36 dk 2 saat 5 dk

ORTALAMA 1 saat 19 dk 1 saat 44 dk

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama cep telefonu kullanım süresi yaş grupları açısından 
incelendiğinde p değerleri sırasıyla 0,00<0,05 (hafta içi) ve 0,00<0,05 (hafta sonu) 
olarak hesaplanmıştır. Verilen cevaplara göre bu sonuçlar %95 güvenilirlikle hafta içi 
ve hafta sonu cep telefonu kullanım süresi bakımından yaş grupları arasında en az 
birinin istatistiksel olarak farklı olduğu anlamına gelmektedir. Uygulanan varyans analizi 
sonucunda öncelikle farklılığın varlığı araştırılmış ve daha sonra varsa hangi alt grupta 
olduğunu belirlemek amacıyla varyansların homojenliği varsayımı sağlanmadığı için 
Tamhane’s T2 testi kullanılarak çoklu karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan varyans analizi 
ve çoklu karşılaştırma testlerine göre %95 güven düzeyinde tüm yaş gruplarının hafta 
içi ve hafta sonu cep telefonu kullanım süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama cep telefonu süresi hane eğitim düzeyleri 
açısından incelendiğinde p değerleri sırasıyla 0,00<0,05 (hafta içi) ve 0,00<0,05 (hafta 
sonu) olarak hesaplanmıştır. Uygulanan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testlerine 
göre (Tamhane’s T2), %95 güven düzeyinde hane eğitimi düşük düzey olanların hafta içi 

20  F(2;3021)=107,22; p=.000, hafta içi; F(2;3021)=110,66; p=.000, hafta sonu.
21  F(2;2761)=17,36; p=.000, hafta içi; F(2;2761)=15,62; p=.000, hafta sonu.
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ve hafta sonu cep telefonu kullanım süreleriyle diğer gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Cep telefonu kullanım süresinin demografik verilerine bakıldığında; hafta içi kız öğrenciler 1 
saat 16 dakika, erkek öğrenciler 1 saat 22 dakika kullanırken; hafta sonu kız öğrencilerin 
1 saat 42 dakika, erkek öğrencilerin ise 1 saat 47 dakika kullandığı tespit edilmiştir.

Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde; hafta içi 10-11 yaş grubunun 32 dakika; 
12-13 yaş grubu 1 saat 22 dakika ve 14-17 yaş grubu 1 saat 55 dakika cep telefonu 
kullandığı ortaya çıkmıştır.  Hafta sonu ise 10-11 yaş 45 dakika; 12-13 yaş grubunun 1 
saat 46 dakika ve 14-17 yaş grubu 2 saat 32 dakika cep telefonu kullandığı görülmüştür. 

Hane eğitimine göre dağılıma bakıldığında hane eğitim düzeyi düşük olan öğrencilerin 
hem hafta içi hem de hafta sonu cep telefonu kullanım sürelerinin diğer eğitim gruplarına 
göre daha düşük olduğu saptanmıştır. 

Araştırma kapsamında yeni medya araçları arasında olan bilgisayar, tablet, cep telefonu 
gibi internet bağlantısı bulunan cihazların kullanım sıklık ve sürelerine genel olarak 
bakıldığında özellikle yaş grupları açısından kullanım süre ve sıklıklarının farklılaştığı tespit 
edilmiştir. Tablet cihazı 10-11 yaş grubu çocuklar tarafından daha fazla kullanılırken diğer 
cihazlar (bilgisayar, cep telefonu) 14-17 yaş grubu tarafından daha fazla kullanılmaktadır. 
Cinsiyet açısından genel bir değerlendirme yapıldığında bilgisayar, tablet ve oyun 
konsolunun erkek öğrenciler tarafından daha fazla kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 
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Grafik 19. Oyun Oynamak İçin Dijital Cihazları (Masaüstü Bilgisayar/Dizüstü 
Bilgisayar, Tablet, Oyun Konsolu, Cep Telefonu, TV vb.) Kullanır mısınız? Ne 

Sıklıkla Kullanırsınız? (%)
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“Oyun oynamak için dijital cihazları kullanır mısınız? Ne sıklıkla kullanırsınız?” sorusuna 
verilen cevaplara bakıldığında en yüksek oranın %36,2 ile haftada birkaç gün olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların %24,4’ü her gün, %17,4’ü neredeyse haftanın her günü, 
%10’u ayda birkaç gün ya da daha nadir kullanırken; %12’si hiç kullanmadığını ifade 
etmiştir. 
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Grafik 20. Oyun Oynamak İçin Dijital Cihazları (Masaüstü Bilgisayar/Dizüstü 
Bilgisayar, Tablet, Oyun Konsolu, Cep Telefonu, TV vb.) Kullanır mısınız? Ne 

Sıklıkla Kullanırsınız? (%)22
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“Oyun oynamak için dijital cihazları kullanır mısınız? Ne sıklıkla kullanırsınız?” sorusuna 
verilen yanıtların demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test 
etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

“Oyun oynamak için dijital cihazları kullanır mısınız? Ne sıklıkla kullanırsınız?” sorusuna 
verilen cevapların cinsiyete göre dağılımına bakıldığında; kız öğrencilerin %18,8’i, erkek 
öğrencilerin %30,2’si dijital cihazları oyun oynamak için her gün kullandığını belirtmiştir. 
Ayrıca kız öğrencilerin %14’ü, erkek öğrencilerin %21’i neredeyse haftanın her günü; kız 
öğrencilerin %37,7’si, erkek öğrencilerin %34,7’si haftada birkaç gün; kız öğrencilerin 
%13,5’i, erkek öğrencilerin %6,3’ü ayda birkaç gün ya da daha nadir kullanmaktadır. 
Diğer taraftan kız öğrencilerin %16’sı, erkek öğrencilerin ise %7,8’i dijital cihazları oyun 
oynamak için hiç kullanmadığını ifade etmiştir.

22  Cramer’s V=.220; p=.000



58 Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı

Grafik 21. Oyun Oynamak İçin Dijital Cihazları (Masaüstü Bilgisayar/Dizüstü 
Bilgisayar, Tablet, Oyun Konsolu, Cep Telefonu, TV vb.) Kullanır mısınız? Ne 

Sıklıkla Kullanırsınız? (%)23
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

“Oyun oynamak için dijital cihazları kullanır mısınız? Ne sıklıkla kullanırsınız?”  sorusuna 
verilen cevapların yaş dağılımına bakıldığında; 10-11 yaş grubunun %17,9’unun, 12-
13 yaş grubunun %26,8’inin ve 14-17 yaş grubunun %26,3’ünün dijital cihazları oyun 
oynamak için her gün kullandığı ortaya çıkmıştır. Diğer sıklıklara bakıldığında 10-11 
yaş grubunun %45,8’inin, 12-13 yaş grubunun %35,1’inin ve 14-17 yaş grubunun 
%29,9’unun haftada birkaç gün oyun oynamak için dijital cihazları kullandığı belirlenmiştir. 
Öte yandan 10-11 yaş grubunun %8,9’u, 12-13 yaş grubunun %11,1’i ve 14-17 yaş 
grubunun %15,8’i hiç kullanmadığını belirtmiştir. 

23  Cramer’s V=.106; p=.000
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Grafik 22. Oyun Oynamak İçin Dijital Cihazları (Masaüstü Bilgisayar/Dizüstü 
Bilgisayar, Tablet, Oyun Konsolu, Cep Telefonu, TV vb.) Kullanır mısınız? Ne 

Sıklıkla Kullanırsınız? (%)24

Hane Eğitim Düzeyine Göre Dağılım

40

30

20

10

0

Her gün Neredeyse haftanın
her günü

Haftada birkaç gün HiçAyda birkaç gün ya
da daha nadir

Orta düzey eğitimDüșük düzey eğitim Yüksek düzey eğitim

22,5
25,7 24,5

12,8
16,9

21,5

38,2 36,2 34,5

9,6 10,6 9,4

16,9

10,6 10,1

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle hane eğitim düzeyleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Oyun oynamak için dijital cihazların kullanım sıklığının hane eğitim düzeyine göre dağılımına 
bakıldığında orta düzey hane eğitimine sahip öğrencilerin %25,7’sinin her gün kullandığı 
belirlenmiştir. Öte yandan neredeyse her gün kullanımlarında eğitim seviyesi yükseldikçe 
oyun oynama oranının da arttığı belirlenmiştir. 

24  Cramer’s V=.078; p=.000
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Grafik 23. Hafta İçi25 ve Hafta Sonu26 Günlük Ortalama Oyun Oynamak 
İçin Dijital Cihazları (Masaüstü Bilgisayar/Dizüstü Bilgisayar, Tablet, Oyun 

Konsolu, Cep Telefonu, TV vb.) Kullanım Süreniz Ne Kadardır? (%)

Dijital cihaz kullandığını belirtenlere sorulmuştur. 
n=2.646
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Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama oyun oynamak için dijital cihazların kullanım 
sürelerine bakıldığında; hafta içi kullananların %56,9’u 0-2 saat, %28,7’si 2-4 saat, %9,6’sı 
4-6 saat ve %4,8’i 6 saat ve üzeri dijital cihaz kullanmaktadır. Diğer taraftan hafta sonu 
kullananların %37,4’ü 0-2 saat %34,3’ü 2-4 saat, %17,6’sı 4-6 saat ve %10,7’si 6 saat 
ve üzeri dijital cihaz kullandığını belirtmiştir. 

Öğrencilerin oyun oynamak için 
dijital cihazları günlük ortalama 

kullanım süresi 1 saat 16 dakikadır!

25  Ortalama: 1 saat 8 dakika; standart sapma: 1 saat 40 dakika
26  Ortalama: 1 saat 36 dakika; standart sapma: 2 saat 10 dakika



61Çocukların Yeni Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık

Tablo 13. Hafta İçi ve Hafta Sonu Günlük Ortalama Oyun Oynamak İçin 
Dijital Cihazları (Masaüstü Bilgisayar/Dizüstü Bilgisayar, Tablet, Oyun 
Konsolu, Cep Telefonu, TV vb.) Kullanım Süreniz Ne Kadardır? (Saat)

Hafta İçi
Saat/Dakika

Hafta Sonu
Saat/Dakika

Cinsiyet27

Kız 51 dk 1 saat 10 dk

Erkek 1 saat 26 dk 2 saat 4 dk

Yaş Grupları28

10-11 yaş 52 dk 1 saat 14 dk

12-13 yaş 1 saat 11 dk 1 saat 42 dk

14-17 yaş 1 saat 16 dk 1 saat 48 dk

Hane Eğitim Düzeyi

Düşük 1 saat 2 dk 1 saat 25 dk

Orta 1 saat 10 dk 1 saat 38 dk

Yüksek 1 saat 9 dk 1 saat 40 dk

ORTALAMA 1 saat 8 dk 1 saat 36 dk

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama oyun oynamak için dijital cihaz kullanım süresi 
cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde p değerleri sırasıyla 0,00<0,05 (hafta içi) ve 
0,00<0,05 (hafta sonu) olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda yapılan t-testi sonucunda 
erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre oyun oynamak için daha fazla dijital cihaz kullandığı 
tespit edilmiştir.

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama oyun oynamak için dijital cihaz kullanım süresi yaş 
grupları açısından incelendiğinde p değerleri sırasıyla 0,00<0,05 (hafta içi) ve 0,00<0,05 
(hafta sonu) olarak hesaplanmıştır. Uygulanan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma 
testlerine göre (Tamhane’s T2), %95 güven düzeyinde 10-11 yaş grubunun hafta içi ve 
hafta sonu oyun oynamak için dijital cihaz kullanım süreleriyle diğer yaş grupları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Oyun oynamak için dijital cihazların kullanım süresi cinsiyete göre bakıldığında; hafta içi 
kız öğrenciler 51 dakika, erkek öğrenciler 1 saat 26 dakika kullanmaktadır. Hafta sonu 
ise kızlar 1 saat 10 dakika, erkekler 2 saat 4 dakika oyun oynamak için dijital cihaz 
kullandığı tespit edilmiştir.

27  t(3017)=-9,77; p=.000, hafta içi; t(3017)=-11,71; p=.000, hafta sonu.
28  F(2;3016)=14,56; p=.000, hafta içi; F(2;3016)=16,16; p=.000, hafta sonu.
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Yaş gruplarına göre incelendiğinde hafta içi 10-11 yaş grubunun 52 dakika, 12-13 
yaş grubunun 1 saat 11 dakika ve 14-17 yaş grubunun 1 saat 16 dakika kullandığı 
belirlenmiştir. Diğer taraftan hafta sonu 10-11 yaş grubunun 1 saat 14 dakika, 12-13 
yaş grubunun 1 saat 42 dakika ve 14-17 yaş grubunun 1 saat 48 dakika oyun oynamak 
için dijital cihazları kullandığı görülmüştür. 

Hane eğitim düzeylerine göre dağılıma bakıldığında öğrencilerin oyun oynama sürelerinin 
hafta içi ve hafta sonunda benzerlik gösterdiği belirlenmiştir.

Oyun oynama süreleri ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında erkek öğrencilerin ve 
yaşça daha büyük çocukların daha uzun süreler bilgisayar oyunları oynadığı saptanmıştır. 
Ayrıca hafta içi ve hafta sonu süreleri karşılaştırıldığında hafta sonu oyun sürelerinin daha 
uzun olduğu görülmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda yaygın internet kullanan ve bilgisayar 
oyunları ile zamanını geçiren çocukların sosyal gelişimlerinin önemli ölçüde gerilediği bu 
çocukların öz güvenlerinin düşük, sosyal kaygı düzeylerinin ve saldırganlık davranışlarının 
yüksek olduğu bulunmuştur (Holman ve diğ., 2005’ten aktaran Cömert, I. T., & Kayıran, 
S. M., 2010, s.167). Yapılan diğer araştırmalarda bilgisayar oyunları oynama sıklığının ve 
süresinin artmasının oynanan oyunun türüne de bağlı olarak özgüveni olumsuz yönde 
etkileme, saldırganlık ve şiddet eğilimi oluşumu gibi durumlara yol açtığı belirlenmiştir 
(Colwell&Payne, 2000; Anderson& Bushman, 2001). Buna göre erkeklerin ve yaşça 
büyük olan çocukların yukarıda bahsi geçen risk durumlarıyla karşılaşma oranının daha 
yüksek olduğu söylenebilir.

Erkek ve büyük yaştaki öğrenciler daha 
uzun süre dijital ortamda oyun oynuyorlar!
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MEDYA ARAÇLARI TERCİHLERİ VE ÖNEM DÜZEYLERİ
Bu bölümde ortaokul öğrencilerinin cihaz tercihleri ve yeni medya araçları önem 
düzeylerine ilişkin detaylı bilgiler verilecektir. Her bir cihazın önem derecesi ve bunların 
demografik değişkenlere göre nasıl farklılıklar gösterdiğine ilişkin veriler elde edilmiştir. 
Bunun yanı sıra öğrencilerin yeni medya araçlarından hangilerini tercih ettikleri ile tercih 
sebepleri detaylı olarak incelenmiştir. Bu veriler ışığında yeni medya araçlarının sadece 
kullanım süreleri ve sıklıkları değil; öğrenciler açısından hangi aracın neyi ifade ettiği ve 
gündelik hayatlarındaki önemine ilişkin bilgilere ulaşılmıştır. 

Grafik 24. Medya Araçları Önem Derecesi (%)
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“İnternetin sizin için önem derecesini belirtiniz.” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde 
katılımcıların büyük bir oranı (%84) internetin kendileri için önemli olduğunu belirtmiştir. 
Katılımcıların yaklaşık %66’sı için cep telefonu, %44’ü için masaüstü bilgisayar/dizüstü 
bilgisayarönemli bir iletişim aracıdır. Tablet, televizyon ve oyun konsolunda bu oranlar 
giderek azalmaktadır. Katılımcıların yaklaşık %30’u için tablet, %31’i için ise televizyon 
önemlidir. Oyun konsoluna bakıldığında ise katılımcıların yaklaşık %70’i için oyun 
konsolunun önemli olmadığı görülmektedir.29

Öğrenciler için internet  önem sıralamasında birinci!

29  Önem düzeyi “çok önemli” ve “önemli” oranları toplanarak hesaplanmıştır.
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Tablo 14. İnternetin Öğrenciler Açısından Önem Derecesi (%)

Çok 
önemli Önemli Ne önemli 

Ne önemsiz
Önemli 
değil

Hiç önemli 
değil Toplam

Cinsiyet

Kız 57,4 26,2 10,1 2,4 3,9 100

Erkek 56,5 27,2 9,7 2,9 3,7 100

Yaş Grupları30

10-11 yaş 43,7 31,0 14,7 3,9 6,7 100

12-13 yaş 60,0 25,4 9,1 2,6 2,9 100

14-17 yaş 63,7 25,0 7,0 1,6 2,7 100

Hane Eğitim Düzeyi31

Düşük 49,1 28,5 12,1 3,6 6,7 100

Orta 59,0 26,8 9,2 1,7 3,3 100

Yüksek 62,1 25,1 8,4 2,6 1,8 100

ORTALAMA 57,0 26,7 9,9 2,6 3,8 100

“İnternetin sizin için önem derecesini belirtiniz.” sorusuna verilen yanıtların demografik 
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 
uygulanmış; %95 güvenirlikle yaş grupları ve hane eğitim düzeyleri arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrenciler için cinsiyete göre internetin önemine bakıldığında; 
kız öğrencilerin %83,6’sı, erkek öğrencilerin %83,7’si için internetin önemli olduğu 
görülmüştür. 

Yaş gruplarına göre internetin önemi incelendiğinde; 10-11 yaş grubunun %74,7’si, 
12-13 yaş grubunun %85,4’ü ve 14-17 yaş grubunun %88,7’si için internetin önemli 
olduğu belirlenmiştir.

Hane eğitim düzeyine göre internetin önem derecesine bakıldığında hanenin eğitim düzeyi 
arttıkça internete verilen önem derecesinin de arttığı belirlenmiştir. İnternetin kendileri 
için çok önemli olduğunu belirten öğrencilerin %49,1’inin hane eğitim düzeyi düşük, 
%59’unun hane eğitim düzeyi orta ve %62,1’inin ise yüksek düzey olduğu belirlenmiştir. 
Diğer taraftan benzer bir örüntü internetin kendileri için hiç önemli olmadığını belirtenlerde 
de mevcuttur. Hane eğitim düzeyi düşük olan öğrencilerin %6,7’si internetin kendileri için 
hiçbir önemi olmadığını belirtirken hane eğitimi orta düzey olanların %3,3’ü ve yüksek 
düzey olanların ise %1,8’i internetin kendileri için hiç önemli olmadığını ifade etmiştir.

30  Cramer’s V=.128; p=.000
31  Cramer’s V=.089; p=.000
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Grafik 25. İnternetin Öğrenciler Açısından Önem Derecesi (%)32

2015-2018 Karşılaştırması

60

40

20

0

Çok önemli Önemli Ne önemli ne önemsiz Önemli değil Hiç önemli değil

45,2

63,8

42,1

25,2

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

2,7

20182015

İnternetin önemi 2015 ve 2018 yılları kıyaslandığında öğrenciler için internetin “çok 
önemli” derecesine yükseldiği görülmüştür. 2015 yılında öğrencilerin %45,2’si internetin 
kendileri için çok önemli olduğunu belirtirken 2018 yılında bu oranın %63,8’e yükseldiği 
tespit edilmiştir.

Günümüzde internet öğrenciler için çok önemli hâle 
gelmiştir!

32  Araştırma genelinde yapılan tüm 2015-2018 yılı kıyaslamalarında 8. sınıf öğrencileri baz alınmıştır.
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Tablo 15. Cep Telefonunun Öğrenciler Açısından Önem Derecesi (%)

Çok 
önemli Önemli Ne önemli 

Ne önemsiz
Önemli 
değil

Hiç önemli 
değil Toplam

Cinsiyet33

Kız 32,0 35,2 17,6 7,2 8,0 100

Erkek 26,3 38,7 19,1 8,5 7,4 100

Yaş Grupları34

10-11 yaş 17,8 35,1 24,1 10,7 12,3 100

12-13 yaş 29,2 37,5 17,6 8,1 7,6 100

14-17 yaş 38,6 37,5 14,7 5,2 4,0 100

Hane Eğitim Düzeyi35

Düşük 24,9 39,2 16,3 9,3 10,3 100

Orta 30,3 37,1 17,9 7,6 7,1 100

Yüksek 31,6 37,0 18,5 7,3 5,6 100

ORTALAMA 29,2 36,9 18,3 7,9 7,7 100

“Cep telefonunun sizin için önem derecesini belirtiniz.” cümlesine verilen yanıtların 
demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-
kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyet, yaş grupları ve hane eğitim düzeyleri 
arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılan öğrenciler için cep telefonunun önemi cinsiyete göre incelendiğinde; 
kız öğrencilerin %67,2’si, erkek öğrencilerin %65’i için cep telefonu önemlidir.

