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ÖN SÖZ 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu düzenleyici ve denetleyici kamu otoritesi olmanın 
sorumluluk ve bilinci doğrultusunda, aziz milletimizin hak ve menfaatlerini korumak 
adına kurulduğu ilk günden bu yana kararlılıkla sürdürmektedir.
anlamda Üst Kurulumuzun önemle üzerinde durduğu konuların başında memleketimizin 
ümidi ve istikbali olan kıymetli gençlerimiz yer almaktadır. Üst Kurul

verdiği vazife doğrultusunda; çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki 
gelişimleri noktasında yüksek bir hassasiyete sahiptir.

Ülkemiz geçtiğimiz çeyrek asır boyunca dünya genelinde bilgi teknolojilerinde 
yaşanan muazzam dönüşüm ve dijitalleşme sürecine kayıtsız kal

irçok düzenleme gerçekleştirmiştir. Dijitalleşmenin getirdiği içerik üretim tüketim
süreçlerindeki değişime ve bunun toplumumuz üzerindeki Üst Kurulumuzca 
ayrı bir önem atfedilmekte

Bu kapsamda Radyo ve Televizyon Üst Kuru özellikle ülkemizde yaşayan 15
yaş grubu gençlerimizin medya araçları kullanımlarının incelenmesinin yanı sıra 
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okuryazarlık ve bağımlılığı düzey lması maksadıyla “Gençlerin 

Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Dijital Okuryazarlık Araştırması”nı hayata geçirmiştir.

araştırma hem gençlerin dijital okuryazarlık düzey
maruz kaldıkları içeriklere ilişkin yaklaşımlarına hem de mecra kullanım ve 
alışkanlıklarına ilişkin barındırdığı bulgular nedeniyle tüm paydaşları ızı yakından 

Araştırma sonuçları itibarıyla gençlerimizin içinde bulunduğumuz dijital çağda 
dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı düzeylerinin tespit edilmesi adına önemlidir. 

araştırma kapsamında gençlerin 
kullanımları değerlendirilerek mecra kullanımlarının günlük hayatlarına yansımaları, 
tercih ettikleri mecra türleri, kişisel verilerin ına ilişkin farkındalı düzeyleri
haber kaynaklarına güven düzeyleri bağımlılığı gibi konular incelenmiştir. 

Araştırmanın o� zellikle gençlerimizin dijital mecralarda yer alan içeriklere 
yo� nelik yaklaşımına ilişkin barındırdıg� ı veriler ile kamu politikalarımızın 
şekillenmesinde o� nemli bir yere sahip olacag� ına inanıyorum. �adyo ve �elevizyon �� st 
Kurulu; bugu� ne kadar oldug�u gibi bundan sonra da kırmızı çizgimiz olan aile, çocuk ve 
gençlerimizin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin yaklaşımını kararlılıkla 
su� rdu� recektir.

Bu vesile ile araştırmanın planlama ve gerçekleşme süreçlerinde emeği geçen
Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığımızın değerli çalışanlarına ve 
bu araştırmaya katılarak görüşlerini bizlerle paylaşan gençlerimize teşekkür ediyor; 
araştırmanın kamuoyuna, yayın dünyasına ve tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını 

Ebubekir ŞAHİN 

Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu Başkanı 

İÇİNDEKİLER
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ARAŞTIRMA ÖRNEKLEMİNİN ÖZELLİKLERİ 

 Araştırmanın evreni İBBS 2 kapsamındaki 26 il ve bu illere bağlı ilçe ve köylerde
21 yaş grubunda bireyleri kapsamaktadır. �� rneklem bu evreni temsil etmeye haiz 

6.626 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

 Örneklemin %44,7’sini kadınlar, %55,3’ünü erkekler oluşturmaktadır.

 Örneklemde yer alan bireylerin %40,3’ü 15 18, %59,7’si ise 19 21 yaş
aralığındadır.

 Örneklemde en çok İstanbul (%21,3), en az ise Kastamonu ilinden (%1) bireyler
yer almaktadır.

 Örneklemde yer alan 15 21 yaş grubu bireylerin %72 ’ü öğrenciyken ’
öğrenci değildir.

 Örneklemde yer alan bireylerin hanelerindeki ortalama kişi sayısı  
ortalamanın üzerinde kişi sayısına sahip hanelerin oranı %42,3’tür.

 Örneklemde yer alan bireylerin 19,1’i AB, %36,5’i C1, %31,1’i C2 ve %13,3’ü DE
SES düzeyinde yer almaktadır. 