Yaş gruplarına göre incelendiğinde; 10-11 yaş grubunun %52,9’u, 12-13 yaş grubunun 
%66,7’si, 14-17 yaş grubunun %76,1’i için cep telefonunun önemli olduğu görülmüştür.

Hane eğitim düzeyine göre dağılıma bakıldığında hane eğitim düzeyi düşük olan 
öğrencilerin %24,9’u, orta olan öğrencilerin %30,3’ü ve yüksek olan öğrencilerin %31,6’sı 
için cep telefonunun “çok önemli” olduğu belirlenmiştir. 

Yaş ve hane eğitim düzeyi arttıkça cep telefonunun çok önemli olduğunu belirtenlerin 
oranı artmaktadır.

33  Cramer’s V=.067; p=.009
34  Cramer’s V=.152; p=.000
35  Cramer’s V=.057; p=.024
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Grafik 26. Cep Telefonunun Öğrenciler Açısından Önem Derecesi (%) 
2015-2018 Karşılaştırması36
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Cep telefonunun öğrenciler açısından önem derecesinin yıllar içindeki değişimine 
bakıldığında öneminin bir miktar azaldığı söylenebilir. 2015 yılında öğrencilerin yaklaşık 
%87’si için cep telefonu önemli iken 2018 yılına gelindiğinde bu oranın %76’lara gerilediği 
belirlenmiştir.37

Cep telefonu sahiplik oranı yıllar içerisinde artış göstermesine rağmen önem sırasında 
internetin öne çıktığı gözlemlenmiştir.

36 Araştırma genelinde yapılan tüm 2015-2018 yılı kıyaslamalarında 8. sınıf öğrencileri baz alınmıştır.
37  Önem düzeyi “çok önemli” ve “önemli” oranları toplanarak hesaplanmıştır.
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Tablo 16. Televizyonun Öğrenciler Açısından Önem Derecesi (%)

Çok 
önemli Önemli Ne önemli 

Ne önemsiz
Önemli 
değil

Hiç 
önemli 
değil

Toplam

Cinsiyet38

Kız 6,9 21,9 48,4 11,7 11,1 100

Erkek 7,8 25,3 43,8 10,5 12,6 100

Yaş Grupları

10-11 yaş 6,7 22,4 46,3 11,4 13,2 100

12-13 yaş 7,3 22,8 48,1 10,7 11,1 100

14-17 yaş 7,9 25,6 43,4 11,5 11,6 100

Hane Eğitim Düzeyi39

Düşük 8,1 24,3 42,9 12,6 12,1 100

Orta 7,9 23,3 48,5 10,0 10,3 100

Yüksek 4,4 23,4 45,5 12,8 13,9 100

ORTALAMA 7,3 23,6 46,2 11,1 11,8 100

“Televizyonun sizin için önem derecesini belirtiniz.” cümlesine verilen yanıtların demografik 
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 
uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyet ve hane eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık 
olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrenciler için televizyonun önemine cinsiyete göre bakıldığında; kız 
öğrencilerin %29’u, erkek öğrencilerin %33’ü için televizyon önemlidir. 

Yaş gruplarına göre incelendiğinde; 10-11 yaş grubunun %29’u, 12-13 yaş grubunun 
%30’u, 14-17 yaş grubunun %33,5’i için televizyonun önemli olduğu görülmüştür.  

Hane eğitim düzeyine göre dağılıma bakıldığında hane eğitim düzeyi düşük olan 
öğrencilerin %8,1’i, orta olan öğrencilerin %7,9’u ve yüksek olan öğrencilerin %4,4’ü 
için televizyonun “çok önemli” olduğu belirlenmiştir. 

38  Cramer’s V=.059; p=.031
39  Cramer’s V=.064; p=.004
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Grafik 27. Televizyonun Öğrenciler Açısından Önem Derecesi (%) 
2015-2018 Karşılaştırması40
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Televizyonun öğrenciler açısından önem derecesinin yıllar içindeki değişimi incelendiğinde 
2018 yılında öneminin azaldığını söylemek yanlış olmaz. 2015 yılında “çok önemli” 
diyenlerin oranı %15 iken 2018 yılında bu oranın %7,3’e gerilediği görülmüştür. Benzer 
şekilde televizyonu 2015 yılında “önemli” olarak görenlerin oranı %50,7 iken 2018 
yılında bu oranın %25’lere düştüğü tespit edilmiştir. 2018 yılında en dikkat çekici 
nokta televizyonu “ne önemli ne önemsiz” olarak görenlerin oranındaki önemli artıştır. 
Televizyonun öneminin yıllar içindeki değişimini kuşkusuz ilk sırada etkileyen en önemli 
faktör yeni medya araçlarının yaygınlaşmasıdır. Yeni medya araçları ile internete erişim 
mümkün hâle gelmekte ve internet kullanımı her an ve her yerden yapılabilmektedir. 
İnternetin birçok içeriği bir arada sunması geleneksel medya araçlarından sunulan 
içeriklere erişimi kolaylaştırmaktır. Dolayısıyla bu durum da geleneksel medya aracı olan 
televizyon cihazının önemini özellikle çocuk ve gençler arasında azaltmaktadır. 

40 Araştırma genelinde yapılan tüm 2015-2018 yılı kıyaslamalarında 8. sınıf öğrencileri baz alınmıştır.
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Grafik 28. Tek Bir İletişim Aracı Seçmek Zorunda Kalsaydınız 
Aşağıdakilerden Hangisini Seçerdiniz? (%)

n=3.016

Cep Telefonu Bilgisayar/Tablet Televizyon Radyo

80

60

40

20

0

75,0

16,9
5,6 2,5

Öğrenciler, tek bir iletişim aracı seçmek zorunda kalsalardı hangisini seçeceklerine yönelik 
soruya oldukça yüksek bir oranda (%75) cep telefonu yanıtını vermiştir. Bunu sırasıyla 
%16,9 oranıyla bilgisayar/tablet, %5,6 oranıyla televizyon ve son olarak %2,5 oranıyla 
radyo takip etmiştir. Cep telefonunun diğer araçlardan daha fazla tercih edilmesinin en 
önemli sebebi doğrudan arama yapabilme özelliğinden kaynaklanmaktadır. Zira çocuklara 
tek bir cihaz seçmeleri söylendiğinde akıllarına ilk olarak acil durumlar gelmekte ve acil 
durumlarda en işlevsel araç olarak cep telefonu görülmektedir. 

Cep telefonu öğrenciler açısından iletişim 
yönüyle vazgeçilmez! 
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Grafik 29. Tek Bir İletişim Aracı Seçmek Zorunda Kalsaydınız 
Aşağıdakilerden Hangisini Seçerdiniz? (%)41
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“Tek bir iletişim aracı seçmek zorunda kalsaydınız aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?” 
sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini 
test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında 
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

“Tek bir iletişim aracı seçmek zorunda kalsaydınız aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?” 
sorusuna verilen cevapların cinsiyete göre dağılımına bakıldığında; araştırmaya katılan 
kız öğrencilerin %82,1’inin, erkek öğrencilerin %67,5’inin tek bir iletişim aracı olarak 
cep telefonunu ilk sırada tercih ettiği görülmüştür. Diğer taraftan, kız öğrencilerin 
%10,2’sinin, erkek öğrencilerin %24,1’inin bilgisayar/tablet; kız öğrencilerin %5,8’inin, 
erkek öğrencilerin %5,5’inin televizyon; kız öğrencilerin %2’sinin, erkek öğrencilerin 
%2,9’unun ise radyoyu tercih ettiği görülmektedir.

41  Cramer’s V=.224; p=.000
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Grafik 30. Tek Bir İletişim Aracı Seçmek Zorunda Kalsaydınız 
Aşağıdakilerden Hangisini Seçerdiniz? (%)42
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

“Tek bir iletişim aracı seçmek zorunda kalsaydınız aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?” 
sorusuna verilen cevapların yaş dağılımına bakıldığında; 10-11 yaş grubunun %67,4’ünün, 
12-13 yaş grubunun %73,1’inin ve 14-17 yaş grubunun %83,9’unun tek bir iletişim 
aracı olarak cep telefonunu seçtiği belirlenmiştir. 10-11 yaş grubunun %22,7’si, 12-
13 yaş grubunun %18,7’si ve 14-17 yaş grubunun %9,6’sı tek bir iletişim aracı olarak 
bilgisayarı/tableti tercih etmiştir. Ayrıca 10-11 yaş grubunun %6,5’inin, 12-13 yaş 
grubunun %5,8’inin, 14-17 yaş grubunun %4,7’sinin televizyonu; 10-11 yaş grubunun 
%3,4’ünün, 12-13 yaş grubunun %2,4’ünün ve 14-17 yaş grubunun %1,8’inin ise 
radyoyu tercih ettiği tespit edilmiştir. 

Cep telefonu seçme oranının yaş arttıkça arttığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan bilgisayar/
tablet seçme oranının yaş azaldıkça arttığı belirlenmiştir.

Öğrenciler “tek bir iletişim cihazı” olarak yaş arttıkça cep telefonunu, 
yaş azaldıkça tableti/bilgisayarı daha çok tercih etmektedir!

42  Cramer’s V=.130; p=.000
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Grafik 31. Tek Bir İletişim Aracı Seçmek Zorunda Kalsaydınız 
Aşağıdakilerden Hangisini Seçerdiniz? (%)43
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle hane eğitim düzeyleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Ebeveynlerin eğitim seviyesi yükseldikçe çocukların bilgisayarı 
tercih oranı, eğitim seviyesi düştükçe televizyonu tercih etme oranı 

artmaktadır.

Hane eğitimine göre öğrencilerin cihaz tercilerine bakıldığında cep telefonu tercihinin 
düşük, orta ve yüksek hane eğitim düzeylerinde benzerlik gösterdiği yani eğitim seviyesine 
göre büyük farklar içermediği saptanmıştır. Diğer taraftan özellikle bilgisayar/tablet ve 
televizyon cihazlarında hane eğitim düzeyine göre farklılaşmalar mevcuttur. Bilgisayar/
tablet tercihinde hane eğitim düzeyi yükseldikçe bu cihazın tercih edilme oranının da 
arttığı belirlenmiştir. Televizyonda ise tam tersi bir durum bulunmaktadır. Hanedeki eğitim 
seviyesi düştükçe televizyonun tercih edilme oranının arttığı belirlenmiştir. 

43  Cramer’s V=.084; p=.000
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Grafik 32. Tek Bir İletişim Aracı Seçmek Zorunda Kalsaydınız 
Aşağıdakilerden Hangisini Seçerdiniz? (%) 

2015-2018 Karşılaştırması44
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Cihazların tercihinde yıllar arası kıyaslamaya bakıldığında cep telefonu tercih oranının 
önemli derecede arttığı tespit edilmiştir. 2015 yılında cep telefonunu tercih edenlerin 
oranı %69,6 iken 2018 yılında bu oranın %84,6’ya yükseldiği görülmüştür. Öte yandan 
bilgisayar/tablet tercihinin %24,3’ten %9’a gerilediği belirlenmiştir. 

44  Araştırma genelinde yapılan tüm 2015-2018 yılı kıyaslamalarında 8. sınıf öğrencileri baz alınmıştır.
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Tablo 17. Cep Telefonunu Tercih Etmede En Önemli Nedeniniz Nedir? (%)

n=2.209

NEDEN %

İletişim kolaylığı/İletişim sağlaması/Acil durumlarda 44,0

İşlevsel olması 20,6

Kullanım/Erişim/Taşıma kolaylığı 9,6

Ödev/Ders/Araştırma yapmak/Bilgi almak için 8,1

Sevdiğim için/Eğlenmek/Zaman geçirmek için/Önemli olduğu için 6,2

İnternete bağlanmak/Sosyal medya ağlarına katılmak için 5,4

Oyun oynamak için 3,8

Diğer 2,3

Toplam 100

Cep telefonunun tercih edilme nedenlerine bakıldığında ilk sırada iletişim kolaylığı/iletişim 
sağlaması (%44) gelmektedir. Öğrencilerin bu iletişim aracını seçerken özellikle acil durum 
aramalarına sıkça atıf yaptıkları görülmüştür. İkinci sırada işlevsel olması (%20,6), üçüncü 
sırada ise kullanım/erişim/taşıma kolaylığı (%9,6) gelmektedir.
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Grafik 33. Cep Telefonunu Tercih Etmede En Önemli Nedeniniz Nedir? (%)45
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“Cep telefonunu tercih etmede en önemli nedeniniz nedir?” sorusuna verilen yanıtların 
demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla 
ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. 

45  Cramer’s V=.136; p=.000
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Cep telefonunun tercih nedenlerinin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında erkek 
öğrencilerin kız öğrencilere göre cep telefonunun iletişim kolaylığı sağlaması nedeniyle 
bu cihazı daha fazla oranda tercih ettiği görülmüştür. Erkek öğrencilerin %46’sı, kız 
öğrencilerin ise %42,5’i iletişim kolaylığı sağlaması nedeniyle cep telefonunu tercih etmiştir. 

Diğer taraftan kız öğrenciler (%21,5) erkek öğrencilere (%19,5) göre cep telefonunu 
işlevsel olması sebebiyle daha fazla tercih etmektedir. 

Ödev/ders/araştırma yapmak/bilgi almak amacıyla cep telefonunu tercih edenlerin 
%9,5’i erkek, %6,3’ü kız öğrencilerden oluşmaktadır. Başka bir deyişle kız öğrencilerin 
cep telefonunu erkek öğrencilere göre daha fazla oranda ders ve ödev yapmak için 
tercih ettiği görülmüştür. 

Erkek öğrenciler oyun oynamak için kız öğrenciler 
ise ders çalışmak için cep telefonunu daha fazla 

oranda tercih ediyor!

Cep telefonu tercih nedenlerinde cinsiyetlere göre en belirgin farklılaşmanın cep telefonunu 
oyun oynamak amacıyla tercih etmede olduğu belirlenmiştir. Erkek öğrenciler (%6,2) 
kız öğrencilere göre (%1,9) daha fazla oranda oyun oynamak için cep telefonunu tercih 
etmektedir. 
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Grafik 34. Cep Telefonunu Tercih Etmede En Önemli Nedeniniz Nedir? (%)46
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Cep telefonunun tercih nedenlerinin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında yaş 
küçüldükçe cep telefonunun iletişim kolaylığı nedeniyle tercih edilmesi artmaktadır. Buna 
göre, 10-11 yaş grubunun %52,3’ü, 12-13 yaş grubunun %43,6’sı ve 14-17 yaş grubu 
%38,9’u cep telefonunu iletişim kolaylığı nedeniyle tercih etmektedir. 

Cep telefonunun işlevsel olması nedeniyle tercih edilmesinin yaş arttıkça arttığı 
gözlemlenmiştir. Buna göre 10-11 yaş grubunun %12,6’sı, 12-13 yaş grubunun %20
,8’i ve 14-17 yaş grubunun %25,7’si cep telefonunu işlevsel olduğu için tercih etmektedir.  

Kullanım/erişim/taşıma kolaylığı için cep telefonunu tercih edenlerin %8,2’si 10-11, 
%8,8’i 12-13 ve %11,4’ü 14-17 yaş grubundadır. 

46  Cramer’s V=.164; p=.000
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Diğer taraftan ders/ödev/araştırma yapmak/bilgi almak için cep telefonunu tercih edenlerin 
oranının yaş arttıkça azaldığı gözlemlenmiştir. 10-11 yaş grubunun %11,5’i, 12-13 yaş 
grubunun %8,3’ü ve 14-17 yaş grubunun %5,5’i cep telefonunu ders/ödev/araştırma 
yapmak/bilgi almak için tercih etmektedir. 

Küçük yaştaki öğrenciler cep telefonunu diğer 
yaş gruplarına göre daha çok acil durum/iletişim 

kolaylığı için tercih ediyor!

Tablo 18. Cep Telefonunu Tercih Etmede En Önemli Nedeniniz Nedir? (%) 
2015-2018 Karşılaştırması47

2015 yılı için n=866; 2018 yılı için n=706

NEDEN
2015

%
2018

%
İletişim kolaylığı/İletişim sağlaması/Acil durumlarda 49,8 38,7

İşlevsel olması 28,6 26,9

Kullanım/Erişim/Taşıma kolaylığı 9,1 11,9

İnternete bağlanmak/Sosyal medya ağlarına katılmak için 4,0 7,6

Sevdiğim için/Eğlenmek/Zaman geçirmek için/Önemli olduğu için 3,1 6,5

Ödev/Ders/Araştırma yapmak/Bilgi almak için 2,5 5,2

Diğer 2,9 3,2

Toplam 100 100

Cep telefonunu tercih etme nedenlerinin yıllar içindeki değişimine bakıldığında iletişim 
kolaylığı ve işlevsel olması için tercih edenlerin oranının 2018 yılında düşüş gösterdiği 
görülmüştür. Diğer taraftan kullanım/taşıma/erişim kolaylığı, internete/sosyal ağlara 
bağlanabilme, sevdiği için/eğlenmek/zaman geçirmek gibi boş zaman aktivitesi amacıyla 
kullanım ile ödev/ders/araştırma yapmak için tercihlerde artış olduğu gözlemlenmiştir. 

47 Araştırma genelinde yapılan tüm 2015-2018 yılı kıyaslamalarında 8. sınıf öğrencileri baz alınmıştır.



82 Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı

Tablo 19. Bilgisayarı/Tableti Tercih Etmede En Önemli Nedeniniz Nedir? (%)

n=492

NEDEN %

Oyun oynamak için 29,3

İşlevsel olması 24,6

Ödev/Ders/Araştırma yapmak için 17,9

Sevdiğim için/Eğlenmek/Zaman geçirmek için/Önemli olduğu için 11,8

Kullanım/Erişim/Taşıma kolaylığı 5,1

Diğer 11,3

Toplam 100

Bilgisayarın/tabletin tercih edilmesindeki en önemli nedenler sırasıyla oyun oynamak 
(%29,3), işlevsel olması (%24,6) ve ödev/ders/araştırma yapmak (%17,9) için 
kullanılmasıdır. 

Öğrenciler açısından cep telefonu kolay iletişim 
sağlaması, bilgisayar ise oyun oynama özelliğiyle ön 

plana çıkıyor!
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Grafik 35. Bilgisayarı/Tableti Tercih Etmede En Önemli Nedeniniz  
Nedir? (%)48
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“Bilgisayarı/tableti tercih etmede en önemli nedeniniz nedir?” sorusuna verilen yanıtların 
demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla 
ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. Bilgisayar/tableti tercih etme nedenlerinin cinsiyetlere göre dağılımına 
bakıldığında erkek öğrencilerin (%33,2) kız öğrencilere (%20,1) göre oyun oynamak 
için bu cihazı daha fazla oranda tercih ettiği saptanmıştır. Benzer bir şekilde bu cihaz 
işlevsel olduğu için erkek öğrenciler (%27,4) kız öğrencilere (%18,1) göre daha fazla 
oranda tercih etmektedir. Diğer taraftan bilgisayar/tablet, ödev/ders/araştırma yapmak 
için kız öğrenciler (%30,2) tarafından erkek öğrencilere (%12,5) oranla daha fazla tercih 
edilmektedir.

48 Cramer’s V=.260; p=.000
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Grafik 36. Bilgisayarı/Tableti Tercih Etmede  
En Önemli Nedeniniz Nedir? (%)49
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Bilgisayarı/tableti tercih etme nedenlerinin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 
büyük yaş grupları bu cihazı işlevsel olduğu için küçük yaş grupları ise ödev/ders/
araştırma yapmak için daha fazla tercih etmektedir. Oyun oynamak için bu cihazın tercih 
edilmesi 12-13 yaş (%31,9) ve 14-17 yaş grubunda (%29,5) 10-11 yaş grubuna (%25,6) 
oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

49  Cramer’s V=.187; p=.024
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Tablo 20. Bilgisayarı/Tableti Tercih Etmede En Önemli Nedeniniz  
Nedir? (%) 

2015-2018 Karşılaştırması50

2015 yılı için n=303; 2018 yılı için n=75

NEDEN 2015  
%

2018  
%

Oyun oynamak için 14,2 24,0

İşlevsel olması 27,4 29,3

Ödev/Ders/Araştırma yapmak için 26,8 17,3

Sevdiğim için/Eğlenmek/Zaman geçirmek için/Önemli 
olduğu için 11,2 13,3

Kullanım/Erişim/Taşıma kolaylığı 5,3 5,3

Diğer 15,1 10,8

Toplam 100 100

Öğrencilerin bilgisayar/tableti tercih etme nedenlerinin yıllar içindeki değişimine bakıldığında 
en dikkat çekici noktanın oyun oynamak için bu cihazın tercih edilme oranındaki ciddi artış 
olmuştur. Oyun oynamak için bilgisayar/tabletin tercih edilmesi 2015 yılında %14,2 iken 
2018 yılında bu oranın %24’e yükseldiği belirlenmiştir. Diğer taraftan ödev/ders/araştırma 
yapmak için bu cihazın tercih edilme nedenin de önemli bir düşüş olduğu görülmüştür. 
2015 yılında %26,8 olan oranının 2018 yılında %17,3’e gerilediği gözlemlenmiştir. 