DİJİTAL OKURYAZARLIK 

 Araştırmanın bu bölümünde dijital okuryazarlık ölçeği tutum ifadeleri yer
almaktadır. Gençlerin %78,9’unun yeni bir dijital/teknolojik ürünü kullanmayı 
öğrenme becerisine sahip olduklarını belirtmesi ölçekte ilk sırada yer almıştır. 

 Araştırmaya katılan gençlerin %35,6’sı düşük, %35’i orta ve %29,4’ü yüksek dijital
okuryazarlık düzey

 Araştırmada yer alan erkeklerin %30,5’inin, kadınların ise %28’inin dijital
okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 19 21 yaş grubundaki 
gençlerin dijital okuryazarlık düzey 18 yaş grubundaki gençlere göre daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir.

 Araştırma kapsamında televizyon, internet ve dijital yayın platformunu her gün
kullananların genel olarak düşük ve orta dijital okuryazarlık düzeyine sahip oldukları 
belirlenmiştir.
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13Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı



 Araştırmada yer alan 19 21 yaş aralığındaki gençlerin ekran bağımlılık düzeyinin
yüksek olduğu, 17 18 yaş aralığındaki gençlerin ekran bağımlılık düzeyinin orta düzey 
olduğu ve 15 16 yaş aralığındaki gençlerin ise ekran bağımlılık düzeyinin düşük düzeyde 
olduğu tespit edilmiştir. 

EKRAN BAĞIMLILIĞI 

 Araştırmanın bu bölümünde ekran bağımlılığı ölçeği tutum ifadeleri yer
almaktadır. Bu kapsamda gençlerin %60,6’sının ekran karşısında olduğu zamanlarda 
kendini iyi/keyifli hissettiğini belirtmesi ölçekte ilk sırada yer almıştır. 

 Araştırmaya katılan gençlerin %37,1’inin ekran bağımlılık düzeyi yüksek iken,
%26,9’unun orta, %36’sının ise düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. 

 Araştırmada yer alan kadınların %36,5’inin ekran bağımlılık düzeyi yüksek iken,
erkeklerde bu oranın %37,7 olduğu belirlenmiştir. Yaş grupları açısından incelendiğinde 

18 yaş grubunun %36,3’ü ve 19 21 yaş grubunun %37,7’sinin ekran bağımlılığı 
yüksektir. 

 Araştırma kapsamında medya araçlarını her gün sıklığında kullananların ekran
bağımlılığı düzeyleri incelenmiş olup özellikle televizyon ve interneti her gün kullananların 
ekran bağımlılığının yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 Araştırma kapsamında farklı dijital okuryazarlık düzeyindeki gençlerin 
bağımlılığı düzeylerinin bireylerin SES düzeylerine göre değişiklik gösterip göstermediği 

dilmiştir. Buna göre AB SES düzeyinde ortalama ekran bağımlılığı puanının 2,96, C1 
SES düzeyinde 3,01, C2 SES düzeyinde 3,07 ve DE SES düzeyinde ise 3,10 puan olduğu tespit 
edilmiştir.

GENÇLERİN GELENEKSEL MEDYA ARAÇLARINA YAKLAŞIMI 

Televizyon Yayınlarını İzleme Alışkanlıkları; 

 Araştırmanın bu bölümünde 15 21 yaş aralığındaki gençlerin geleneksel medya
araçları olan televizyon izleme ve radyo dinleme alışkanlıkları incelenmiştir. 

 Araştırma kapsamında son bir ay içerisinde gençlerin %76,3’ünün televizyon
izlediği, %23,7’ nin ise televizyon izlemediği tespit edilmiştir. 

 Araştırma kapsamında gençlerin televizyon izlememe nedenleri arasında
“İçerikleri uygun, faydalı ve gerçekçi bulmuyorum” gerekçesi ilk sırada yer almıştır.

 Araştırma bulgularına göre televizyon izleme oranları incelendiğinde 19 21 yaş
yaş grubuna göre daha fazla oranda televizyon yayınlarını 

izlediği belirlenmiştir. Günlük ortalama televizyon izleme süresi ise 1 saat 40 dakikadır.

 Araştırmaya katılan erkeklerin günlük ortalama televizyon izleme süresi 1 saat 35
dakika iken, kadınların günlük ortalama televizyon izleme süresi ise 1 saat 46 dakikadır.