50 Araştırma genelinde yapılan tüm 2015-2018 yılı kıyaslamalarında 8. sınıf öğrencileri baz alınmıştır.
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Tablo 21. Televizyonu Tercih Etmede En Önemli Nedeniniz Nedir? (%)

n=162

NEDEN %

Sevdiğim için/Eğlenmek/Zaman geçirmek için/Önemli olduğu için 25,9

Dizi/Film/Program/Video izlemek için 22,8

Haber/Bilgi almak için 21,6

İşlevsel olması/İnternete bağlanmak/ Erişim kolaylığı 10,5

Oyun oynamak için (Oyun konsolu bağlanabilmesi) 2,5

Diğer 16,7

Toplam 100

Televizyonun tercih edilme nedenlerine bakıldığında ilk sırada sevdiğim için/eğlenmek/
zaman geçirmek için/önemli olduğu için (%25,9) cevabı gelmektedir. İkinci sırada dizi/
film/program/video izlemek için (%22,8), üçüncü sırada haber/bilgi almak için (%21,6) 
gelmektedir.
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Grafik 37. Televizyonu Tercih Etmede En Önemli Nedeniniz Nedir?(%)51
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“Televizyonu tercih etmede en önemli nedeniniz nedir?” sorusuna verilen yanıtların 
demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla 
ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olduğu 
tespit edilmiştir.

Televizyonun tercih edilme nedenlerinin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında kız 
öğrencilerin daha çok sevdiği için/zaman geçirmek için/önemli olduğu için (%28,2) ve 
dizi/film/program/video izlemek için (%30,6); erkek öğrencilerin ise daha çok haber/bilgi 
almak için (%27,3) ve işlevsel olması/internete bağlanmak/erişim kolaylığı sağlaması 
(%13) nedeniyle tercih ettikleri görülmüştür.

51  Cramer’s V=.169; p=.000
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Grafik 38. Televizyonu Tercih Etmede En Önemli Nedeniniz Nedir?(%)52
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Televizyonun tercih edilme nedenlerinin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 
yaş küçüldükçe televizyonu sevdiği için/zaman geçirmek için/önemli olduğu için tercih 
edenlerin oranının arttığı saptanmıştır. Buna göre, 10-11 yaş grubunun %33,3’ü, 12-13 
yaş grubunun %26,4’ü ve 14-17 yaş grubunun %16,7’si televizyonu sevdiği için/zaman 
geçirmek için/önemli olduğu için tercih etmektedir. 

  
52  Cramer’s V=.204; p=.000
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ÖĞRENCİLERİN TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI

Televizyon izleme, gerek yetişkinler gerek çocuklar için önemli bir boş zaman aktivitesi 
olmuştur. Ancak izlenen içerikler ile izleme süresi/sıklığı gibi unsurlar göz önüne 
alındığında kuşkusuz çocuklar yetişkinlere oranla televizyonun daha fazla etkisi altındadır. 
Televizyonun özellikle çocukları etkileme gücü, hem erişim ve kullanımının rahat olması 
hem de görüntü ve sesi bir arada sunarak aynı anda birden fazla duyuya hitap etme 
özelliğinden kaynaklanmaktadır (Şirin,1998’den aktaran Doğan ve Göker, 2012, s.7). 

Burada hem olumlu hem de olumsuz anlamda bir etkiden bahsedilebilir. Bir yandan 
izlenen içerik çocuklara arkadaşlık, paylaşım, aile gibi değerleri kaliteli bir içerik ile 
sunularak çocukların gelişimine olumlu yönde katkı sağlarken diğer taraftan şiddet, ahlaki 
yozlaşma ve müstehcenlik gibi konuların televizyon içeriklerinde yer alması çocukların 
gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu bölümde ortaokul öğrencilerinin televizyon izleme alışkanlıkları irdelenecektir. Televizyon 
izleme süresi, sıklığı ve bunların demografik değişkenlere göre farklılaşmaları ele alınacaktır. 
Bunun yanı sıra öğrencilerin televizyon program tercihleri ile rahatsız oldukları içerikler 
hakkında ayrıntılı veriler sunulacaktır. Ayrıca yeni medya kullanımının öğrencilerin televizyon 
izleme alışkanlığında ne gibi yeni eğilimler ortaya çıkardığı incelenecektir. 
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Grafik 39. Televizyon İzler misiniz? Ne Sıklıkla İzlersiniz? (%)
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Öğrencilerin televizyon izleme sıklıklarına bakıldığında %31,3’ünün her gün, %21,4’ünün 
neredeyse haftanın her günü, %36,9’unun ise haftada birkaç gün televizyon izlediği 
belirlenmiştir. Bunun haricinde ayda birkaç gün veya daha nadir izleyenlerin oranının 
%6,8, hiç izlemeyenlerin oranının ise %3,6 olduğu saptanmıştır.

Öğrencilerin yaklaşık yarısından fazlası 
her gün ve neredeyse haftanın her günü 

televizyon izliyor!
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Grafik 40. Televizyon İzler misiniz? Ne Sıklıkla İzlersiniz? (%)
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Televizyon izleme sıklığının cinsiyete göre dağılımına bakıldığında kız ve erkek öğrencilerin 
birbirine benzer sıklıklarda televizyon izlediği saptanmıştır. Televizyonu her gün izleyen kız 
öğrencilerin oranı %30,7 iken erkek öğrencilerin oranının %31,9 olduğu görülmektedir. 
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Grafik 41. Televizyon İzler misiniz? Ne Sıklıkla İzlersiniz? (%)53
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“Televizyon izler misiniz? Ne sıklıkla izlersiniz?” sorusuna verilen yanıtların demografik 
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 
uygulanmış; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Televizyon izleme sıklığının yaşlara göre dağılımına bakıldığında yaş arttıkça izleme 
sıklığının azaldığı görülmüştür. 10-11 yaş grubunun %35’i, 12-13 yaş grubunun %32,7’si 
ve 14-17 yaş grubunun %26,2’si her gün televizyon izlediğini belirtmiştir. Bütün yaş 
grupları için neredeyse haftanın her günü televizyon izleme oranları benzerlik göstermekte 
olup %21 civarındadır. Ayrıca televizyonu hiç izlemeyenlerin yaş grubuna göre dağılımı 
incelendiğinde yaş arttıkça izlenmeme oranının da artış gösterdiği saptanmıştır. 10-11 
yaş grubunun %2’si, 12-13 yaş grubunun %3,8’i ve 14-17 yaş grubunun %4,9’u hiç 
televizyon izlemediğini belirtmiştir. 

53  Cramer’s V=.070; p=.000
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Grafik 42. Televizyon İzler misiniz? Ne Sıklıkla İzlersiniz? (%)54
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle hane eğitim düzeyleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Televizyon izleme sıklığı hane eğitim düzeyine göre 
değerlendirildiğinde hane eğitim düzeyi düştükçe çocukların televizyon izleme sıklığının 
arttığı belirlenmiştir. Hane eğitim düzeyi düşük olanların %38,9’u, orta olanların %31,8’i 
ve yüksek olanların %23,9’u her gün televizyon izlediğini belirtmiştir.  Televizyon izleme 
sıklığının azaldığı durumda ise hane eğitim seviyesi yüksek olanların oranının arttığı 
belirlenmiştir. Haftada birkaç gün izleyenlerin oranları birbirine yakın olsa da hanenin 
eğitim seviyesinin yükselmesiyle doğru orantılı bir artış olduğu görülmüştür.  Hane eğitim 
düzeyi düşük olanların %4,7’si, orta düzey olanların %6,1’i ve yüksek düzey olanların 
%9,6’sı ayda birkaç gün ya da daha nadir izleme yapmaktadır. Hane eğitimi ve çocukların 
televizyon izleme sıklığı arasındaki bu ilişki, yüksek eğitim seviyesine sahip ebeveynlerin 
çocuklarının televizyon izleme davranışları üzerinde bir kontrol mekanizması kurduğuna 
işaret etmektedir. 

54  Cramer’s V=.113; p=.000



96 Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı

Grafik 43. Televizyon İzler misiniz? (%) 
2015-2018 Karşılaştırması55
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Televizyon izleme oranlarında yıllar arasında karşılaştırma yapıldığında televizyon izleyen 
öğrencilerin oranının az da olsa düştüğü görülmektedir. 2015 yılında televizyon izleyenlerin 
oranı %98,3 iken 2018 yılında bu oranının %95,2’ye düştüğü tespit edilmiştir. Benzer 
şekilde Birleşik Krallıkta 2018 yılında yapılan araştırma bulgularına göre 5-15 yaş arası 
çocukların %97’si televizyon izlemektedir (OFCOM, 2018, s.4). 

55 Araştırma genelinde yapılan tüm 2015-2018 yılı kıyaslamalarında 8. sınıf öğrencileri baz alınmıştır.
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Grafik 44. Hafta İçi56  ve Hafta Sonu57 Günlük Ortalama Televizyon  
İzleme Süreniz Ne Kadardır? (%)

Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
n=2.891 
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Hafta içi ve hafta sonu televizyon izleme sürelerine bakıldığında hafta sonu televizyon 
izleme süresinde tıpkı diğer medya araçlarında görüldüğü gibi bir artış olduğu tespit 
edilmiştir. Çocukların hafta sonu tatilinde daha fazla boş zamana sahip olmaları televizyon 
izleme süreleri ile diğer medya araçlarını kullanım sürelerini artırmaktadır. Televizyon 
izleme süresi hafta içi günlük ortalama 1 saat 23 dakika iken hafta sonu 1 saat 47 
dakika olarak belirlenmiştir. 

Televizyon izlediğini belirtenlerden hafta içi televizyon izleyenlerin %46,6’sı 0-2 saat, 
%38,2’si 2-4 saat, %11’i 4-6 saat ve %4,2’si 6 saat ve üzeri televizyon izlemektedir. 
Benzer şekilde; hafta sonu televizyon izleyenlerin %35,1’i 0-2 saat, %39,2’si 2-4 saat, 
%17,2’si 4-6 saat ve %8,5’i 6 saat ve üzeri televizyon izlemektedir. 

56 Ortalama: 1 saat 23 dakika; standart sapma: 1 saat 35 dakika 
57 Ortalama: 1 saat 47 dakika; standart sapma: 2 saat

Öğrencilerin günlük ortalama  
televizyon izleme süresi  

1 saat 29 dakikadır.
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Tablo 22. Hafta İçi ve Hafta Sonu Günlük Ortalama Televizyon İzleme 
Süreniz Ne Kadardır? (Saat)

Hafta İçi
Saat/Dakika

Hafta Sonu
Saat/Dakika

Cinsiyet

Kız 1 saat 23 dk 1 saat 50 dk

Erkek 1 saat 23 dk 1 saat 44 dk

Yaş Grupları

10-11 yaş 1 saat 18 dk 1 saat 41 dk

12-13 yaş 1 saat 27 dk 1 saat 52 dk

14-17 yaş 1 saat 22 dk 1 saat 46 dk

Hane Eğitim Düzeyi58

Düşük 1 saat 35 dk 2 saat 2 dk

Orta 1 saat 29 dk 1 saat 54 dk

Yüksek 1 saat 2 dk 1 saat 24 dk 

ORTALAMA 1 saat 23 dk 1 saat 47 dk

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresi hane eğitim düzeyleri 
açısından incelendiğinde p değerleri sırasıyla 0,00<0,05 (hafta içi) ve 0,00<0,05 (hafta 
sonu) olarak hesaplanmıştır. Yapılan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testlerine göre 
(Tamhane’s T2) %95 güven düzeyinde, hane eğitimi yüksek düzey olanların hafta içi ve 
hafta sonu televizyon izleme süresiyle diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.   

Günlük ortalama televizyon izleme süresinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında kız 
ve erkek öğrencilerin izleme sürelerinin arasında hem hafta içi hem de hafta sonunda 
benzerlik olduğu gözlemlenmiştir. 

Günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 
hafta içi 10-11 yaş grubu 1 saat 18 dakika, 12-13 yaş grubu 1 saat 27 dakika ve 14-
17 yaş grubu 1 saat 22 dakika televizyon izlemektedir. Hafta sonu ortalama günlük 
televizyon izleme sürelerine bakıldığında 10-11 yaş grubunun 1 saat 41 dakika, 12-13 
yaş grubunun 1 saat 52 dakika ve 14-17 yaş grubunun 1 saat 46 dakika televizyon 
izlediği belirlenmiştir. 

Günlük ortalama televizyon izleme sürelerinin hane eğitimine göre dağılımına bakıldığında 
hane eğitim düzeyi düşük olan çocuklar hafta içi günlük 1 saat 35 dakika, orta düzey 
olan çocuklar 1 saat 29 dakika ve yüksek olan çocuklar 1 saat 2 dakika televizyon 
izlemektedir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme sürelerine bakıldığında ise 
58  F(2;2749)=24,42; p=.000, hafta içi; F(2;2752)=20,42; p=.000, hafta sonu.
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hane eğitim düzeyi düşük olan çocukların 2 saat 2 dakika, orta düzey olan çocukların 
1 saat 54 dakika ve yüksek düzey olan çocukların 1 saat 24 dakika televizyon izledikleri 
belirlenmiştir. 

Yüksek eğitimli hanelerin 
çocukları daha az televizyon 

izliyor!

Genel anlamda televizyon izleme süreleri değerlendirildiğinde hane eğitim seviyesi düşük 
olan çocukların daha fazla televizyon izlediği tespit edilmiştir. Ayrıca hafta sonu, hafta 
içine göre daha fazla televizyon izlenmektedir. Çocukların televizyon izleme davranışları 
ebeveynler tarafından kontrol edilmesi gereken önemli bir konudur. Nitekim televizyon 
izleme süresi ve sıklığı arttıkça çocuklarda birtakım olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. 
Yapılan birçok araştırmaya göre küçük yaştan itibaren yoğun olarak televizyona maruz 
kalmak zihinsel tembelliğe yol açmaktadır. Ayrıca beynin yorumlama ve düşünme ile 
ilgili bölümlerinin gelişmesini olumsuz yönde etkileyebilir. Televizyon hem görsel hem 
de işitsel olanı aynı anda sunduğu için çocuklara hazır içerikler vermektedir. Bu durum 
çocukların hayal dünyalarına zarar vermekte, yaratıcılıklarını köreltmektedir (Doğan & 
Göker, 2012). Bu nedenle televizyon izleme alışkanlıklarının aile tarafından düzenlenmesi 
ve kontrol edilmesi gerekmektedir. 



100 Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı

Grafik 45. Hafta İçi ve Hafta Sonu, Genel Olarak Hangi Saat Dilimlerinde 
Televizyon İzlediğinizi Belirtiniz. (%)   

Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
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Öğrencilerin televizyon izledikleri saat dilimlerine bakıldığında yoğunluğun 18-21 ve 21-
24 arası olan aynı zamanda altın saatleri de (prime time) içeren zaman diliminde olduğu 
görülmüştür. Öğrencilerin sırasıyla en fazla %38,9’u 18.00-21.00, %34,4’ü 21.00-24.00 
ve %23,4’ü 15.00-18.00 arasında televizyon izlemektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin 
%5,9’unun korumalı saatler dışında yani 00.00-03.00 saat diliminde televizyon izlediği 
tespit edilmiştir. 

Hafta sonu televizyon izlenen saat dilimlerine bakıldığında daha geç saatlerdeki izlemelerin 
arttığı görülmektedir. 21.00-24.00 arasında öğrencilerin %41’inin televizyon başında 
olduğu belirlenmiştir. Benzer bir eğilimle gece 00.00-03.00 arası izlemelerin de %14,6’ya 
yükseldiği saptanmıştır. Bu saat diliminin korumalı saatler olmaması nedeniyle ebeveynlerin 
bu saatlerde yapılan izlemelere daha dikkatli yaklaşmaları önemlidir. 
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Tablo 23. Hafta İçi, Genel Olarak Hangi Saat Dilimlerinde Televizyon 
İzlediğinizi Belirtiniz. (%)

Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir.

06-09 
arası

09-12 
arası

12-15 
arası

15-18 
arası

18-21 
arası

21-24 
arası

24-03 
arası

Cinsiyet59

Kız 8,1 10,3 11,8 23,2 37,9 34,3 4,8

Erkek 9,5 12,1 11,8 23,5 39,9 34,5 7,1

Yaş Grupları60

10-11 yaş 15,1 17,3 11,6 20,8 33,7 23,0 4,2

12-13 yaş 8,0 10,9 13,2 25,2 40,8 32,9 6,1

14-17 yaş 4,3 6,2 10,0 22,9 40,5 46,3 7,1

Hane Eğitim Düzeyi61

Düşük 10,6 14,6 12,9 26,8 36,0 30,4 4,6

Orta 8,4 9,8 11,9 23,7 41,7 35,2 6,5

Yüksek 5,9 10,5 8,6 20,8 37,5 38,7 5,6

“Hafta içi, genel olarak hangi saat dilimlerinde televizyon izlediğinizi belirtiniz?” sorusuna 
verilen yanıtların demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek 
amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle anlamlı farklılık gösteren gruplar 
aşağıda belirtilmiştir.

Televizyon izleme saat dilimlerinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında kız ve erkek 
öğrencilerin benzer saat dilimlerinde izleme yaptıkları anlaşılmıştır. Ancak korumalı saat 
dışı olan 24.00-03.00 saat diliminde erkek öğrencilerin (%7,1) kız öğrencilerden (%4,8) 
daha fazla oranda televizyon izledikleri saptanmıştır. 

Televizyon izleme saat dilimlerinin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde küçük 
yaş gruplarının sabah saatlerinde, büyük yaş gruplarının ise akşam saatlerinde daha 
yoğun olarak televizyon izlediği ortaya çıkmıştır. 06.00-09.00 saat diliminde televizyon 
izleyenlerin %15,1’i 10-11 yaş grubu, %8’i 12-13 yaş grubu ve %4,3’ünün 14-17 
yaş grubu olduğu belirlenmiştir. Öte yandan 18.00-21.00 saat diliminde 10-11 yaş 
grubu öğrencilerin %33,7’si, 12-13 yaş grubu öğrencilerin %40,8’i ve 14-17 yaş grubu 

59 24-03 arası için Cramer’s V=.050, p=.007
60 06-09 arası için Cramer’s V=.145, p=.000; 09-12 arası için Cramer’s V=.132; p=.000; 18-21 arası için 

Cramer’s V=.063, p=.003; 21-24 arası için Cramer’s V=.186, p=.000; 24-03 arası için Cramer’s V=.046, 
p=.045

61 06-09 arası için Cramer’s V=.058, p=.012; 09-12 arası için Cramer’s V=.060; p=.009; 12-15 arası için 
Cramer’s V=.051, p=.030; 18-21 arası için Cramer’s V = .050, p=.037; 21-24 arası için Cramer’s V=.058, 
p=.012
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öğrencilerin %40,5’i televizyon izlemektedir. Benzer şekilde 21.00-24.00 ve 24.00-03.00 
saatlerinde de büyük yaş gruplarının izleme oranları artış göstermektedir. 

Televizyon izleme saat dilimlerinin hanedeki eğitim düzeyine göre dağılımı incelendiğinde 
06.00-09.00 saat diliminde hane eğitim düzeyi düşük olan öğrencilerin %10,6’sı, orta 
olan öğrencilerin %8,4’ü ve yüksek olan öğrencilerin %5,9’u televizyon izlemektedir. 
9.00-12.00 saat diliminde en fazla televizyon izleyen grup %14,6 oranıyla hane eğitim 
düzeyi düşük olan çocuklardır. Altın saatler (prime time) zaman dilimini kapsayan 21.00-
24.00 arasında en fazla televizyon izleyen grubun %38,7 oranıyla hane eğitim düzeyi 
yüksek olan öğrenciler olduğu saptanmıştır.  

Tablo 24. Hafta Sonu, Genel Olarak Hangi Saat Dilimlerinde Televizyon 
İzlediğinizi Belirtiniz. (%)   

Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir.

06-09 
arası

09-12 
arası

12-15 
arası

15-18 
arası

18-21 
arası

21-24 
arası

24-03 
arası

Cinsiyet62

Kız 4,9 18,5 22,4 22,6 31,6 42,0 12,3

Erkek 8,8 20,2 19,3 21,7 29,6 40,1 17,0

Yaş Grupları63

10-11 yaş 10,2 22,7 22,4 23,0 27,1 29,7 9,2

12-13 yaş 7,0 20,7 23,4 22,1 31,9 40,6 15,0

14-17 yaş 3,5 14,5 16,1 21,7 31,7 51,4 18,5

Hane Eğitim Düzeyi64

Düşük 6,0 19,8 21,4 26,0 29,7 37,6 14,3

Orta 6,8 18,2 20,6 22,7 32,4 41,1 15,7

Yüksek 6,1 19,9 21,1 18,3 29,8 45,5 12,6

“Hafta sonu, genel olarak hangi saat dilimlerinde televizyon izlediğinizi belirtiniz?” sorusuna 
verilen yanıtların demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test 
etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle anlamlı farklılık gösteren 
gruplar aşağıda belirtilmiştir.

62 06-09 arası için Cramer’s V=.077, p=.000; 12-15 arası için Cramer’s V=.038, p=.044; 24-03 arası için 
Cramer’s V=.066, p=.000

63  06-09 arası için Cramer’s V=.100, p=.000; 09-12 arası için Cramer’s V=.083; p=.000; 12-15 arası için 
Cramer’s V=.079, p=.000; 21-24 arası için Cramer’s V=.165, p=.000; 24-03 arası için Cramer’s V=.100, 
p=.000

64 15-18 arası için Cramer’s V=.063, p=.005; 21-24 arası için Cramer’s V=.054, p=.020
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Hafta sonu televizyon izlenen saat dilimlerinin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında 
06.00-09.00 ve 12.00-15.00 arasında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha 
fazla oranda televizyon izlediği belirlenmiştir. Öte yandan 24.00-03.00 arasında erkek 
öğrenciler kız öğrencilere göre daha fazla oranda televizyon izlemektedir. 

Televizyon izlenen saat dilimlerinin yaş değişkenine göre dağılımına bakıldığında 06.00-
09.00 ve 09.00-12.00 saat dilimlerinde 10-11 yaş grubu diğer yaş gruplarına göre daha 
fazla izlemektedir. Diğer taraftan 14-17 yaş grubu 21.00-24.00 ve 24.00-03.00 saat 
dilimlerinde diğer yaş gruplarına göre daha fazla oranda televizyon izlediği tespit edilmiştir. 

Gerek hafta içi gerekse hafta sonu televizyon izlenen saat dilimlerinde program tercihlerinin 
önemli bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Özellikle daha büyük yaş grubu olan 14-17 
yaş grubu yetişkinlerin izledikleri içerikleri tercih etme eğiliminde olmaları sebebiyle altın 
saatler ve hatta korumalı saatler dışındaki saatlerde daha fazla televizyon izlemektedir. 

Hane eğitim düzeyine göre dağılıma bakıldığında 15.00-18.00 arasında hane eğittim 
düzeyi düşük olan öğrencilerin (%26) diğer eğitim gruplarına göre daha fazla oranda 
televizyon izlediği belirlenmiştir. Diğer taraftan 21.00-24.00 saatleri arasında ise hane 
eğitimi yüksek olan öğrencilerin (%45) diğer gruplara göre daha fazla oranda televizyon 
izlediği saptanmıştır. 
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Grafik 46. Televizyonu En Çok Kimlerle İzlersiniz? (%)

Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
n=2.876
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Televizyon genellikle aile ile izlenen ortak bir iletişim aracıdır. Nitekim araştırma kapsamında 
televizyonu aile ile izleyenlerin oranın %81,2 olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan 
televizyonu tek başına izleyenlerin oranı %17,4 iken arkadaşlarıyla izleyenlerin oranının 
%1,4 olduğu belirlenmiştir. 
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Grafik 47. Televizyonu En Çok Kimlerle İzlersiniz? (%)65
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“Televizyonu en çok kimlerle izlersiniz?” sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere 
göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 
güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Televizyonun kimlerle izlendiğinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında kızların (%82,9) 
erkeklere (%79,4) oranla daha fazla aile ile birlikte izlediği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan 
erkek öğrencilerin %18,8’i, kız öğrencilerin ise %16’sı televizyonu tek başına izlemektedir. 

65  Cramer’s V=.055; p=.036
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Grafik 48. Televizyonu En Çok Kimlerle İzlersiniz? (%)66
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde yaş arttıkça televizyonu aile ile izlemenin 
azaldığı tek başına izleme oranının da arttığı tespit edilmiştir. 10-11 yaş grubunun %85’i, 
12-13 yaş grubunun %81,8’i ve 14-17 yaş grubunun %77’si ailesiyle birlikte televizyon 
izlemektedir. 

66  Cramer’s V=.060; p=.002
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Grafik 49. Televizyonu En Çok Kimlerle İzlersiniz? (%) 
2015-2018 Karşılaştırması67

Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
2015 yılı için n=1.251; 2018 yılı için n=805
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Televizyonun kimlerle izlendiğine ilişkin yıllar arası kıyaslama yapıldığında televizyonun aile 
ile izlenen evin ortak ve eş zamanlı kullanılan iletişim aracı olma özeliğini hâlen koruduğu 
söylenebilir. 2015 ve 2018 yıllarında televizyonu ailesi ile birlikte izlediğini belirtenlerin 
oranının (%77,3) aynı olduğu belirlenmiştir. 

 

67  Araştırma genelinde yapılan tüm 2015-2018 yılı kıyaslamalarında 8. sınıf öğrencileri baz alınmıştır.
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Grafik 50. Televizyonu Hangi Ortamlarda İzlersiniz? (%)

Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 

n=2.891 

100

80

60

40

20

0
Ev içi izlemeler Ev dıșı izlemeler

97,5

9,8

Yeni medya araçlarının çeşitlenmesi televizyon yayınlarının farklı mekân ve cihazlardan 
izlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere televizyon yayınlarını nereden 
izlediklerine ilişkin bir soru yöneltilmiştir. Televizyon izlediğini bildiren öğrencilerin %97,5’i 
yayınları evden takip ettiğini belirtirken %9,8’i yayınları ev dışından takip ettiğini ifade 
etmiştir. 
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Grafik 51. Televizyonu Hangi Ortamlarda İzlersiniz? (%)

Cinsiyete Göre Dağılım 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir.
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Televizyon yayınlarını farklı mekânlardan izlemenin cinsiyet değişkenine göre dağılımı 
incelendiğinde kız öğrencilerin %98,3’ü erkek öğrencilerin ise %96,7’si evden televizyon 
izlemektedir. Diğer taraftan erkek öğrencilerin %11,7’si, kız öğrencilerin ise %7,9’u ev 
dışı izleme gerçekleştirmektedir.  
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Grafik 52. Televizyon Yayınlarını Aşağıdaki Cihazlardan İzleme Durumunuzu 
Belirtiniz. (%)

Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
Klasik TV/Akıllı TV için n=2.870; Cep telefonu için=2.873; Masaüstü/Dizüstü Bilgisayar 

için n=2.864; Tablet için n=2.857
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29,2 19,2 35,6 6,7 9,3

26,1 14,5 24,1 12,1 23,2
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9,7 6,8 17,2 14,3 52,0

Televizyon izlenen mekân kadar yayınların takip edildiği cihaz da televizyon izleme 
eğilimlerini etkileyen bir başka unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin televizyon 
cihazı da dâhil olmak üzere diğer cihazlardan yayınları farklı sıklıklarda takip etme oranları 
grafikte verilmiştir. Buna göre klasik/akıllı televizyondan yayınları her gün takip edenlerin 
oranının %29,2 olduğu görülürken cep telefonundan her gün televizyon yayınlarını 
takip edenlerin oranının %26,1 olduğu tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla %12,3 oranıyla 
masaüstü/dizüstü bilgisayar ve %9,7 oranıyla tablet takip etmektedir. Televizyon izleme 
alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandıran yeni medya araçlarının öğrenciler tarafından 
kullanımı dikkat çekicidir. Yeni medya araçlarından özellikle cep telefonundan yapılan 
izlemelerin yoğunluğu, izleme alışkanlıklarının değiştiğinin önemli bir işaretidir. 
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Grafik 53. Televizyonu Hangi Amaçla ve Ne Sıklıkla İzlediğinizi Belirtiniz. (%)

Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
n=2.841
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Öğrencilere televizyonu izleme amaçlarına yönelik sorulan soruya, öğrencilerin %59,4’ünün 
sevdiği programları izlemek/eğlenmek için düzenli olarak televizyon izlediği ortaya 
çıkmıştır. Bunu sırasıyla %37,3 oranıyla bilgi edinmek, %36,5 oranıyla boş zaman 
değerlendirmek, %29,7 oranıyla hayal dünyasını geliştirmek ve %22,5 oranıyla gündemi 
takip etmek izlemiştir. 
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Grafik 54. Aşağıdaki Program Türlerini İzleme Durumunuzu Belirtiniz. (%)

Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
n=2.787
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Öğrencilerin televizyonda ne tür içerikleri izlemeyi tercih ettikleri yukarıdaki grafikte 
verilmiştir. Buna göre düzenli olarak en fazla izlenen türün dizi filmler olduğu belirlenmiştir. 
Televizyon izlediğini belirten öğrencilerin yaklaşık yarısı (%51,5) dizi filmleri düzenli olarak 
izlediğini ifade etmiştir. Bunu sırasıyla %41 oranıyla filmler ve %28 oranıyla canlı spor 
müsabakaları/spor programları takip etmektedir. 
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Öğrencilerin izlemeyi daha az tercih ettikleri program türlerine bakıldığında ilk sırada açık 
oturum/tartışma programlarının yer aldığı görülmüştür. Öğrencilerin %80,5’i bu program 
türünü hiç izlemediğini belirtmiştir. Bunu sırasıyla %63,4 oranıyla magazin programları 
ve %53,2 oranıyla çizgi film/çocuk programları takip etmektedir.  

Program tercihlerinde çocukların yetişkinler gibi davrandığı görülmüştür. Zira çocuklar 
yetişkinler için yapılan programları da aktif olarak izleme eğilimindedir. Diziler, filmler gibi 
yetişkinlere hitap eden program türleri çocuklar tarafından  büyüklerin etkinliği olarak 
görülebilmekte ve çocuklara bu türler çekici gelebilmektedir. Bu tercihler çocukların 
kendilerini yetişkin dünyasına ait olarak görmelerini sağlamaktadır (Ertürk ve Gül, 2006, 
s.25). Nitekim araştırma kapsamında çocukların izlemeyi tercih ettikleri ilk üç program 
türünün yetişkinlere yönelik programlar olduğu görülmüştür. Bu konuda çocukların 
%81,2’sinin aile ile birlikte izlediğini belirtmiş olmalarının etkisi olduğu düşünülebilir.

Çocuklar, yetişkinlere yönelik 
programları izlemeyi tercih ediyor!

Tablo 25. Televizyon Yayınlarında Rahatsız Olduğunuz Hususlar Varsa 
Nelerdir? (%)

Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir. 

Birden fazla cevap alındığından toplam %100’ü geçmektedir. 
n=2.069

%

Gündüz kuşağı programları 28,3

Şiddet barındıran/Olumsuz içerikler/davranışlar olması 22,3

Reklamlar (Çok olması/Uzun olması) 20,8

Haber Programları (Tarafsız olmaması/Yalan haber) 10,8

Cinsellik 7,2

Argo/Küfür/Tartışma 6,8

Gerçekçi olmaması 3,9

Sansür uygulaması 1,8

Diğer 9,6
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Öğrencilere televizyon yayınlarında en çok nelerden rahatsız oldukları sorulmuştur. 
Buna istinaden ilk sırada öğrencilerin %28,3’ü özellikle gündüz kuşağında yayınlanan 
programlardan oldukça rahatsız olduklarını belirtmiştir. Başkalarının özel hayatlarına 
ilişkin çok fazla bilgi verilmesi ve bu konuların konuşulması çocukları oldukça rahatsız 
etmektedir. 

Öğrenciler en çok gündüz kuşağı 
içeriklerinden rahatsız!

Herhangi bir içeriğe bağlı kalmaksızın şiddet görüntüleri ve olumsuz içerikler %22,3 
oranıyla ikinci sırada yer almaktadır. Üçüncü sırada %20,8 oranıyla reklam yayınları 
gelmektedir. Reklamların hem çok uzun sürmesi hem de çok sık verilmesi çocukların 
reklam yayınlarından en fazla rahatsız oldukları konular olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tablo 26. Aşağıdaki Haber Alma Kaynaklarına Olan Güveninizi 1 ile 5 
Arasında Puanlayınız. 

n=2.907

Çok 
güvenirim 

(5)
Güvenirim 

(4)
Ne güvenirim ne 

güvenmem 
(3)

Az 
güvenirim 

(2)

Hiç 
güvenmem 

(1)
Toplam

Yazılı basın 
(gazete/dergi) 24,4 31,1 19,0 14,8 10,7 100

Radyo 
yayınları 9,5 27,9 24,3 20,1 18,2 100

Televizyon 
yayınları 8,5 24,6 35,3 22,5 9,1 100

İnternet 
üzerinden haber 
siteleri

5,7 15,3 26,8 32,4 19,8 100

Sosyal medya 
(Facebook/
Twitter vb.)

6,8 13,7 25,5 27,8 26,2 100

Öğrencilerin haber alma kaynaklarına olan güven dereceleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. 
Buna göre ilk sırada öğrencilerin %55,5’inin yazılı basına bir haber kaynağı olarak 
güvendikleri ortaya çıkmıştır. Bir haber kaynağı olarak radyo %37,4 oranıyla en çok 
güvenilen ikinci medya aracı olmuştur. Diğer taraftan televizyon %33,1 oranıyla güven 
sıralamasında üçüncü sırada yer almıştır. Araştırma kapsamında öğrenciler tarafından 
yaygın bir biçimde kullanıldığı tespit edilen internet (%21) ve internete bağlı olarak sosyal 
medya ağları (%20,5) bir haber alma kaynağı olarak en az güvenilen araçlar olmuştur.68  

68  Güven oranları “çok güvenirim” ve “güvenirim” toplamlarından elde edilmiştir. 
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İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

Günümüzde internet kullanımı yetişkinler kadar artık çocukların da hayatlarında oldukça 
önemli bir yere sahiptir. İnternet gerek çocukların akademik olarak gelişimleri ve bilgiye 
ulaşmaları anlamında gerekse eğlence ve sosyalleşme açısından birçok imkânı bir arada 
sunmaktadır. Ancak internet kullanımı birçok anlamda kolaylık ve imkânlar sunsa da 
özellikle yaşça daha küçük olan çocukların kullanımında önemli riskleri de beraberinde 
getirmektedir. Risklerden birisi internet kullanım süre ve sıklığıyla yakından ilişkili olan 
internet bağımlılığıdır. Young (1996) internet bağımlılığını; “sarhoş edici madde içermeyen 
bir dürtü, kontrol bozukluğu” olarak tanımlamaktadır. Aşırı internet kullanımı çocukların 
biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir 
(Ayas, T., & Horzum, M. B., 2016, s.47). İnternet kullanımıyla ilgili riskler yalnızca kullanım 
süreleri ile ilgili olmayıp bazen içeriğin kendisi de bir risk unsuru olabilmektedir. Çocukların 
internette girdikleri bazı web siteleri yasa dışı içeriğe maruz kalma, dolandırıcılık, istismar 
gibi olumsuz durumlarla karşılaşmalarına yol açmaktadır. Bu durumun da çocuklara 
negatif yönde etkisi olabilmektedir. 

Araştırmanın bu bölümünde ortaokul öğrencilerinin internet kullanım alışkanlıkları ele 
alınacaktır. Bu bağlamda internet kullanım oranları, süre ve sıklıkları, internete kimlerle, 
hangi ortamlarda ve ne amaçla bağlanıldığı gibi konu başlıklarına ilişkin veriler verilmiştir. 
Bunlara ek olarak öğrencilerin internet kullanımına ilişkin genel yaklaşımları ile internette 
rahatsız olunan konular değerlendirilecektir. 
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Grafik 55. İnternet Kullanır mısınız? Ne Sıklıkla Kullanırsınız? (%)
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Ortaokul öğrencilerinin internet kullanım sıklıklarına bakıldığında %48,6’sının her gün, 
%17,8’inin neredeyse haftanın her günü, %23,8’inin haftada birkaç gün ve %4,9’unun 
ayda birkaç gün internet kullandıkları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
neredeyse yarısı interneti her gün kullanmaktadır. İnterneti hiç kullanmadığını belirtenlerin 
oranı ise %4,9 olarak belirlenmiştir.
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Grafik 56. İnternet Kullanır mısınız? Ne Sıklıkla Kullanırsınız? (%)69
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“İnternet kullanır mısınız? Ne sıklıkla kullanırsınız?” sorusuna verilen yanıtların demografik 
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 
uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

İnternet kullanım sıklığının cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında erkek öğrencilerin kız 
öğrencilere göre daha fazla sıklıkla internet kullandığı görülmüştür. Erkeklerin %50,3’ü, 
kızların ise %46,9’u her gün internet kullandıklarını belirtmiştir. “Neredeyse haftanın her 
günü” internet kullananların %16,6’sı kız, %19’u erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 
İnternet kullanmadığını belirtenlerin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında kız ve erkek 
öğrencilerin aynı oranda (%4,9) olduğu tespit edilmiştir.

69  Cramer’s V=.073; p=.003
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Grafik 57. İnternet Kullanır mısınız? Ne Sıklıkla Kullanırsınız? (%)70
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir.

İnternet kullanım sıklığının yaşlara göre dağılımına bakıldığında yaş arttıkça internet 
kullanım sıklığının da arttığı saptanmıştır. 10-11 yaş grubunun %33,8’i, 12-13 yaş 
grubunun %50,4’ü ve 14-17 yaş grubunun %58,4’ü interneti her gün kullandığını 
belirtmiştir. Neredeyse haftanın her günü internet kullanım oranları bütün yaş grupları için 
benzerlik göstermekte olup yaklaşık %18 civarındadır.  Öte yandan 10-11 yaş grubunun 
%35,7’si, 12-13 yaş grubunun %22,7’si ve 14-17 yaş grubunun %15,6’sı haftada birkaç 
gün internet kullandığını belirtmiştir.

70  Cramer’s V=.152; p=.000
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Grafik 58. Yaşa Göre İnternet Kullanım Dağılımına İlişkin Uyum Analizi
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İnternet kullanım sıklığının yaşa göre uyum analizi yardımıyla incelendiği yukarıdaki şekilde, 
14-17 yaş grubu her gün, 12-13 yaş grubu neredeyse haftanın her günü ve 10-11 yaş 
grubu haftada birkaç gün interneti daha fazla kullandığını belirttiği görülmektedir.
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Grafik 59. İnternet Kullanır mısınız? Ne Sıklıkla Kullanırsınız?(%)71
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle hane eğitim düzeyleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

İnternet kullanım sıklığının hane eğitim düzeylerine göre dağılımına bakıldığında interneti 
her gün kullanım sıklığının hane eğitim düzeyi arttıkça artış gösterdiği görülmüştür. 
Hane eğitim düzeyi düşük olanların %35,3’ü, orta olanların %50,3’ü ve yüksek olanların 
%56,4’ü her gün internet kullandığını belirtmiştir. Diğer taraftan internet kullanım sıklığı 
azalırken hane eğitim seviyesinin de düştüğü görülmüştür. Hane eğitim seviyesi düşük 
düzey olanların %31,6’sı, orta düzey olanların %22,2’si ve yüksek düzey olanların %2,1’i 
haftada birkaç gün ya da daha nadir internete bağlanmaktadır. Ayda birkaç gün ya da 
daha nadir diyenlerde de benzer bir örüntü göze çarpmaktadır. 

Hane eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin her gün 
internet kullanım sıklığı da artmaktadır.

71  Cramer’s V=.133; p=.000
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Grafik 60. İnternet Kullanır mısınız? 
2015-2018 Karşılaştırması72

2015 yılı için n=1.273; 2018 yılı için n=844
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İnternet kullanım oranlarının yıllar içindeki karşılaştırmasına bakıldığında 2018 yılında bir 
artış olduğu göze çarpmaktadır. 2015 yılında internet kullananların oranı %90,4 iken 
2018 yılında bu oranın %97’ye çıktığı tespit edilmiştir. 

İnternet giderek yaygınlaşıyor!

  

72 Araştırma genelinde yapılan tüm 2015-2018 yılı kıyaslamalarında 8. sınıf öğrencileri baz alınmıştır.
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Grafik 61. Hafta İçi73 ve Hafta Sonu74 Günlük Ortalama İnternet Kullanım 
Süreniz Ne Kadardır? (%)

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur. 
n=2.852 
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Hafta içi ve hafta sonu internet kullanım süreleri karşılaştırıldığında hafta sonu kullanım 
sürelerinin hafta içine göre yükseldiği görülmüştür. Bunun en temel sebebi, öğrencilerin 
hafta içi zamanlarının büyük bir bölümünü okulda geçirmeleridir. Hafta sonu öğrencilerin 
boş zamanlarının daha fazla olması onların internet kullanım sürelerinin artmasına neden 
olmaktadır.