 Araştırmada dijital okuryazarlık düzey yüksek olanların daha az, ekran bağımlılık
üzeyi yüksek olanların daha fazla televizyon yayınlarını izlediği belirlenmiştir. 

 Araştırma kapsamında gençlerin televizyon yayınlarını izlediği cihazlar
incelenmiştir. Bu kapsamda televizyon oranı ile ilk sırada yer almıştır.

 Televizyon yayınlarının en fazla takip edildiği cihazlar arasında ikinci sırada 
cep telefonu yer almaktadır. Kadınların %38,6’sının, erkeklerin ise %32,9’unun 

yayınları cep telefonundan takip ettikleri görülmüştür. 

 Araştırmada pandemi döneminde izleme süresinin arttığını söyleyenlerin oranı
%35,3 olarak belirlenmiştir.

 Araştırma kapsamında genç yaş grupları tarafından ilgi gören Kore yapımı
dizi/filmlere gençlerin yaklaşımlarını ölçmek amacıyla bu tarz içerikleri tüketip 
tüketmediklerine ilişkin sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların  %11’i Kore yapımı dizi veya 
filmleri izlediğini belirtmiştir.

Radyo Yayınlarını Dinleme Alışkanlıkları; 

 Araştırma kapsamında son bir ay içerisinde gençlerin %33,8’i radyo dinlediği
%66,2’s ise dinlemediği belirtmiştir.

 Radyo dinlediğini belirten 18 yaş aralığındaki gençlerin %28,5’i, 19 21 yaş
aralığındaki gençlerin ise %37,4’ü radyo yayınlarını takip etmektedir.

 Radyo dinlediğini belirten erkeklerin günlük ortalama radyo dinleme süresi 59
dakika iken, kadınların günlük ortalama radyo dinleme süresi ise 44 dakikadır.

 Radyo dinlediğini belirten gençlerin radyo yayınlarını dan dinlediği
incelenmiştir. Bu kapsamda cep telefonu ilk sırada yer almıştır. Kadınların 
%75,9’u, erkeklerin ise %71,1’i radyo yayınlarını

 Radyo yayınlarının en fazla takip edildiği cihazlar arasında ikinci sırada
araç radyosu yer almaktadır. 
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GENÇLERİN İNTERNET VE YENİ MEDYA ARAÇLARINA YAKLAŞIMI 

 İnternet Kullanımı ve Erişimi; 

 Araştırmada yer alan gençlerin %92,3’ü internet kullandığını belirtmiştir.

 Günlük ortalama internet kullanım süresi 4 saat 35 dakikadır.
dakika ile kadınlara göre daha fazla internet kullanmaktadır.

 Araştırma kapsamında ekran bağımlılığı düzeyi yüksek olan gençlerin internet
kullanım sürelerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

 Araştırma kapsamında internette geçirilen süre ve içerik üretimi de bu bölümde
analiz edilen verilerden olmuştur.

 Araştırmaya katılan gençlerin cihaz sahiplik durumu incelenmiş ve cep
telefonunun %95,7 oranıyla ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca internete cep 
telefonundan bağlandığını belirtenlerin oranı da %94,4’tür.

 Araştırmaya katılan gençlerin internete bağlanma oranı %94,4
radyo dinleme oranı ı izleme oranı %72,5
oranı ise %35,6’dır.

 Araştırmada yer alan gençlerin %95,5’i interneti mesajlaşmak için, %94,8’i sosyal
medya hesabına girmek için, %94,7’si müzik dinlemek için kullandığını belirtmiştir.

 Araştırmada yer alan kadınların %70,9’u, erkeklerin ise %72,7’si interneti her gün
sosyal medya hesabına girmek için kullanmaktadır.

 Araştırmada yer alan 15 8 yaş aralığındaki katılımcıların interneti her gün müzik
dinlemek için kullanma oranı %51,2 21 yaş aralığın %48,4’tür.

 Araştırma kapsamında internette video izleyenlerin demografik değişkenlere göre
dağılımı incelenmiş düzeyinde interneti video izlemek için her gün kullananların 
oranı %40,4 olarak hesaplanmıştır.

Dijital Yayın Platformu Kullanımı ve Erişimi; 

  Araştırmada  yer  alan  gençlerin  %40,9'unun  dijital  yayın  platformlarını  izlediği,
%59,1'inin ise izlemediği tespit edilmiştir.

 Araştırmada günlük ortalama dijital yayın platformalarını izleme süresinin 1 saat
27 dakika olduğu tespit edilmiştir.