İnternet kullandığını belirtenlerden hafta içi internet kullananların %41,9’u 0-2 saat, 
%33,4’ü 2-4 saat, %14,9’u 4-6 saat ve %9,8’i 6 saat ve üzeri internet kullanımına 
sahiptir. Öte yandan hafta sonu internet kullananların %28,1’i 0-2 saat, %34,7’si 2-4 
saat, %18,9’u 4-6 saat ve %18,3’ü 6 saat ve üzeri internet kullanmaktadır.

Öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım 
süresi 2 saat 13 dakikadır!

73  Ortalama: 2 saat 2 dakika; standart sapma: 2 saat 16 dakika
74  Ortalama: 2 saat 41 dakika; standart sapma: 2 saat 47 dakika
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Tablo 27. Hafta İçi ve Hafta Sonu Günlük Ortalama İnternet Kullanım 
Süreniz Ne Kadardır? (Saat)

Hafta İçi 
Saat/Dakika

Hafta Sonu 
Saat/Dakika

Cinsiyet75

Kız 1 saat 50 dk 2 saat 24 dk

Erkek 2 saat 15 dk 2 saat 59 dk

Yaş Grupları76

10-11 yaş 1 saat 16 dk 1 saat 46 dk

12-13 yaş 2 saat 4 dk 2 saat 43 dk

14-17 yaş 2 saat 37 dk 3 saat 23 dk

Hane Eğitim Düzeyi77

Düşük 1 saat 34 dk 2 saat 6 dk

Orta 2 saat 8 dk 2 saat 48 dk

Yüksek 2 saat 15 dk 2 saat 56 dk

ORTALAMA 2 saat 2 dk 2 saat 41 dk

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama internet kullanım süresi cinsiyet değişkeni 
açısından incelendiğinde p değerleri sırasıyla 0,00<0,05 (hafta içi) ve 0,00<0,05 (hafta 
sonu) olarak hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda erkeklerin kızlara göre daha fazla 
internet kullandığı tespit edilmiştir.

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama internet kullanım süresinin cinsiyetlere göre 
dağılımına bakıldığında kız öğrencilerin hafta içi ortalama 1 saat 50 dakika, erkek 
öğrencilerin ise 2 saat 15 dakika internet kullandığı tespit edilmiştir. Hafta sonu ise 
internet kullanım sürelerinin arttığı görülmüştür. Hafta sonu kız öğrencilerin 2 saat 24 
dakika, erkek öğrencilerin ise 2 saat 59 dakika internet kullandıkları belirlenmiştir. 

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama internet kullanım süresi yaş grupları açısından 
incelendiğinde p değerleri sırasıyla 0,00<0,05 (hafta içi) ve 0,00<0,05 (hafta sonu) 
olarak hesaplanmıştır. Uygulanan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testlerine göre 
(Tamhane’s T2), %95 güven düzeyinde tüm yaş gruplarının hafta içi ve hafta sonu internet 
kullanım süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Erkekler ve büyük yaş grubu öğrenciler interneti 
daha uzun süre ve daha sık kullanmaktadır!

75  t(3009)=-4,93; p=.000, hafta içi; t(3009)=-5,70; p=.000, hafta sonu.
76  F(2;3008)=79,13; p=.000, hafta içi; F(2;3008)=73,49; p=.000, hafta sonu.
77  F(2;2748)=16,32; p=.000, hafta içi; F(2;2748)=16,26; p=.000, hafta sonu.
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Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında, hafta içi 10-11 yaş grubu ortalama 1 saat 16 
dakika, 12-13 yaş grubu 2 saat 4 dakika ve 14-17 yaş grubu 2 saat 37 dakika internet 
kullanmaktadır. Hafta sonu ise 10-11 yaş grubu ortalama 1 saat 46 dakika, 12-13 yaş 
grubu 2 saat 43 dakika ve 14-17 yaş grubu 3 saat 23 dakika internet kullanmaktadır. 
Buna göre, yaş arttıkça internet kullanım sürelerinin de arttığı görülmüştür. Hafta içi ve 
hafta sonu günlük ortalama internet kullanım süresi hane eğitim düzeyleri açısından 
incelendiğinde p değerleri sırasıyla 0,00<0,05 (hafta içi) ve 0,00<0,05 (hafta sonu) olarak 
hesaplanmıştır. Yapılan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testlerine göre (LSD) %95 
güven düzeyinde hane eğitimi düşük düzey olanların hafta içi ve hafta sonu internet 
kullanım süresi ile diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. Hane eğitim düzeyine göre dağılımlara bakıldığında hane eğitim düzeyi 
düşük olan öğrencilerin hafta içi (1 saat 34 dakika) diğer gruplara göre daha az süre 
internet kullandıkları belirlenmiştir. 

Grafik 62. Hafta İçi ve Hafta Sonu, Genel Olarak Hangi Saat Dilimlerinde 
İnternete Bağlandığınızı Belirtiniz. (%) 

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur. 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
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Öğrencilerin internette bulundukları saat dilimleri yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna 
göre en fazla internetin kullanıldığı saat dilimleri 15.00-18.00 ile 18.00-21.00 olduğu 
anlaşılmıştır. Öğrencilerin %43,3’ü okul çıkışı olarak nitelendirilebilecek bir saat dilimi 
olan 15.00-18.00 arasında internet kullanmaktadır. Benzer bir eğilimle öğrencilerin 
%42,5’i 18.00-21.00 saat diliminde internet kullanmaktadır. Bunu sırasıyla %26,9 ile 
21.00-24.00, %23,2 ile 12.00-15.00, %15,1 ile 09.00-12.00, %10,9 ile 06.00-09.00 
ve %9,4 ile 00.00-03.00 saat dilimleri izlemektedir.

Öğrencilerin hafta sonu internet kullanım zamanlarına bakıldığında her saat diliminde 
bir artıştan bahsedilebilir. İnternetin en fazla kullanıldığı zaman dilimi yine 15.00-18.00 
(%42,8) ve 18.00-21.00 (%42,7) saat dilimleri olduğu görülmüştür. Bunun haricinde 
internet kullanım zamanları sırasıyla; %38,1 oranıyla 12.00-15.00, %35,3 oranıyla 21.00-
24.00, %23,6 oranıyla 09.00-12.00, %17,4 oranıyla 00.00-03.00 ve %9,3 oranıyla 
06.00-09.00 olarak belirlenmiştir. Hafta sonu gece saatlerinde kullanım artış gösterirken 
sabah 06.00-09.00 arasındaki kullanımların oranının düştüğü görülmüştür. 

Öğrencilerin hafta sonu gece 
saatlerindeki internet kullanımları dikkat 

çekicidir!
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Grafik 63. İnternete Bağlandığınızda Yanınızda En Çok Kimler Olur? (%)

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur. 
n=2.846
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Öğrencilerin %59,6’sı internete bağlandığında tek başına olduklarını belirtmiştir. Bunun 
yanı sıra internete bağlandıklarında ailesiyle birlikte olanların oranı %29,6, arkadaşlarıyla 
birlikte olanların oranının ise %10,8 olduğu tespit edilmiştir.  

Televizyon aile ile birlikte izleniyor, 
internet ise tek başına kullanılıyor!
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Grafik 64. İnternete Bağlandığınızda Yanınızda En Çok Kimler Olur? (%)78
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“İnternete bağlandığınızda yanınızda en çok kimler olur?” sorusuna verilen yanıtların 
demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla 
ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin internete tek başına ya da birileriyle bağlanma durumunun cinsiyete göre 
dağılımına bakıldığında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre tek başına bağlanma 
oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Erkek öğrencilerin %62,1’i, kız öğrencilerin 
ise %57,3’ü internete tek başına bağlanırken kız öğrencilerin %35,5’i erkek öğrencilerin 
ise %23,2’si ailesiyle birlikte internete bağlandığını belirtmiştir. Arkadaşlarıyla internete 
bağlananların %14,7’si erkek öğrencilerden, %7,2’si ise kız öğrencilerden oluşmaktadır. 
Erkek öğrencilerin arkadaşlarıyla birlikte çevrim içi olmasının nedeninin birlikte dijital oyun 
oynama isteğinden kaynaklandığı ön görülmektedir. 

78  Cramer’s V=.163; p=.000
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Grafik 65. İnternete Bağlandığınızda Yanınızda En Çok Kimler Olur? (%)79

Yaşa Göre Dağılım

Tek bașıma Ailem Arkadașlarım

52,1

59,4
66,0

38,7
29,0

23,0

9,2 11,6 11,0

12-13 yaș10-11 yaș 14-17 yaș

80

60

40

20

0

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin internete bağlanırken yanında birilerinin olup olmaması durumunun yaş 
gruplarına göre dağılımına bakıldığında tek başına bağlanma oranlarının yaş arttıkça 
arttığı saptanmıştır. Tüm yaş gruplarında öğrencilerin yarısından fazlasının internete tek 
başına bağlandığı tespit edilmiştir. 10-11 yaş grubunun %52,1’i, 12-13 yaş grubunun 
%59,4’ü ve 14-17 yaş grubunun %66’sı internete tek başına bağlanmaktadır.

Öte yandan internete ailesiyle bağlananların daha çok küçük yaş grupları olduğu 
belirlenmiştir. 10-11 yaş grubunun %38,7’si, 12-13 yaş grubunun %29’u ve 14-17 yaş 
grubunun %23’ü internete ailesiyle bağlandığını belirtmiştir.

İnternete bağlandığında yanında arkadaşları olanların dağılımına bakıldığında 10-11 yaş 
grubunun %9,2, 12-13 yaş grubunun %11,6 ve 14-17 yaş grubunun %11 oranında 
olduğu görülmüştür.

Öğrencilerin internete tek başına bağlanma 
oranı yaş büyüdükçe artış gösteriyor!

79  Cramer’s V=.113; p=.000
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Grafik 66. İnternete Bağlandığınızda Yanınızda En Çok Kimler Olur?
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“İnternete bağlandığınızda yanınızda kimler olur?” sorusuna verilen yanıtların uyum analizi 
yardımıyla incelendiği yukarıdaki şekilde internete 10-11 yaş grubunun ailesiyle, 12-13 
yaş grubunun arkadaşlarıyla veya tek başına; 14-17 yaş grubunun ise tek başına daha 
fazla oranda bağlandığı görülmektedir.
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Grafik 67. İnternete Bağlandığınızda Yanınızda En Çok Kimler Olur? (%) 
2015-2018 Karşılaştırması80

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur. 
2015 yılı için n=1.151; 2018 yılı için n=817
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İnternete bağlanırken tek başına olma durumu genel itibarıyla en fazla tercih edilen 
yöntem olmuştur. Ancak yıllar içindeki değişime bakıldığında tek başına bağlanma 
oranında bir miktar düşüş yaşandığı görülmüştür. 2015 yılında tek başına bağlananların 
oranının %70,5, 2018 yılında ise %67,2 olduğu belirlenmiştir. Öte yandan aile ile internete 
bağlanma oranının yıllar içinde artış gösterdiği saptanmıştır. 2015 yılında aile ile birlikte 
internete bağlanma oranı %16,2 iken, 2018 yılında bu oranın %22,6’ya yükseldiği 
görülmüştür. Bu durum, ebeveynlerin internet kullanımı sırasında çocuklarının daha fazla 
yanlarında yer alarak onların internet kullanım alışkanlıklarını kontrol etme eğiliminin bir 
göstergesi niteliğindedir. 

80 Araştırma genelinde yapılan tüm 2015-2018 yılı kıyaslamalarında 8. sınıf öğrencileri baz alınmıştır.
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Grafik 68. İnternete Nereden Erişim Sağlıyorsunuz? (%)

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur. 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
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İnternete erişim sağlanan yerlere bakıldığında öğrencilerin %89,7’sinin evden, %13,2’sinin 
arkadaşının veya akrabasının evinden, %6,2’sinin internet kafeden, %3,4’ünün okuldan 
ve %1,3’ünün kütüphaneden bağlandığı belirlenmiştir. İnternete bağlanılan mekânlar her 
ne kadar değişiklik gösterse de önemli oranda evden bağlanma durumunun yaygın bir 
biçim olarak karşımıza çıktığı görülmüştür. 

Öğrenciler internete en fazla evden erişim 
sağlamaktadır!
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Grafik 69. İnternete Nereden Erişim Sağlıyorsunuz? (%)81
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“İnternete nereden erişim sağlıyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtların demografik 
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 
uygulanmış; %95 güvenirlikle anlamlı farklılık gösteren gruplar aşağıda belirtilmiştir. 

İnternete evden bağlanmada kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha yüksek 
orandadır. Kız öğrencilerin %91,5’i, erkek öğrencilerin ise %87,8’i internete evden 
bağlandığını ifade etmiştir. Bunun haricinde erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre 
internete internet kafelerden daha fazla bağlanmaktadır. Erkek öğrencilerin %10,8’i, 
kız öğrencilerin ise %1,8’i internete internet kafeden girmektedir. 

81  Ev için Cramer’s V=.060; p=.001; İnternet kafe için Cramer’s V=.186; p=.000
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Grafik 70. İnternete Nereden Erişim Sağlıyorsunuz? (%) 
2015-2018 Karşılaştırması82

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur. 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 

2015 yılı için n=1.151; 2018 yılı için n=819
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İnternete erişim sağlanan mekânın yıllar arası kıyaslamasına bakıldığında evden 
internete ulaşanların oranının artış gösterdiği görülmüştür. 2015 yılında öğrencilerin 
%81,2’si evden internete erişim sağlarken 2018 yılında bu oranın %90,5’e yükseldiği 
belirlenmiştir. Diğer taraftan akrabasının/arkadaşın evinden internete erişim ve internet 
kafeden internete erişimlerde düşüş yaşandığı belirlenmiştir. Bu durum evlerde internet 
ağının daha yaygın hâle gelmesiyle açıklanabilir. Çocukların evlerinden internete erişim 
sağlamaları ebeveynleri tarafından daha rahat kontrol edilmesine olanak sağlamaktadır. 
Özellikle evde kullanılan internetin güvenli internet paketleri olması ve çocuğun internet 
kullanım süre ve sıklıklarının ebeveynler tarafından gözlemlenmesi çocukları internetin 
olumsuz etkilerine karşı daha korumalı hâle getirmektedir. 

82 Araştırma genelinde yapılan tüm 2015-2018 yılı kıyaslamalarında 8. sınıf öğrencileri baz alınm
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Grafik 71. İnternete Hangi Araçları Kullanarak Erişim Sağlıyorsunuz? (%)

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur. 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
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İnternete erişim sağlanan cihaza bakıldığında cep telefonunun %81 oranıyla ilk sırada 
yer aldığı görülmüştür. Bunu sırasıyla %44 oranıyla masaüstü/dizüstü bilgisayar, %29,9 
oranıyla tablet ve %20,2 oranıyla akıllı televizyon izlemiştir. 
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Grafik 72. İnternete Hangi Araçları Kullanarak Erişim Sağlıyorsunuz? (%)83

Cinsiyete Göre Dağılım 
Birden fazla cevap alındığından toplam %100’ü geçmektedir.
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“İnternete hangi araçları kullanarak erişim sağlıyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtların 
demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare 
analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle anlamlı farklılık gösteren gruplar aşağıda belirtilmiştir. 

İnternetin farklı cihazlardan kullanımının cinsiyete göre dağılımına bakıldığında cep 
telefonundan internete bağlanmanın kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre daha 
fazla olduğu anlaşılmıştır. Buna göre erkek öğrencilerin %76’sı, kızöğrencilerin ise 
%85,8’i cep telefonundan internete bağlanmaktadır. Diğer taraftan masaüstü/dizüstü 
bilgisayardan internete bağlanmanın erkek öğrencilerde daha fazla olduğu görülmüştür. 
Erkek öğrencilerin %51,9’u, kız öğrencilerin ise %36,5’i internete masaüstü/dizüstü 
bilgisayardan bağlanmaktadır. Benzer şekilde Akıllı TV’den internete bağlanma erkek 
öğrencilerde (%22,8) kız öğrencilere göre (%17,8) daha fazladır. Tabletten internete 
bağlanmanın kız ve erkek öğrencilerde benzer oranlarda olduğu görülmüştür. 

83  Cep telefonu için Cramer’s V=.125; p=.000; Masaüstü/Dizüstü bilgisayar için Cramer’s V=.155; p=.000; 
Akıllı TV için Cramer’s V=.063; p=.001
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Grafik 73. İnternete Hangi Araçları Kullanarak Erişim Sağlıyorsunuz? (%)84

Yaşa Göre Dağılım 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir.
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İnternete farklı cihazlardan erişim sağlamada yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında 
yaş arttıkça cep telefonundan erişimin arttığı görülmüştür. Bu durumun nedeni, büyük 
yaş gruplarının cep telefonu sahipliğinin diğerlerine göre daha fazla olmasıdır. 

İnternete erişimde büyük yaş grupları cep telefonunu, 
küçük yaş grupları ise tableti daha çok tercih etmektedir.

10-11 yaş grubunun %38,8’inin, 12-13 yaş grubunun %47,1’inin ve 14-17 yaş grubunun 
%44,1’inin internete masaüstü/dizüstü bilgisayar kullanarak erişim sağladığı tespit 
edilmiştir.

İnternete tablet cihazıyla erişim sağlayanların daha çok küçük yaş grupları olduğu 
belirlenmiştir. Yaş küçüldükçe tabletten internete erişim oranlarının arttığı görülmüştür. 
10-11 yaş grubunun %37,1’i, 12-13 yaş grubunun %31,5’i ve 14-17 yaş grubunun 
%21,9’u tablet cihazıyla internete erişim sağlamaktadır. 
84  Cep telefonu için Cramer’s V=.164; p=.000; Masaüstü/Dizüstü bilgisayar için Cramer’s V=.067; p=.002; 

Tablet için Cramer’s V=.128; p=.000
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Grafik 74. İnternete Hangi Araçları Kullanarak Erişim Sağlıyorsunuz? (%)85

Hane Eğitim Düzeyine Göre Dağılım 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir.
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Orta düzey eğitimDüșük düzey eğitim Yüksek düzey eğitim

İnternete çeşitli cihazlar aracılığıyla erişim sağlayanların hane eğitim düzeylerine göre 
dağılımına bakıldığında cep telefonundan erişim sağlama tüm eğitim düzeylerinde 
benzerlik göstermiş ve öğrencilerin önemli bir bölümünün internet erişimi için cep 
telefonunu kullandığı tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan internete bilgisayar üzerinden erişenlerin hane eğitimlerine bakıldığında 
eğitim seviyesi yükseldikçe bu cihazdan erişim oranının da arttığı saptanmıştır. Hane 
eğitim düzeyi yüksek olanların %58,2’si, orta düzey olanların %43,2’si ve düşük düzey 
olanların %28,4’ü internete bilgisayar üzerinden erişim sağlamaktadır. Tablet ve Akıllı TV 
cihazları için de benzer bir eğilim söz konusudur. Eğitim seviyesi yüksek olan hanelerde 
genellikle sosyoekonomik statü ile de ilişkili olarak teknolojik cihaz çeşitliliği diğer eğitim 
seviyelerine göre daha fazladır. Dolayısıyla bu evlerde yaşayan çocukların da bu cihazlara 
erişimi ve bu cihazlar üzerinden internete erişimi daha fazla olmaktadır.

85  Masaüstü/Dizüstü bilgisayar için Cramer’s V=.201; p=.000; Tablet için Cramer’s V=.069; p=.002; Akıllı 
TV için Cramer’s V=.092; p=.000
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Tablo 28. İnterneti Hangi Amaçla ve Ne Sıklıkla Kullandığınızı Belirtiniz. (%)

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur. 
n=2.826

Her gün
Neredeyse 

haftanın 
her günü

Haftada  
birkaç 

gün

Ayda  
birkaç 

gün ya da 
daha nadir

Hiç Toplam

Film/Video/Müzik vb. 
izlemek, yüklemek, 
indirmek, paylaşmak

37,8 17,7 23,2 10,9 10,3 100

Genel olarak internette 
gezinmek 36,0 18,5 22,1 8,9 14,5 100

Merak ettiği şeyleri 
araştırmak 35,7 21,9 26,9 9,5 6,1 100

Mesajlaşmak 
(WhatsApp vb.)/ 
E-Posta göndermek ve 
almak

33,8 16,8 25,1 7,7 16,5 100

Sosyal medya ağlarına 
katılmak/ takip etmek/ 
paylaşımda bulunmak

30,3 15,3 20,2 9,4 24,7 100

Online oyun oynamak 23,6 12,4 22,6 14,0 27,3 100

Eğitim Amaçlı Video 
izlemek/Ödev yapmak/
Ders çalışmak (EBA 
portalı vb.)

22,1 23,1 33,7 13,0 8,2 100

TV programlarını 
izlemek 20,4 14,4 25,9 14,7 24,6 100

Haber sitelerine girmek 9,1 7,7 18,7 18,6 45,8 100

Diğer 19,2 10,6 8,7 5,8 55,8 100

Ortaokul öğrencilerinin interneti kullanım amaçları ve sıklıkları yukarıdaki tabloda verilmiştir. 
Buna göre ilk üç sırada her gün yapılan faaliyetler arasında film/video/müzik vb. izlemek, 
yüklemek, indirmek ve paylaşmak (%37,8), genel olarak internette gezinmek (%36) ve 
merak edilen konuların araştırılması (%35,7) yer almaktadır. 

Bunların dışında öğrencilerin internet yoluyla her gün yaptıkları faaliyetler arasında 
sosyalleşme gelmektedir. Öğrencilerin %33,8’i her gün mesajlaşırken %30,3’ü de sosyal 
medya ağlarına her gün katılmaktadır. 

İnterneti eğitim amaçlı ve ödev gibi faaliyetler için kullanma oranının %22,1 olduğu 
görülmüştür. İnternet her ne kadar eğitim ve öğretim hayatının vazgeçilmez bir parçası 
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olmaya aday olsa da öğrencilerin her gün internet ile yaptıkları faaliyetler arasında alt 
sıralarda yer almaktadır. Öyle ki her gün çevrim içi oyun oynama oranı (%23,6) dahi 
eğitim amaçlı internet kullanımından daha üst sırada yer almaktadır. 

İnterneti televizyon programlarını izlemek için kullananlar (%20,4) ile haber sitelerine 
girmek için kullananlar (%9,1), internetin günlük kullanım amaçları arasında son sıralarda 
yer almıştır. 

14-17 yaş grubu interneti en uzun ve en sık kullanan grup olmasına 
rağmen internetten televizyon içeriklerini en az izleyen yaş grubudur.

Tablo 29. Aşağıdaki İfadelerden Her Birine 1-3 Arası  
Puanlama Yapar mısınız? (%)

n=2.975
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İnsanların internette söyleyebileceği şeylerle ilgili 
kurallar olmalı ki insanlar başkalarını kıracak şeyler 
söyleyemesin.

63,4 20,7 15,9 100

Bence çoğu insan internetteyken insanlarla yüz yüze 
konuştuğundan farklı davranır. 59,0 23,9 17,1 100

Ekran başında geçirdiğim zaman ile diğer aktivitelerime 
ayırdığım zaman arasında iyi bir denge kurduğuma 
inanıyorum.

49,1 30,8 20,1 100

İnsanlarla olan ilişkilerimde internetteyken yüz yüze 
olduğumdan daha çok kendim olabiliyorum. 29,1 33 38,0 100

Kırıcı da olsa internetteyken insanların istediklerini 
başkalarına söyleyebilmesi önemlidir. 26,2 32,5 41,3 100

Ekran başında geçirdiğim zamanı kontrol etmekte 
zorlanırım. 21,0 32,3 46,7 100

İstediğim bir şeyi elde edebilmek için bir web sitesi ya 
da uygulamaya kişisel bilgilerimi veririm. 11,6 17,7 70,7 100
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Öğrencilerin internet kullanımı ile ilgili genel düşüncelerini öğrenmek amacıyla bazı ifadeler 
yöneltilmiştir. İnternet üzerinden diğer insanlarla iletişim süreçlerine ilişkin bazı ifadeler 
verilmiş ve ifadenin kendilerine uygun olan seçeneğe göre değerlendirilmesi istenmiştir. 
Öğrencilerin %63,4’ü insanların internet üzerinden başka insanlara yönelik olumsuz 
tavırlarını engelleyen bazı kurallar olması gerektiğini düşünmektedir. Öğrencilerin %59’u 
internette insanların gerçek hayatta olduklarından daha farklı davrandıkları yönünde bir 
kanıya sahiptir. Diğer taraftan öğrencilerin yaklaşık %29’u internet ortamında kurduğu 
ilişkilerde daha rahat olduğunu ifade etmiştir. Bir diğer ifade ise siber zorbalığın bir türü olan 
kırıcı/aşağılayıcı ifadelerle kişilere yapılan yorumlarla ilgilidir. Öğrencilerin yaklaşık %26’sı 
kırıcı da olsa internet ortamında insanların istediklerini başka kimselere söylenebileceğini 
düşünmektedir. Burada potansiyel siber zorba olma durumu da vardır.

Öğrencilere yöneltilen diğer ifadeler ekran başında bulunma durumuyla ilgilidir. Öğrencilerin 
yaklaşık %49’u ekran başında geçirdiği zaman ile diğer aktivitelere ayırdığı zaman arasında 
bir denge kurabildiğini belirtmiştir. Diğer taraftan, öğrencilerin yaklaşık %51’i bu konuda 
kararsız olduğunu veya dengeyi kuramadığını belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin %21’i ekran 
başında geçirdiği zamanı kontrol edemediğini ifade etmiştir. Bu durum ekran bağımlılığının 
(teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı) bir göstergesi niteliğindedir.
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Grafik 75. Ekran Başında Geçirdiğim Zaman ile Diğer Aktivitelerime 
Ayırdığım Zaman Arasında İyi Bir Denge Kurduğuma İnanıyorum. (%)
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Öğrencilerin ekran başında geçirdikleri zaman ile diğer aktivitelere ayırdığı zaman arasında 
iyi bir denge kurduklarına ilişkin Türkiye-Birleşik Krallık karşılaştırmasına bakıldığında 
Birleşik Krallıktaki 12-15 yaş arası çocukların daha fazla oranda bu davranışı kontrol 
altında tutabildikleri görülmüştür. Türkiye’de 12-15 yaş arası çocukların %48,9’u, Birleşik 
Krallıktakilerin ise %63’ü ekran başında geçirdikleri zamanı kontrol edebildiklerini ifade 
etmiştir. Buna karşın bu durumu kontrol edemeyenler veya konuyla ilgili kararsız kalanların 
oranı Türkiye’de %51,1, Birleşik Krallıkta ise %37 oranındadır.

86 Türkiye-Birleşik Krallık karşılaştırması grafiğinde 12-15 yaş arası öğrenciler baz alınmıştır. 
Birleşik Krallık verileri için bk. OFCOM, 2018, s.13. 
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Grafik 76. Ekran Başında Geçirdiğim Zamanı Kontrol etmekte Zorlanırım. (%)
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Diğer taraftan ekran başında geçirdiği zamanı kontrol edemiyorum ifadesine katılanların 
oranı Türkiye’de %21,4 oranın da iken Birleşik Krallıkta bu oranın %35 olduğu görülmüştür. 

Araştırma kapsamında ortaokul öğrencilerinin internet, cep telefonu, bilgisayar kullanımı 
ve oyun oynama süreleri incelendiğinde günlük faaliyetleri arasında bu sürelerin okuldan 
sonra kalan zamanda oldukça fazla yer kapladığı görülmüştür. Bu cihazlarda harcanan 
zamanda ders çalışmak için ayrılan sürenin internet kullanımından sonra geldiği 
belirlenmiştir. Oysaki Yeşilayın teknoloji bağımlılığını engellemeye yönelik eylemlerinde bu 
cihazlara ayrılan sürelerin olabildiğince kısa tutulması ilk sırada gelmektedir. Buna göre, 
ilköğretimin ilk 4 yılında ödev haricinde oyun ve eğlence için günlük 45 dakika, sonraki 
yıllarda ise hafta sonu daha esnek olmakla birlikte günde 1 saat kullanım uygundur. Lise 
çağında ise günlük 2 saat yeterlidir (https://www.yesilay.org.tr).

87 Türkiye-Birleşik Krallık karşılaştırması grafiğinde 12-15 yaş arası öğrenciler baz alınmıştır.
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DERS ÇALIŞMA SÜRELERİ VE DİJİTAL CİHAZLARIN DERS 
ÇALIŞMADA KULLANIMI

Bu bölümde öğrencilerin günlük rutinleri içinde önemli bir yer tutan ders çalışma süre 
ve sıklıkları ile dijital cihazların ders çalışmada kullanımına ilişkin bilgilere yer verilecektir. 

Grafik 77. Ne Sıklıkla Ders Çalışırsınız? (%)
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“Ne sıklıkla ders çalışırsınız?” sorusuna örneklemde yer alan öğrencilerin %39,6’sı haftada 
birkaç gün, %26,9’u her gün, %25,6’sı ise neredeyse haftanın her günü ders çalıştığını; 
%2,8’i ise hiç ders çalışmadığını ifade etmiştir.
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Grafik 78. Ne Sıklıkla Ders Çalışırsınız? (%)88
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“Ne sıklıkla ders çalışırsınız?” sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere göre 
farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 
güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

“Ne sıklıkla ders çalışırsınız?” sorusuna verilen cevapların cinsiyete göre dağılımına 
bakıldığında erkek öğrencilerin %43’ünün, kız öğrencilerin ise %36,3’ünün haftada 
birkaç gün ders çalıştığı görülmektedir.

Her gün ders çalıştığını söyleyenlerin oranı kız öğrencilerde %31,7; erkek öğrencilerde 
%21,8’dir. Neredeyse haftanın her günü ders çalışanlar kız öğrencilerde %26,9; erkek 
öğrencilerde ise %24,3’tür.

Hiç ders çalışmadığını belirten öğrencilerde erkeklerin(%4,5) kızlardan(%1,3) daha fazla 
olduğu görülmektedir.

88  Cramer’s V=.159; p=.000
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Grafik 79. Ne Sıklıkla Ders Çalışırsınız? (%)89
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

“Ne sıklıkla ders çalışırsınız?” sorusuna verilen cevapların yaşa göre dağılımına bakıldığında 
tüm yaş gruplarında en yüksek oranın haftada birkaç gün cevabında olduğu görülmektedir. 
Buna göre sırasıyla 12-13 yaş grubu  %41,7, 14-17 yaş grubu %39, 10-11 yaş grubu 
%36,6 oranındadır. 10-11 yaş grubunun %31,1’i, 12-13 yaş grubunun %22,3’ü ve 14-
17 yaş grubunun %29,9’u her gün ders çalıştığını belirtmiştir. Ayrıca, neredeyse haftanın 
her günü ders çalışma oranları 10-11 ve 12-13 yaş grupları için benzerlik göstermekte 
olup %27 civarındadır. 14-17 yaş grubu için ise %21,4 oranındadır.

89  Cramer’s V=.090; p=.000
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Grafik 80. Ne Sıklıkla Ders Çalışırsınız? (%)90
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle hane eğitim düzeyleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Ders çalışma sıklığının hane eğitim düzeyi değişkenine göre değerlendirmesi yapıldığında 
hane eğitim düzeyi yüksek olan öğrencilerin her gün sıklığında diğer gruplara göre daha 
fazla ders çalıştığı tespit edilmiştir. Buna göre hane eğitim düzeyi düşük olanların %23,2’si, 
orta olanların %26,1’i ve yüksek olanların %34,4’ü her gün ders çalıştığını belirtmiştir. Ders 
çalışma sıklığı azaldıkça hane eğitim düzeyi düşük olanların oranının arttığı görülmüştür. 
Nitekim hane eğitimi düşük düzey olanların %44,4’ü, orta düzey olanların %40,8’i ve 
yüksek düzey olanların %30,6’sı haftada birkaç gün sıklığında ders çalışmaktadır.

Sonuç olarak ebeveynlerinin eğitim düzeyi yüksek olan çocukların daha fazla sıklıkta 
ders çalıştığı ortaya çıkmıştır. Bu durum anne ve/veya babanın eğitim seviyesinin yüksek 
olmasıyla ve çocuğun eğitim hayatına verilen önemin artmasıyla ilgilidir. 

90  Cramer’s V=.087; p=.000
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Grafik 81. Hafta İçi91 ve Hafta Sonu92 Günlük Ortalama Kaç Saat Ders 
Çalışırsınız? (%)
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Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama ders çalışma saatlerinin karşılaştırmasına 
bakıldığında; hafta içi ders çalışanların %37,4’ü 0-2 saat, %45,2’si 2-4 saat ve %17,4’ü 
4 saat ve üzeri ders çalıştığını belirtmiştir.

Benzer şekilde hafta sonu ders çalışanların %38,4’ü 0-2 saat, %40,9’u 2-4 saat ve 
%2,7’si 4 saat ve üzeri ders çalışmaktadır.

Öğrencilerin günlük ortalama ders çalışma 
süresi 1 saat 30 dakikadır!

91  Ortalama: 1 saat 29 dakika; standart sapma: 1 saat 33 dakika
92  Ortalama: 1 saat 33 dakika; standart sapma: 1 saat 43 dakika



152 Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı

Tablo 30. Hafta İçi ve Hafta Sonu Günlük Ortalama Kaç Saat Ders 
Çalışırsınız? (Saat)

Hafta İçi (Saat/Dakika) Hafta Sonu (Saat/Dakika)

Cinsiyet93

Kız 1 saat 42 dk 1 saat 49 dk

Erkek 1 saat 16 dk 1 saat 17 dk

Yaş Grupları94

10-11 yaş 1 saat 26 dk 1 saat 27 dk

12-13 yaş 1 saat 21 dk 1 saat 21 dk

14-17 yaş 1 saat 44 dk 1 saat 55 dk

Hane Eğitim Düzeyi95

Düşük 1 saat 16 dk 1 saat 21 dk

Orta 1 saat 30 dk 1 saat 36 dk

Yüksek 1 saat 46 dk 1 saat 48 dk

ORTALAMA 1 saat 29 dk 1 saat 33 dk

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama ders çalışma süresi cinsiyet değişkeni açısından 
incelendiğinde p değerleri sırasıyla 0,00<0,05 (hafta içi) ve 0,00<0,05 (hafta sonu) olarak 
hesaplanmıştır. Yapılan t testi sonucunda kızların erkeklere göre daha fazla ders çalıştığı 
tespit edilmiştir.

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortama ders çalışma saatlerinin demografik verileri 
incelendiğinde; cinsiyete göre dağılımda kız öğrencilerin gerek hafta içi gerekse hafta 
sonu erkek öğrencilerden daha fazla ders çalıştığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kız öğrenciler 
hafta sonu 1 saat 49 dakika hafta içi ise  1 saat 42 dakika ders çalışırken; erkek öğrenciler 
hafta içi 1 saat 16 dakika hafta sonuna ise 1 saat 17 dakika ders çalışmaktadır.

93  t(3025)=7,56; p=.000, hafta içi; t(3025)=8,62; p=.000, hafta sonu.
94  F(2;3024)=16,51; p=.000, hafta içi; F(2;3024)=33,07; p=.000, hafta sonu.
95  F(2;2764)=16,07; p=.000, hafta içi; F(2;2764)=10,12; p=.000, hafta sonu.
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Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama ders çalışma süresi yaş grupları açısından 
incelendiğinde p değerleri sırasıyla 0,00<0,05 (hafta içi) ve 0,00<0,05 (hafta sonu) olarak 
hesaplanmıştır. Yapılan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testlerine göre (Tamhane’s 
T2), 14-17 yaş grubunun hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama ders çalışma süresiyle 
diğer yaş grupları arasındaki fark anlamlıdır ve bu yaş grubunun diğer yaş gruplarına 
göre daha fazla ders çalıştığı tespit edilmiştir. 

Yaş gruplarına göre günlük ortama ders çalışma saatlerine bakıldığında; hafta içi 10-11 
yaş grubu 1 saat 26 dakika, 12-13 yaş grubu 1 saat 21 dakika, 14-17 yaş grubu 1 
saat 44 dakika ders çalışmaktadır. Hafta sonu günlük ortalama ders çalışma saati ise 
10-11 yaş grubu için 1 saat 27 dakika, 12-13 yaş grubu 1 saat 21 dakika, 14-17 yaş 
grubu 1 saat 55 dakikadır. Yaş grupları arttıkça günlük ortalama ders çalışma saatinin 
arttığı anlaşılmıştır.

Hafta içi ve hafta sonu günlük ortalama ders çalışma süresi hane eğitim düzeyleri 
açısından incelendiğinde p değerleri sırasıyla 0,00<0,05 (hafta içi) ve 0,00<0,05 (hafta 
sonu) olarak hesaplanmıştır. Yapılan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testlerine göre 
(Tamhane’s T2), %95 güven düzeyinde tüm hane eğitim düzeyleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Ders çalışma sıklıkları gibi ders çalışma sürelerinde de hane eğitim düzeyine göre ders 
çalışma süresinin farklılaştığı görülmüştür. Hane eğitim düzeyi düşük olanların daha az 
süre ders çalıştığı belirlenmiştir. 
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Grafik 82. Ödev Yapmak ya da Ders Çalışmak İçin Dijital Cihazları 
(Masaüstü Bilgisayar/Dizüstü Bilgisayar, Tablet, Cep Telefonu, TV vb.) 

Kullanır mısınız? Ne Sıklıkla Kullanırsınız?(%)
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Ödev yapmak ya da ders çalışmak için dijital cihazların ne sıklıkla kullanıldığına bakıldığında 
öğrencilerin yaklaşık yarısı (%43,8) haftanın birkaç günü dijital cihazları kullandıklarını 
belirtmektedirler. Öğrencilerin %17,5’i her gün, %17,3’ü neredeyse haftanın her günü, 
%13,5’i ayda birkaç gün ya da daha nadir kullandığını; %7,9’u ise hiç kullanmadığını 
belirtmiştir.

Öğrencilerin bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi cihazları kullanımları göz önüne 
alındığında bu cihazlardan herhangi birinden ders çalışma sıklıklarının cihazların genel 
kullanım sıklıklarına göre düşük olduğu görülmüştür. Öğrencilerin önemli bir bölümünün 
yeni medya araçlarını ders çalışmak için kullanımları haftada birkaç gün  (%43,8) sıklığında 
yoğunlaşmıştır. 
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Grafik 83. Ödev Yapmak ya da Ders Çalışmak İçin Dijital Cihazları 
(Masaüstü Bilgisayar/Dizüstü Bilgisayar, Tablet, Cep Telefonu, TV vb.) 

Kullanır mısınız? Ne Sıklıkla Kullanırsınız?(%)96
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“Ödev yapmak ya da ders çalışmak için dijital cihazları kullanır mısınız? Ne sıklıkla 
kullanırsınız?” sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere göre farklılık gösterip 
göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler 
arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Ödev yapmak ya da ders çalışmak için dijital cihaz kullanım sıklığının cinsiyete göre 
dağılımına bakıldığında kız öğrencilerin %15,8’i, erkek öğrencilerin %19,4’ü her gün, 
kız öğrencilerin %16,4’ü, erkek öğrencilerin %18,3’ü neredeyse haftanın her günü dijital 
cihaz kullandığını belirtmiştir.

Kız ve erkek öğrenciler arasında belirgin farkın haftanın birkaç günü ders çalışırken dijital 
cihazları kullanırım diyenler arasında olduğu belirlenmiştir.

96 Cramer’s V=.084; p=.000
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Grafik 84. Ödev Yapmak ya da Ders Çalışmak İçin Dijital Cihazları 
(Masaüstü Bilgisayar/Dizüstü Bilgisayar, Tablet, Cep Telefonu, TV vb.) 
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Ödev yapmak ya da ders çalışmak için dijital cihazların kullanım sıklıkları yaş dağılımına 
göre incelendiğinde; 10-11 yaş grubunun %12,6’sı, 12-13 yaş grubunun %17,4’ü ve 14-
17 yaş grubunun %21,8’i her gün kullandığını belirtmiştir. Haftada birkaç gün kullanırım 
diyenler için oranlar 10-11 yaş grubu için %49,5, 12-13 yaş grubu için %44,7 ve 14-17 
yaş grubu için %37,5’tir. Ayrıca 10-11 yaş grubunun %9,8’i, 12-13 yaş grubunun %7,2’si 
ve 14-17 yaş grubunun %7,3’ü hiç kullanmadığını belirtmiştir.

Yaş arttıkça ödev yapmak/ders çalışmak için dijital cihazların düzenli kullanımı artmaktadır. 

97 Cramer’s V=.094; p=.000
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Grafik 85. Ödev Yapmak ya da Ders Çalışmak İçin Dijital Cihazları 
(Masaüstü Bilgisayar/Dizüstü Bilgisayar, Tablet, Cep Telefonu, TV vb.) 

Kullanır mısınız? Ne Sıklıkla Kullanırsınız? (%)98
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle hane eğitim düzeyleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Öğrencilerin ders çalışmak için dijital cihazları kullanımlarının hane eğitim düzeyine göre dağılımına 
bakıldığında hane eğitim düzeyi düşük olanların dijital cihazlardan ders çalışma oranının diğer 
eğitim gruplarına göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Hane eğitimi düşük düzey olanların 
%16,7’si, orta düzey olanların %17,5’i ve yüksek düzey olanların %19,1’i her gün kullandığını 
belirtmiştir. Hane eğitim düzeyinin dijital cihazlardan ders çalışma oranıyla ilişkisi çocukların yeni 
medya araçlarını kullanım oranlarıyla benzerlik göstermektedir. Her iki durumda da ebeveynleri 
yüksek eğitim düzeyine sahip çocukların internet, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi yeni medya 
araçlarını kullanım oranları ve bu araçlardan ders çalışma oranı yüksektir. 