 Araştırma kapsamında dijital okuryazarlığı düşük olanların 1 saat 39 dakika, dijital
okuryazarlığı yüksek olanların ise 1 saat 21 dakika dijital yayın platformlarını izlediği 
saptanmıştır.  

 Araştırmada yer alan gençler dijital yayın platform içeriklerini %72,5 oranı ile 
 

 Araştırmaya katılan gençlerin medya kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. Bu
kapsamda %92’sinin internet, %76’sının televizyon, %41’inin dijital platform ve 
%34’u� nu� n radyo kullandıg� ı tespit edilmiştir. 

Dijital Müzik Dinleme Alışkanlıkları; 

 Araştırmada müzik türlerini dinleme tercihleri demografik değişkenlere göre
miş ve her grupta yerli pop müzik türünün ilk sırada tercih edildiği tespit 

edilmiştir.

 Araştırmanın bu bölümünde Kore menşeili olan ve son yıllarda özellikle gençler ve
çocuklar arasında oldukça popüler olan K Pop müzik türüne ilişki
verilmiştir.

Sosyal Medya; 

 Araştırmaya katılan gençlerin %94,6’sı sosyal medya hesabına sahipken, %5,4’ü
sosyal medya hesabı olmadığını belirtmiştir.

 Araştırma kapsamında sosyal medya hesabı kullanmama nedenleri incelenmiştir.
Gençlerin %25,1’i hoşlanmadığı ve ilgisini çekmediği için sosyal medyayı kullanmadığını 
belirtmiştir. 

 Araştırma kapsamında ailesinin bilmediği sosyal medya hesabı olanların oranının
%17,7 olduğu tespit edilmiştir.

 Araştırmada yer alan her 10 gençten yaklaşık 4’ünün sosyal medya profili
herkese açık olduğu tespit edilmiştir.

 Araştırmada yer alan gençlerin sosyal medya profilinde herkesin görebileceği
şekilde hangi bilgilerini paylaştığı bu bölümde incelenen veriler arasında yer almaktadır.

 raştırma kapsamında içerik üretimi bakımından en fazla yapıl
fotoğraf paylaşımı (%80,8) ve bir web sitesine yorum yazma/post ekleme (%60,9) olduğu 
belirlenmiştir.

 Araştırmada yer alan 19 21 yaş aralığındaki gençlerin 18 yaş aralığındaki
gençlere göre daha fazla oranda içerik ürettiği tespit edilmiştir.
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17Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı



HABER ALMA KAYNAKLARI 

 Araştırmaya katılan 15 21 yaş grubu içinde yer alan gençlerin habere erişim için
ilk sırada sosyal medyayı her gün kullanmaları dikkat çeken bulgulardan 
olmuştur.

 raştırma kapsamında gençlerin haber alma kaynağı olarak en çok güvendikleri ve
nın olduğu görülmüştür

 raştırma ençlerin 10 üzerinden güven düzeyi belirttikleri mecralar 
açısından incelenmiş ve haberleri takip etme konusunda kadınların erkeklere göre 
sosyal medyaya daha fazla güvendiği tespit edilmiştir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
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Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu araştırma kapsamında, 15 21 yaş grubu gençlerin medya kullanım 
alışkanlıklarına ilişkin olarak
dijital oyunlarda geçirdikleri zaman, kullandıkları cihazlar, çevrim içi aktiviteleri, dijital 
becerileri ve tükettikleri içerikler gibi medya kullanım alışkanlıklarının ortaya 
konulmasının yanı sıra ekran bağımlılığı ve dijital okuryazarlık düzeylerini ölçmek 
hedeflenmiştir. Ayrıca medya kullanım alışkanlıkları ve dijital okuryazarlık düzeyinin
gençler arasında farklılaştığı ve benzeştiği noktalar demografik değişkenler temelinde 
incelenmiştir.

Araştırma 2021 yılı içerisinde Ağustos Ekim ayları arasında gerçekleştirilmiştir. 
Veri toplama yöntemi olarak bilgisayar destekli yüz yüze yapılmıştır
Araştırmada geniş bir alanyazın çalışması yapılarak hazırlanan bir anket formu 
kullanılmıştır. İ Ankara ilinde farklı ekonomik statü (SES) 
düzeyindeki yerleşim yerlerinde olacak şekilde ön teste tabi tutulmuştur. ö
testte elde edilen sonuçlara göre anket formuna son şekli verilmiş ve saha çalışmasına 
başlanmıştır. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada model olarak tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli
konu ya da olaya ilişkin katılımcı görüşlerinin ve
özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer çalışmalara göre daha büyük örneklem 
üzerinde yapılan araştırm ır

Verilerin Analizi 

Elde edilen bilgilerin anlaşılır olması ve karşılaştırılması için 
yöntemlerden faydalanılarak veriler özetlenmiş ve bazı istatistiksel testler uygulanmıştır. 