Buna göre araştırma kapsamında öğrencilerin günlük olarak medya araçlarıyla geçirdikleri 
zaman, ders çalışma ve çeşitli medya araç ve içeriklerine ilişkin yaklaşımlarına bakıldığında 
aşağıdaki özet tablo karşımıza çıkmaktadır. 

98 Cramer’s V=.130; p=.000
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Ortaokul Öğrencileri Günde Ortalama;

-2 saat 13 dakika internet 
kullanmakta,

-1 saat 30 dakika ders çalışmakta,
-1 saat 29 dakika televizyon 

izlemekte,
-1 saat 26 dakika cep telefonu 

kullanmakta,
-1 saat 16 dakika dijital ortamda 

oyun oynamaktadır.

Öğrenciler İçin;

-En önemli medya aracı internet,
-İnternette en rahatsız oldukları 

konu siber zorbalık,
-En güvendikleri mecra yazılı basın,

-En sevdikleri program diziler,
-Televizyonda en rahatsız oldukları 
konu gündüz kuşağı programlarıdır.
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SİBER ZORBALIK

Çocukların çeşitli medya araçları vasıtasıyla internet kullanım alanı giderek genişlemiştir. 
İnternet kullanımı çocuklara kişisel gelişim, kimliğin keşfi, sosyal etkileşim ve bilgiye kolay 
erişim gibi birçok fayda sağlamanın yanı sıra çocukların gelişimlerinde olumsuz etkiye 
neden olabilecek birçok unsuru da beraberinde getirmektedir. Çocuklar internet ortamı 
yoluyla cinsellik içeren sayfalardan, korku ve şiddet içeriklerine değin pek çok uygunsuz 
içeriğe isteyerek veya istem dışı bir şekilde ulaşmaktadır. 

Dijitalleşmenin yükseldiği son dönemlerde bu olumsuz unsurların başında kuşkusuz siber 
zorbalık kavramı gelmektedir. Siber zorbalık kavramı akran zorbalığı kavramından türemiş; 
ancak farklı unsurlar içeren bir kavramdır. Psikolojik şiddet içermesi, bir kereden fazla 
yapılması ve kasıtlı yapılması gibi akran zorbalığında görünen özellikler siber zorbalıkta 
da görülmektedir. Siber zorbalık ve akran zorbalığı arasındaki en belirgin fark ise siber 
zorbalığın gerçekleştirilmesi için fiziksel bir mekâna (okul, okul bahçesi, oyun alanlar vb.) 
gerek olmamasıdır. Siber zorbalığı gerçekleştirmek için internet yardımıyla erişilebilen sanal 
ortamlar olması yeterlidir. İnternet dünyasının beraberinde getirmiş olduğu anonimlik/kimlik 
gizleme durumu siber zorbalığı kolaylaştıran ve hatta saldırının dozunu artıran birer unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır; çünkü gizlilik saldırgana gerçek hayatta davranamayacağı 
kadar rahat davranma olanağı sunmaktadır (Aksaray, S., 2011, 409-410). 

Siber zorbalık genel anlamıyla; bir grup veya kişi tarafından başka bir kişiye kasıtlı olarak 
internet ortamından cep telefonu, bilgisayar gibi medya araçları üzerinden birden fazla 
ve sürekli olarak yapılan saldırı eylemidir (Erdur-Baker, 2013, 280). Siber zorbalık çeşitli 
yollarla yapılabilmektedir. Siber zorbalık SMS, metin ve uygulamalar aracılığıyla veya 
sosyal medyada, forumlarda veya insanların içerik görüntüleyebileceği, katılabileceği veya 
paylaşabileceği oyunlarda çevrim içi olarak gerçekleşebilir (https://www.stopbullying.gov). 

Siber zorbalığa maruz kalma çeşitli içerik ve biçimlerde olabilir. Siber zorbalık araçları 
araştırmacılar tarafından çeşitli kategorilere göre sınıflandırılmaktadır (Rogers, 2010; 
Smith, Mahdavi, Carvalho ve Tippett, 2006). Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

• Yazılı Mesaj Zorbalığı 

• Fotoğraf/Video Klibi Zorbalığı

• Telefon Zorbalığı 

• E-Posta Zorbalığı 

• Sohbet Odası (Chat) Zorbalığı 

• Sosyal Paylaşım Siteleri Aracılığıyla Zorbalık 

• Anlık Mesajlaşma Yoluyla Zorbalık 

• Web Siteleri Aracılığıyla Zorbalık
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Bunların yanı sıra cinsel içeriklere maruz bırakılma, cinsel taciz, cinsel içerikli fotoğraf 
veya metin paylaşımları gibi siber cinsel taciz de siber zorbalık kavramı içerisinde 
değerlendirilebilir. Dijitalleşmeyle birlikte cinsel tacizin boyutları da değişmiştir. Barak, 
çevrim içi cinsel tacizi dört başlık altında incelemiştir. Barak, çevrim içi cinsel tacizi önce 
içerik açısından sözel ve grafiksel olarak nitelemiş, daha sonra tacizin yapılış biçimi 
bakımından aktif ve pasif olarak değerlendirmiştir. Bunlardan ilki kurbana doğrudan 
cinsel içerikli mesajlar gönderilmesi olarak bilinen aktif sözel taciz türüdür. İkinci tür 
olan pasif sözel tacizde ise hedefte belirli bir kişi yoktur ancak potansiyel alıcılara, 
örneğin profil fotoğrafı ya da nicki beğenilen bir kişiye bu tür mesajlar gönderilir. Barak, 
grafiksel tacizi de aktif ve pasif olmak üzere iki başlık altında inceler. Aktif grafiksel taciz 
e-posta veya mesajlaşma yoluyla erotik veya cinsel içerikli resim, video veya bir görsel 
gönderilmesiyle meydana gelirken, pasif grafiksel taciz bu tür paylaşımların bir web 
sitesinde yayınlanmasıyla oluşur (Barak, 2005, s.78-79’den aktaran Özer, 2016, 27). 

Araştırmanın bu bölümünde ortaokul çocuklarının internet ortamında çeşitli mecralarda 
maruz kaldıkları veya maruz bıraktıkları siber zorbalık durumları irdelenecektir. Öğrencilere 
uygulanan anket formunda doğrudan siber zorbalık kavramı kullanılmamış bunun yerine 
dolaylı ifadeler ve sorular yöneltilmiştir. 

Grafik 86. İnternette Rahatsız Olduğunuz Konular Nelerdir? (%)99

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur. 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 

Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir. 
n=2.164

0 20 403010

Siber zorbalık

Yalan / Asılsız haber /
Yanlıș bilgiler

Olumsuz / Saçma / Yașa uygun
olmayan site içerikleri / Paylașımlar

Teknik ve güvenlik sorunları

Diğer

Reklam

34,8

30,5

19,5

17,3

9,2

7,0

99 Cinsel İçerikler/uygunsuz fotoğraflar/resimler/videolar, Küfür/argo/hakaret/dalga geçme/iftira/aşağılama, 
Cinsel içerikli reklamlar/Hesabın ele geçirilmesi/dolandırıcılık/profil taklidi/kişisel bilgi/fotoğraf vs. 
paylaşılması, Uygunsuz/cinsel içerikli/rahatsız edici arkadaşlık istekleri, Korku/şiddet içerikleri siber 
zorbalık kategorisi altında birleştirilmiştir.
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İnternette rahatsız olunan konuların başında %34,8 ile siber zorbalık gelmektedir. 
Öğrencilere açık uçlu olarak yöneltilen bu soruda sürekli olarak cinsel içerikli fotoğraf 
ve video görüntüleriyle karşılaştıklarını, tanımadıkları insanlardan rahatsız edici mesajlar 
aldıklarını, hesabın ele geçirilmesi/dolandırıcılık gibi durumlara maruz kaldıklarını veya 
çevresinde bu tarz olaylar yaşandığını belirten ifadeler kullandıkları ortaya çıkmıştır.

Öğrenciler internette en fazla siber zorbalık, 
reklamlar ve yalan haberlerden rahatsız!

Öğrencilerin internette diğer rahatsız oldukları konuların başında reklamlar ve yalan/
asılsız haberler gelmektedir. Öğrencilerin internette yalan/asılsız haberlerden rahatsız 
olması yine bu araştırma kapsamında elde edilen bir haber alma kaynağı olarak internet 
mecralarına güveninin alt sıralarda yer alması bulgusunu da destekler niteliktedir. 

Bu soruda dikkat çekici olan nokta bazı öğrencilerin internette rahatsız oldukları konuyu 
anlatırken aslında birer siber zorba kurbanı olduklarının da ortaya çıkmasıdır.  Öğrencilerin 
siber zorbalığa uğradığının ipuçlarını veren bazı ifadelere aşağıda yer verilmiştir. 

“Yabancıların rahatsız 
edici sözlerine maruz 
kalmaktan rahatsız 

oluyorum.”

“Bazen çok fazla mesaj 
geliyor biraz 

sinirleniyorum başka 
insanlar bana mesaj 

atıyor.”

“Siber zorbalık, 
insanları internet 

üzerinden tahrik etme, 
tehdit, şantaj ve bunun 

gibi.”

“Sosyal ağlarda 
hesabımızın çalınarak 

adımıza yapılan 
uygunsuz davranışlar.”

“En çok 
karşımıza çıkan 
sapıkça şeyler.”

“Online oyun 
oynarken küfür 

ediliyor.”
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Grafik 87. Siber Zorbalıktan Rahatsız Olanların Demografik Özellikleri (%)
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İnternette siber zorbalıktan rahatsız olanların cinsiyete göre dağılımına bakıldığında 
kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha fazla rahatsız olduğu belirlenmiştir. Kız 
öğrencilerin %56,8’i, erkek öğrencilerin %43,2’sinin siber zorbalıktan rahatsız olduğu 
saptanmıştır. 

Grafik 88. Siber Zorbalıktan Rahatsız Olanların Demografik Özellikleri (%)
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İnternet ortamında siber zorbalıktan rahatsız olduklarını dile getirenlerin %30,2’si 10-11, 
%44,7’si 12-13 ve %25,1’i 14-17 yaş grubundadır. 
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Grafik 89. İnternet Kullanırken (Sosyal Medya, Online Oyun Oynama vb.) 
Hoşlanmadığınız Kişi ve/veya İçerikle Hiç Karşılaştınız mı? (%)

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur. 
n=2.831

Hayır

44,2

55,8

Evet

Öğrencilere internet kullanırken hoşlanmadıkları kişi ve/veya içerikle karşılaşma durumları 
sorulmuş ve %44,2’sinin “evet” yanıtını verdiği saptanmıştır.

Grafik 90. İnternet Kullanırken (Sosyal Medya, Online Oyun Oynama vb.) 
Hoşlanmadığınız Kişi ve/veya İçerikle Hiç Karşılaştınız mı? (%)100
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“İnternet kullanırken hoşlanmadığınız kişi ve/veya içerikle hiç karşılaştınız mı?” sorusuna 
verilen yanıtların demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test 
etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir.

İnternet kullanırken hoşlanılmayan kişi ve/veya içerikle karşılaşma durumunun cinsiyetlere 
göre dağılımına bakıldığında erkek öğrencilerin %46,6’sı, kız öğrencilerin ise %41,8’i 
böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtmiştir.
100 Cramer’s V=.049; p=.010
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Grafik 91. İnternet Kullanırken (Sosyal Medya, Online Oyun Oynama vb.) 
Hoşlanmadığınız Kişi ve/veya İçerikle Hiç Karşılaştınız mı? (%)101
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

İnternet kullanırken hoşlanılmayan kişi ve/veya içerikle karşılaşma durumunun yaş 
gruplarına göre dağılımına bakıldığında yaş grupları yükseldikçe hoşlanılmayan kişi 
ve/veya içerikle karşılaşma oranlarının da yükseldiği görülmüştür. Hoşlanılmayan kişi 
ve/veya içerikle karşılaşma oranı 10-11 yaş grubunda %36, 12-13 yaş grubunda 
%44,2 ve 14-17 yaş grubunda %50,7 oranındadır. Bu durumun görülme oranının yaş 
arttıkça artış gösterme nedeni çevrim içi oyun oynamada geçirilen sürenin büyük yaş 
gruplarında daha uzun olmasıdır. Nitekim 14-17 yaş grubunun internette geçirdiği sürenin 
ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Araştırma bulgularına göre günlük ortalama 
internet kullanım süresi 14-17 yaş grubunda hem hafta içinde hem de hafta sonunda 
ortalamanın üzerindedir. 

101  Cramer’s V=.111; p=.000



167Çocukların Yeni Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık

Grafik 92. İnternet Kullanırken (Sosyal Medya, Online Oyun Oynama vb.) 
Hoşlanmadığınız Kişi ve/veya İçerikle Hiç Karşılaştınız mı? (%)102
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle hane eğitim düzeyleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

İnternet kullanırken hoşlanılmayan kişi ve/veya içerikle karşılaşma durumunun öğrencilerin 
hane eğitimlerine göre dağılımına bakıldığında hane eğitim seviyesi yükseldikçe çocukların 
bu durumla karşılaşma oranının da artış gösterdiği belirlenmiştir. Hane eğitimi yüksek 
düzey olanların %49,4’ü, orta düzey olanların %44,2’si ve düşük düzey olanların %40,1’i 
internette hoşlanmadığı kişi veya içerikle karşılaşmıştır.

102  Cramer’s V=.063; p=.006
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Grafik 93. Bu Durumu Kiminle Paylaştınız? (%)

Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
n=1.250
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“Bu durumu kiminle paylaştınız?” sorusuna verilen cevapların %42,4’ü öğrencilerin 
hoşlanmadıkları bir kişi ve/veya içerikle karşılaştıklarında bu durumu ailesiyle, %38,2’si 
arkadaşlarıyla, %3,8’i öğretmenleriyle ve %2,4’ü polisle paylaştıklarını; buna karşın verilen 
cevapların %31,4’ü öğrencilerin bu durumu hiç kimseyle paylaşmadığını göstermektedir.

Birleşik Krallıkta ise 12-15 yaş grubu her 10 çocuktan 9’unun çevrim içi yaşadığı olumsuz 
durumu çevresindekilerle (aile, arkadaş) paylaştığı ortaya çıkmıştır (OFCOM, 2018, s.12). 

Her dört öğrenciden yaklaşık biri internette 
hoşlanmadığı bir kişi ve/veya içerikle karşılaştığında bu 

durumu hiç kimseyle paylaşmıyor!
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Grafik 94. Bu Durumu Kiminle Paylaştınız? (%)103

Cinsiyete Göre Dağılım 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir.
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“Bu durumu kiminle paylaştınız?” sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere 
göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; 
%95 güvenirlikle anlamlı farklılık gösteren gruplar aşağıda belirtilmiştir. 

İnternette hoşlanmadığı bir kişi ve/veya içerikle karşılaşan öğrencilerin bu durumu 
paylaşma durumunun cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında kız öğrencilerin (%49,3) 
erkek öğrencilere göre (%35,9) bu durumu aileleri ile daha fazla oranda paylaştığı 
saptanmıştır. Ayrıca erkek öğrencilerin (%34,8) bu durumu hiç kimseyle paylaşmama 
eğilimleri kız öğrencilere (%27,8) göre daha fazladır. Benzer şekilde oranı çok düşük 
olsa da erkek öğrencilerin (%3,6) bu durumu polisle paylaşma eğiliminin kız öğrencilere 
(%1,2) oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Kız ve erkek öğrencilerin bu durumu 
arkadaşlarıyla paylaşma oranları birbiriyle benzerlik göstermektedir. 

Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre internette hoşlanmadığı bir kişi ve/veya içerikle daha 
fazla oranda karşılaşmasına rağmen bu durumu çevresindekilerle daha az paylaşmaktadır. 

103  Aile için Cramer’s V=.135; p=.000; Hiç kimse için Cramer’s V=.075; p=.008; Polis için Cramer’s V=.079; 
p=.005
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Grafik 95. Bu Durumu Kiminle Paylaştınız? (%)104

Yaşa Göre Dağılım 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir.
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İnternette hoşlanmadığı bir kişi ve/veya içerikle karşılaşan öğrencilerin bu duruma ilişkin 
paylaşımının yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında yaş arttıkça bu tarz konuları 
aile ile paylaşma oranlarının düştüğü belirlenmiştir. 10-11 yaş grubunun %60,2’si, 12-
13 yaş grubunun %39,4’ü ve 14-17 yaş grubunun %35,9’u bu tarz konuları ailesiyle 
paylaşmaktadır. Öte yandan,14-17 yaş grubunun (%45,8) arkadaşlarıyla diğer yaş 
gruplarına göre daha fazla oranda paylaştığı belirlenmiştir. 12-13 yaş grubu öğrencilerin 
%37,2’si ve 10-11 yaş grubu öğrencilerin %27,3’ü rahatsız olduğu kişi ve/veya durumu 
arkadaşlarıyla paylaşmaktadır. 

Küçük yaş grupları rahatsız olunan kişi ve/veya içeriği daha çok aile ile; 
daha büyük yaş grupları ise arkadaşları ile paylaşıyor.

Bu konuları hiç kimseyle paylaşmayanların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 
bu oranlar 10-11 yaş grubu için %25,4, 12-13 yaş grubu için %34,1 ve 14-17 yaş 
grubu için %31,7’dir. 

104  Aile için Cramer’s V=.185; p=.000; Arkadaş için Cramer’s V=.138; p=.000; Hiç kimse için Cramer’s 
V=.070; p=.047
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Tablo 31. Aşağıda Bulunan İfadelerin Her Birine  
1-5 Arası Puanlama Yapar mısınız? (%)

n=2.969
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 (5

)
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)
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az

en
 (3

)

N
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(2
)

H
iç
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 (1
)

To
pl

am

Sosyal medya üzerinden beni inciten 
olumsuz yorumlar alıyorum. 2,0 2,3 12,4 16,1 67,2 100

Sosyal medyada başkaları hakkında 
olumsuz yorum yapıyorum. 2,4 2,1 6,5 10,3 78,7 100

Fotoğraflarım/videolarım benden 
izinsiz başkalarıyla paylaşılıyor. 2,3 1,9 5,5 6,5 83,8 100

Cinsel içerikli fotoğraf/video veya 
mesajlar alıyorum. 2,1 2,2 4,8 7,6 83,3 100

Başkalarının fotoğraflarını/videolarını 
izinsiz olarak onu incitmek için 
internette başkalarının görebileceği 
ortamlarda paylaşıyorum. 

1,6 1,1 3,5 2,7 91,1 100

Siber zorbalığa herhangi bir şekilde maruz kalanların ve siber zorbalık yapanların 
oranlarının belirlenmesi amacıyla öğrencilere bazı ifadeler yöneltilmiştir. “Sosyal medya 
üzerinden beni inciten olumsuz yorumlar alıyorum.”, “Fotoğraflarım/videolarım benden 
izinsiz başkalarıyla paylaşılıyor.” ve “Cinsel içerikli fotoğraf/video veya mesajlar alıyorum.” 
ifadeleri siber zorba kurbanlarına yönelik iken; “Sosyal medyada başkaları hakkında 
olumsuz yorum yapıyorum.” ve “Başkalarının fotoğraflarını/videolarını izinsiz olarak onu 
incitmek için internette başkalarının görebileceği ortamlarda paylaşıyorum.” ifadeleri 
siber zorbalık yapanlara yöneliktir.

Bu ifadelere cevap veren öğrencilerin %42’sinin siber zorbalığa maruz kaldığı 
belirlenmiştir.105 Siber zorbalığa bir şekilde maruz kalanların genel oranlarına bakıldığında 
“Sosyal medya üzerinde olumsuz yorumlar alıyorum.” ifadesine farklı sıklıklarda maruz 
kalanların oranının %32,8 olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra “Cinsel içerikli fotoğraf 
video veya mesajlar alıyorum.” ifadesine farklı sıklıklarda maruz kalanların oranının %16,7 
olduğu saptanmıştır. Fotoğraf veya videoları kendisinden izinsiz olarak farklı sıklıklarda 
paylaşılmış olanların oranının ise %16,2 olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamında 

105 Siber zorbalık mağdurlarına yönelik üç ifadeye de “hiç bir zaman” cevabı verenler hariç tutularak 
diğer üç ifadeden en az birine herhangi bir sıklıkta cevap verenler siber zorbalığa maruz kalmış olarak 
değerlendirilmiştir. 
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siber zorbalık olarak değerlendirilen üç kategorideki durumlara (incitici yorum alma/
izinsiz fotoğraf video paylaşımı/cinsel içerikli mesajlar alma) düzenli olarak106 uğrayanların 
her birinin oranının %4 civarında olduğu görülmüştür. Öte yandan ifadelerde siber 
zorbalık türlerinden bazılarına yer verilmiştir. Bu bağlamda, farklı sıklıklarda başkalarına 
olumsuz ve incitici yorumlar yapanların oranı %21,3 iken; başkalarının fotoğraf/videolarını 
karşısındakini incitmek amacıyla izinsiz bir şekilde paylaşanların oranının %8,9 olduğu 
saptanmıştır. Bu davranışlardan olumsuz yorumu düzenli olarak yapanların oranının 
%4,5,  başkalarının fotoğraf ve videolarını izinsiz paylaşanların oranının ise %2,7 olduğu 
tespit edilmiştir. 

2018 yılında siber zorbalık üzerine yapılan ülkeler arası karşılaştırmayı da içeren bir 
araştırmaya göre Türkiye’de ebeveynlerin %20’si çocuklarının farklı sıklıklarda siber 
zorbalığa maruz kaldığını belirtmiştir. Araştırmaya göre düzenli olarak siber zorbalığa 
uğrayan çocukların oranının ise %4 olduğu saptanmıştır (IPSOS, 2018). OFCOM (2018) 
araştırmasına göre 12-15 yaş grubu çocukların %9’unun mesaj ve/veya yorumlar yoluyla 
siber zorbalığa uğradığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, 12-15 yaş grubu çocukların 
%9’unun tanımadıkları kişilerden cinsel içerikli mesaj veya konuşma isteği aldıkları 
belirlenmiştir (OFCOM, 2018, s.12).

Tablo 32. Sosyal Medya Üzerinden Beni İnciten Olumsuz Yorumlar Alıyorum. (%)

Her zaman Genellikle Bazen Nadiren Hiçbir 
zaman Toplam

Cinsiyet107

Kız 1,0 2,2 10,6 13,8 72,4 100

Erkek 3,0 2,4 14,3 18,5 61,9 100

Yaş Grupları108

10-11 yaş 2,4 1,9 13,4 11,4 71,0 100

12-13 yaş 2,0 2,9 11,8 16,7 66,6 100

14-17 yaş 1,5 1,7 12,4 19,1 65,3 100

ORTALAMA 2,0 2,3 12,4 16,1 67,2 100

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet ve yaş grupları arasında 
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 107108

Siber zorbalığa olumsuz ve incitici mesaj alma yoluyla uğrayanların cinsiyete göre 
dağılımına bakıldığına erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla bu tür mesajları daha 
fazla aldıkları belirlenmiştir. Siber zorbalığa herhangi bir sıklıkta incitici yorum yoluyla 
uğrayan öğrencilerin %38,1’i erkek, %27,6’sı kızlardan oluşmaktadır. 

106 Her zaman ve genellikle maruz kalanlar düzenli olarak değerlendirilmiştir.
107 Cramer’s V=.124; p=.000
108 Cramer’s V=.064; p=.002
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Siber zorbalığa olumsuz ve incitici mesaj alma yoluyla uğrayanların yaş gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında ise yaş arttıkça bu yolla siber zorbalığa maruz kalma oranının 
da arttığı görülmüştür. 10-11 yaş grubunun %29’u, 12-13 yaş grubunun %33,4’ü ve 
14-17 yaş grubunun %34,7’si incitici/olumsuz yorumlar alma yoluyla siber zorbalığa 
maruz kalmaktadır. 

Sosyal medya özellikle genç ve çocukların internette geçirilen zamanının önemli bir 
bölümünü kapsamaktadır. Kişilerin özellikle özel hayatlarına ilişkin fotoğraf, video ve 
metin iletileri gibi paylaşımları kendilerini siber zorbalığa açık hâle getirmektedir. IPSOS 
tarafından 2018 yılında yapılan Siber Zorbalık Araştırması’na göre birçok ülkede çocukların 
en çok siber zorbalığa maruz kaldıkları platformun sosyal medya olduğu ortaya çıkmıştır. 
Aynı araştırma verilerine göre Türkiye’de %60 oranında siber zorbalığa sosyal medya 
üzerinden maruz kalındığı belirlenmiştir (IPSOS, 2018). Benzer şekilde bu araştırma 
kapsamında siber zorbalık türleri arasında sosyal medya üzerinden olumsuz/incitici 
yorum alma birinci sırada yer almıştır.  

Tablo 33. Fotoğraflarım/Videolarım Benden İzinsiz Başkalarıyla Paylaşılıyor. (%)

Her zaman Genellikle Bazen Nadiren Hiçbir 
zaman Toplam

Cinsiyet109

Kız 0,9 1,4 4,2 5,6 87,9 100

Erkek 3,8 2,4 7,0 7,5 79,3 100

Yaş Grupları

10-11 yaş 2,3 1,6 6,1 5,6 84,5 100

12-13 yaş 2,6 2,0 6,3 6,4 82,7 100

14-17 yaş 1,9 2,1 4,0 7,5 84,5 100

ORTALAMA 2,3 1,9 5,5 6,5 83,8 100

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık 
olduğu tespit edilmiştir.

Başka bir zorbalık türü olan kişisel görselleri izinsiz bir şekilde başkalarıyla paylaşılanların 
cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında kız öğrencilerin %12,1’inin, erkek öğrencilerin ise 
%2,7’sinin bu duruma maruz kaldığı belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle erkek öğrencilerin kişisel 
görselleri izinsiz olarak kızlara göre daha fazla paylaşılmaktadır. Yaş gruplarına göre dağılıma 
bakıldığında 10-11 yaş grubunun %15,5’inin, 12-13 yaş grubunun %17,3’ünün ve 14-17 
yaş grubunun %15,5’inin fotoğraf ve videoları izinsiz olarak başkalarıyla paylaşılmaktadır.

109  Cramer’s V=.134; p=.000
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Tablo 34. Cinsel İçerikli Fotoğraf/Video veya Mesajlar Alıyorum. (%)

Her zaman Genellikle Bazen Nadiren Hiçbir 
zaman Toplam

Cinsiyet110

Kız 1,2 2,1 3,7 6,9 86,2 100

Erkek 3,1 2,3 6,1 8,3 80,3 100

Yaş Grupları

10-11 yaş 2,5 2,4 4,1 6,8 84,2 100

12-13 yaş 1,9 2,2 4,7 7,1 84,2 100

14-17 yaş 2,1 2,1 5,6 8,9 81,4 100

ORTALAMA 2,1 2,2 4,8 7,6 83,3 100

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık 
olduğu tespit edilmiştir.

Aktif sözel (cinsel içerikli mesajlar) ve aktif grafiksel (cinsel içerikli görseller) taciz olarak 
nitelendirilen bu siber zorbalık türüne, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla 
maruz kaldığı belirlenmiştir. Erkek öğrencilerin %19,7’si, kız öğrencilerin ise %13,8’i farklı 
sıklıklarda aktif sözel ve/veya aktif grafiksel siber zorbalığa maruz kalmaktadır. 

Aktif sözel ve/veya aktif grafiksel tacize maruz kalanların yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında 10-11 yaş grubunun %15,8’inin, 12-13 yaş grubunun %15,8’inin ve 14-
17 yaş grubunun %18,6’sının farklı sıklıklarda bu durumu yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Siber zorbalığa uğrayanlar hakkında genel bir değerlendirme yapıldığında erkek 
öğrencilerin araştırma kapsamında ele alınan siber zorbalık türlerinin her birine kız 
öğrencilerden daha fazla oranda maruz kaldığı belirlenmiştir.

Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla olumsuz içerik ve kişilerle karşılaşması 
durumu, erkek öğrencilerin internet kullanım süresi ve sıklığının kızöğrencilerden daha 
fazla olması ve internet kullanım amaçlarının daha çeşitli olmasıyla açıklanabilir. Siber 
zorbalık ile ilgili durumlarla karşılaşma olasılığının çevrim içi oyunlarda daha fazla olması, 
erkek öğrencilerin hoşlanılmayan kişi ve/veya içeriklerle karşılaşmasını artırıcı bir etken 
olarak görülebilir. 
110  Cramer’s V=.094; p=.000
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Tablo 35. Sosyal Medyada Başkaları Hakkında Olumsuz  
Yorum Yapıyorum. (%)

Her zaman Genellikle Bazen Nadiren Hiçbir 
zaman Toplam

Cinsiyet111

Kız 1,4 1,4 4,8 8,7 83,6 100

Erkek 3,5 2,7 8,4 12,0 73,4 100

Yaş Grupları112

210-11 yaş 1,9 2,0 5,0 5,4 85,7 100

12-13 yaş 2,4 1,5 7,5 10,6 78,0 100

14-17 yaş 2,8 2,9 6,4 13,9 73,9 100

ORTALAMA 2,4 2,1 6,5 10,3 78,7 100

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet ve yaş grupları arasında 
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında siber zorbalığa maruz kalmanın yanı sıra siber zorbalığı 
uygulayanların belirlenmesi amacıyla öğrencilere bazı ifadeler yöneltilmiştir. İncitici 
yorum yapma ve başkalarına ait kişisel görsellerin incitmek amacıyla izinsiz bir şekilde 
paylaşımına ilişkin yapılan siber zorbalıklar ele alınmıştır. Buna göre başkaları hakkında 
olumsuz yorum yapanların cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında bu siber zorbalık 
türünü erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla yaptığı belirlenmiştir. Erkek 
öğrencilerin %26,6’sı, kız öğrencilerin ise %16,4’ü farklı sıklıklarda başkaları hakkında 
olumsuz yorumlar yapmaktadır. 

Yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 10-11 yaş grubunun %14,3’ü, 12-13 yaş 
grubunun %22’si ve 14-17 yaş grubunun %26,1’inin bu siber zorbalık türünü farklı 
sıklıklarda uyguladıkları belirlenmiştir. Başka bir deyişle, yaş arttıkça başkaları hakkında 
olumsuz yorum yapma yöntemiyle siber zorbalık yapma eğiliminin arttığı söylenebilir. 

111  Cramer’s V=.131; p=.000
112  Cramer’s V=.090; p=.000
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Tablo 36. Başkalarının Fotoğraflarını/Videolarını İzinsiz Olarak Onu İncitmek 
İçin İnternette Başkalarının Görebileceği Ortamlarda Paylaşıyorum. (%)

Her zaman Genellikle Bazen Nadiren Hiçbir 
zaman Toplam

Cinsiyet113

Kız 0,7 0,9 1,9 2,1 94,4 100

Erkek 2,4 1,4 5,2 3,3 87,6 100

Yaş Grupları

10-11 yaş 1,9 1,3 4,3 2,4 90,1 100

12-13 yaş 1,6 1,0 3,0 2,9 91,5 100

14-17 yaş 1,3 1,1 3,6 2,6 91,4 100

ORTALAMA 1,6 1,1 3,5 2,7 91,1 100

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık 
olduğu tespit edilmiştir.

Bir diğer siber zorbalık türü olan başkalarının kişisel görsellerini kişiyi incitmek amacıyla 
paylaşımın cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında kız öğrencilerin %5,6’sı, erkek 
öğrencilerin ise %12,4’ü bu siber zorbalık yöntemini uygulamaktadır. Erkek öğrencilerin 
kız öğrencilere göre bu yöntemi daha fazla siber zorbalık yapma amacıyla kullandığı 
ortaya çıkmıştır. 

Yaşlara göre dağılıma bakıldığında 10-11 yaş grubunun %9,9’u, 12-13 yaş grubunun 
%8,5’i ve 14-17 yaş grubunun %8,6’sı başkalarının kişisel görsellerini kişiyi incitmek 
amacıyla izinsiz bir şekilde farklı sıklıklarda paylaştığı belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında siber zorba olarak değerlendirilenlerin ortak özelliğine bakıldığında 
siber zorba olma eğiliminin erkek öğrencilerde kızlarla karşılaştırıldığında daha fazla 
olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında erkek öğrencilerin 
kız öğrencilere göre hem daha fazla siber zorbalığa maruz kaldığı hem de daha fazla 
siber zorba oldukları ortaya çıkmıştır. 

Siber zorba ve siber mağdur olma durumları arasında da döngüsel bir ilişki bulunmuştur 
(Melek & Uluçay, 2017, s.8). 

113  Cramer’s V=.126; p=.000
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Erkekler, kızlara göre aynı anda hem daha 
zorba hem daha fazla mağdur!

Yapılan araştırmalara göre siber mağdur olanların bir kısmı ilerleyen zamanlarda siber 
zorba olabilirken siber zorbaların bir bölümü de ilerleyen zamanlarda siber mağdur 
olabilmektedir. Yine internet başında uzun zaman harcamak ve ebeveynden gizli 
sosyal medya hesaplarına sahip olmak çocukları daha çok risk altında bırakmaktadır 
(Altundağ, 2016). Siber zorbalığın davranışsal sonuçları arasında genellikle arkadaşlarına 
söylemek, kaçmak ve misilleme yapmak gibi davranışlar ilk sıralarda yer almaktadır. 
Siber zorbalığın yarattığı öfke ve hayal kırıklığı gibi duygular bazı öğrencileri misilleme 
yapmaya sevk edebilmektedir (https://www.internetyardim.org.tr/siber-zorbalik, 2018). 
Bu durum araştırma kapsamında ortaya çıkan erkek öğrencilerin neden daha fazla siber 
zorbalığa maruz kaldıklarını ve aynı zamanda neden daha fazla siber zorbalık yaptıklarını 
açıklamaktadır. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun çocuklar ve ebeveynler için oluşturmuş olduğu 
‘İnternet Yardım Merkezinde siber zorbalığın ne gibi sonuçlara yol açtığı konusuna 
değinilmiştir. Buna göre siber zorbalığa maruz kalmanın sonuçları; duygusal ve davranışsal 
sonuçlar olmak üzere ele alınabilir. Siber zorbalığa uğramanın yarattığı duygusal sonuçlar 
arasında ilk sıralarda, kızgınlık, endişe, üzüntü, hayal kırıklığı yer almaktadır. Bu duygular 
okul yaşamını, arkadaş ve aile ilişkilerini de etkilemektedir. Siber zorbalığa maruz kalmış 
olan bireyler arkadaşlarına karşı güven duygularını yitirdiklerini ve kendilerini yalnız 
hissettiklerini ifade etmektedirler. Ayrıca derslere karşı ilgisizlik, konsantrasyon düşüklüğü 
ve uyku bozukluğu gibi sonuçlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu duygusal sonuçlar, 
öğretmenler ve ebeveynlerin siber zorbalığı tespit etmesi açısından da önemli işaretlerdir 
(https://www.internetyardim.org.tr/siber-zorbalik, 2018). 

Öte yandan, Siber Zorbalık Araştırması’na göre (2018) ülkelerin siber zorbalık farkındalık 
düzeylerinde genel bir artış olduğu saptanmıştır. Türkiye ölçeğindeki veriler incelendiğinde 
2011 yılında siber zorbalık farkındalığının %50, 2016 yılında %59 ve 2018 yılında %60 
oranında olduğu tespit edilmiştir (IPSOS, 2018). Genel itibarıyla farkındalık düzeyinde 
bir artış olmasına karşın hâlen bu durumla ilgili farkındalık geliştirmeyen %40 gibi büyük 
bir kesim olduğu görülmüştür.
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DENETİM FARKINDALIĞI

Bu bölümde öğrencilerin RTÜK hakkında ve RTÜK’ün gerçekleştirmiş olduğu denetimler 
hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir.  

Grafik 96. Sizce Televizyon Yayınları Denetleniyor mu? (%)

n=3.007

Hayır
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43,6

34,4

Bilgim / Fikrim yokEvet

Öğrencilere televizyon yayınlarının denetlenmesine ilişkin yöneltilen soruya öğrencilerin 
%43,6’sı “evet” yanıtı vermiştir. Öğrencilerin %22’si televizyon yayınlarının denetlenmediğini 
belirtirken %34,4’ünün konu hakkında herhangi bir fikir sahibi olmadığı anlaşılmıştır. 
Başka bir deyişle, öğrencilerin %56,4’ünün konu hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip 
olmadığı tespit edilmiştir. 
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Grafik 97. Sizce Televizyon Yayınları Denetleniyor mu? (%)114
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“Sizce televizyon yayınları denetleniyor mu?” sorusuna verilen yanıtların demografik 
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 
uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Televizyon yayınlarının denetlenmesine ilişkin cinsiyetlere göre dağılıma bakıldığında 
erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla fikir sahibi olduğu görülmüştür. Kız 
öğrencilerin %42,4’ü, erkek öğrencilerin ise %44,9’u televizyon yayınlarının denetlendiğini 
düşünmektedir. 

114  Cramer’s V=.054; p=.012
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Grafik 98. Sizce Televizyon Yayınları Denetleniyor mu? (%)115
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları arasında anlamlı 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Televizyon yayınlarının denetimine ilişkin görüşlerde yaş grubuna göre dağılıma bakıldığında 
10-11 yaş grubunun %37,4’ü, 12-13 yaş grubunun %47,1’i ve 14-17 yaş grubunun 
%44’ü televizyon yayınlarının denetlendiğini düşünmektedir. 

115  Cramer’s V=.072; p=.000
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Grafik 99. Televizyon Yayınlarındaki Denetimler Hakkında Ne 
Düşünüyorsunuz? (%)

Televizyon yayınları denetleniyor diye belirtenlere sorulmuştur. 
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Öğrencilerin televizyon yayınlarındaki denetimlerin yeterlilik durumu hakkındaki görüşlerine 
bakıldığında %22,3’ü denetimleri yeterli bulurken %51,6’sı denetimleri kısmen yeterli 
bulmaktadır. Konu hakkında fikri olmayanların oranının ise %26,1 olduğu görülmüştür. 

Grafik 100. RTÜK’ün İnternet Üzerinden Yapılan Televizyon Yayınlarını 
Denetlemesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? (%)
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Öğrencilerin RTÜK’ün internet üzerinden yapılan televizyon yayınlarını denetlemesi 
hakkındaki görüşlerine bakıldığında %44,5’inin denetimleri doğru bulduğu %11,8’inin 
yanlış bulduğu ve %43,7’sinin konu hakkında herhangi bir fikri olmadığı anlaşılmıştır. 

Öğrencilerin denetimler hakkındaki genel düşüncelerine bakıldığında özellikle televizyon 
denetimleri hakkında neredeyse yarısının yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmüştür. 
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Grafik 101. Sizce Çocukların Kendilerine Uygun Olmayan TV Yayınlarını 
İzleyip İzlememesi Kimin Sorumluluğunda Olmalıdır? (%)

Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
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Çocukların televizyon yayınlarını izlerken sorumluluğun kimde olduğu sorusuna öğrencilerin 
%68,7’si aile, %36,5’i yayıncı ve %20,6’sı devlet cevabını vermiştir. Öğrenciler tarafından 
sorumluluğun ilk sırada ailede görülmesi ebeveynlerin çocuklarını televizyon içerikleri 
konusunda doğru bir şekilde yönlendirme kabiliyetinin ne denli önemli olduğunu bir 
kez daha gözler önüne sermektedir. Çocukların bilinçli tercihler yapabilmeleri, ailelerin 
bu konudaki farkındalıklarının yüksek olmasıyla ilişkilidir. Bu nedenledir ki medya 
okuryazarlığının sadece çocukların öğrenmesi gereken değil aileler tarafından da 
özümsenmesi gereken bir öğreti olması önem taşımaktadır. 

Grafik 102. RTÜK İletişim Merkezini Hiç Duydunuz mu? (%)
n=2.946
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Öğrencilere RTÜK İletişim Merkezinin bilinirliği sorulmuş; öğrencilerin %51,2’si bildiğini, 
%48,8’i ise bilmediğini belirtmiştir. 
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Grafik 103. Koruyucu Sembol Sistemi (Akıllı İşaretler) Uygulamasını  
Biliyor musunuz? (%)
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Araştırma kapsamında Koruyucu Sembol Sistemi’nin öğrenciler tarafından bilinirliği de ele 
alınmıştır. Öğrencilerin %56,6’sı akıllı işaret uygulamasından haberdar iken %43,4’ünün 
bu uygulamayı bilmediği belirlenmiştir.

Grafik 104. RTÜK Denilince Aklınıza Ne Geliyor? (%)
Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir. 
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RTÜK, çocukların %32,5’i için denetim/kontrolü, %17,1’i için televizyon/radyo/internet 
gibi medya araçlarını, %8’i için sansür/ceza/yasak/kapatma gibi uygulamaları, %1,6’sı 
için iletişim merkezini, %1,3’ü için ise akıllı işaretleri ifade etmektedir. Bunun yanı sıra 
çocukların %25,7’sinin ise konu hakkında herhangi bir fikri olmadığı anlaşılmıştır.
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ARAŞTIRMA YAPILAN  
OKULLARDAN GÖRSELLER
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