Şener Büyüköztürk, Ebru Kılıç Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz ve Funda Demirel Bilimsel 
Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2016  
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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 sınanmış, var olan ilişkinin gücü Phi katsayısı ve Cramer’s V 
ilişki katsayılarından uygun olanı ile test edilmiştir. 

Oransal ölçek düzeyinde elde edilen verilere ilişkin kategorik değişkenlerin 
kategorileri arasında farklılık olup olmadığı t testi ve varyans analizi kullanılarak 
belirlenmiştir. Varyans analizi ile tespit edilen farklılığın hangi kategori/kategorilerden 
kaynaklandığını belirlemek için Tamhane’s T2 testi veya Least Significant Diff

testi kullanılarak çoklu karşılaştırmalar yapılmıştır.

Araştırma kapsamında, ekran bağımlılığı ile dijital okuryazarlık ölçekleri 
kullanılmış ve araştırmaya katılan tüm bireylerden bu ölçeklerde yer alan ifadeleri 
1=Kesinlikle katılmıyorum 5=Kesinlikle katılıyorum olacak şekilde 1 ile 5 arasında 
puanlamaları istenmiştir. Daha sonra her bir gözlem için bu ifadelerin ortalaması alın
dijital okuryazarlık ve ekran bag� ımlılıg� ı deg� işkenleri oluşturulmuştur Dijital 
okuryazarlık ve ekran bag� ımlılıg� ı deg� işkenlerini kategorik deg� işken hâline getirebilmek 
için ise kategoride eşit go� zleme sahip olacak biçimde du� şu� k yu� ksek şeklinde 
sınıflandırma yapılmıştır.

Ayrıca ölçekte yer alan dijital okuryazarlık tutum ifadelerine yönelik faktör anal
yapılmıştır. 

FAKTÖR YETERLİLİĞİ TESTİ 

Tablo 1. KMO ve Bartlett Testleri 

Örnekleme Yeterliliği Kaiser Olkin Değeri
Bartlett’s Küresellik Testi Ki Kare Değeri

Önem Düzeyi

Yukarıdaki tabloya göre örneklem uygunluğu %95,1’dir. Örneklem uygunluğu 
(SA), var olan örneklemin faktör değişkenliğini açıklama oranıdır. Bu oranın 1’e yakın 
olması geçerliliğin yüksek olmasını sağlar; 0,50 değerinin altında olması faktör 
geçerliliğinin sorunlu olduğunu ifade eder

Hs: Evren korelasyon matrisi birim matris değildir.

Küresellik testi sonuçlarına göre %95 güven düzeyinde Ho reddedilir (Önem 
Düzeyi= 0,000 < 0,05). Evren korelasyon matrisi birim matris değildir yani değişkenler 
arasında korelasyon vardır ve oluşturulan korelasyon matrisi anlamlıdır. 

FAKTÖRLERİN AÇIKLAMA ORANI 

Güvenirlik analizi sonuçlarına göre ölçekte yer alan ifadeye verilen yanıtlardan 
faktörlü bir yapıya ulaşıldığı görülmektedir. Bu faktör son bölümde yer alan ifadelere 

verilen cevaplardaki değişkenliğin %5 ’ini açıklamaktadır. Buna göre oluşturulan 
faktörler:

Donanımsal/Yazılımsal Yetiler ve Problem Çözebilme Yetisi
Güvenli Kullanım Yetisi
Bilgiye Ulaşma

Ekonomik Statü, bireylerin ve/veya hanelerin sosyal hiyerarşi içindeki 
konumları/pozisyonları onların sosyo ekonomik statüleri olarak tanımlanabilir

mak üzere 4 kategoriden oluşmaktadır. Günümüzde Türkiye’de 
Türkiye Araştırmacılar Derneği TÜAD tarafından geliştirilmiş olan eğitim ve meslek 
temelli SES ölçeği kullanılmaktadır. Araştırma kapsamında da söz konusu ölçeğe göre SES 
grubu tanımları yapılmıştır

Araştırma elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 26 programı ile analiz edilmiş; 
grafik ve tablolar Microsoft Office, SPSS ve Tableau programı üzerinden oluşturulmuştur. 
Veri görselleştirmede waffle, kelebek (butterfly), sütun, yığılmış sütun (
radyal sütun (radial bar) ve halka (doughnut) grafikleri kullanılmıştır.

Araştırmanın Evreni ve Gençlerin Profili 

Araştırmanın evreni İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması  İBBS
kapsamındaki 26 il ve bu illere bağlı ilçe ve köylerde 15 21 yaş grubunda Türkiye’yi temsil 
etme kabiliyetine sahip toplam nüfustur. Örnekleme birimi hane elemanı 15 21 yaş grubu 

Örneklem büyüklüğü belirlemede alanyazın kısmında tartışılan ve araştırma 
kapsamında test edilecek olan hipotezlere yönelik olarak %95 güven düzeyinde 

Sibel Kalaycıoğlu, Kezban Çelik, Ümit Çelen, Sinan Türkyılmaz, Temsili bir örneklemde sosyo
statü (SES) ölçüm aracı geliştirilmesi: Ankara kent merkezi örneği, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
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araştırmada kullanılması gerekli en az örneklem büyüklüğü 6.500 hane olarak 
belirlenmiştir. 

Örneklem Dağılımı 

Tablo 2. Örneklem Dağılımı: Cinsiyet (%) 
n % 

Kadın

TOPLAM 6.626 100 

Grafik 1. Örneklem Dağılımı: Cinsiyet (%) 

Örneklemin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, araştırmaya katılanların 
%44,7’sini kadınlar, %55,3’ünü erkekler oluşturmaktadır.

%55,3 

%44,7 

Tablo 3. Örneklem Dağılımı: Yaş (%) 

18 yaş
21 yaş 

TOPLAM 6.626 100 

Grafik 2. Örneklem Dağılımı: Yaş (%) 

Örneklemin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, araştırmaya katılanların 
%59,7’sinin 19 21 yaş, %40,3’ünün 15 18 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Ayrıca, 
örneklemin yaş ortalaması 18 olarak belirlenmiştir.

15-18 yaş
%40,3

19-21 yaş
%59,7
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Grafik 3. Örneklem Dağılımı: İllere Göre Dağılım (%) 

Tablo 4. Örneklem Dağılımı: İBBS-2 Düzeyine Göre 15-21 Yaş Grubu Nüfusun 
Evren5 ve Örneklem Dağılımları (%) 

O� rneklemin ��BB� 2 du� zeyine �o� re da�� ılımı Tablo 4’de belirtilmiştir. rıca, 
örneklemin ��BB� 2 du� zeyine �o� re da�� ılımı incelendi�� inde, o� rneklem da�� ılımı e�ren 

�� erlerine uyum �o� stermektedir. raştırmada en �ok ��stanbul ilinden ��21,�), en az 
Do��u Karadeniz Bo� l�esinden ) bireyler yer almaktadır.  

5 TUİK 2021 Nüfus İstatistiklerinden derlenmiştir. 

Evren 
Değerleri 

Araştırma 
Örneklemi 

N % n % 
İstanbul
Batı Anadolu

Güneydoğu Anadolu
Doğu Marmara
Ortadoğu Anadolu
Batı 
Batı Marmara
Kuzeydoğu Anadolu

Doğu Karadeniz
TOPLAM 8.899.762 100 6.626 100 

Grafik 4. Örneklem Dağılımı: Öğrenci Olma ve Çalışma Durumu (%) 

Araştırmaya katılan 15 21 yaş grubu bireylerin %72,3’ü öğrenciyken, %27,7’s
öğrenci değildir. “Son 3 ay içerisinde yarı zamanlı/tam zamanlı bir şekilde herhangi bir işte 
çalıştınız mı?” “ ” yanıtı verenlerin oranı %3 iken “Hayır” yanıtını 
verenlerin oranı %68 ’ Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yayınlanan 2020 
yılı Gençlik İstatistiklerine göre de mevcut ö 24 yaş grubunun 
ülkemizde işgücüne katılma oranı %39’dur Buradan hareketle araştırmaya konu 
örneklemin ağırlıklı olarak “öğrenci” ve “çalışmayan” profili sergilediği görülmektedir.

TÜİK, İstatistiklerle Gençlik 2020 Araştırması

Öğrenci 
%72,3

Öğrenci 
Değil 

%27,7

Çalışmıyor 
%68,1

Çalışıyor 
%31,9
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Grafik 5. Örneklem Dağılımı: Devam Edilen Öğrenim Durumuna  Göre Dağılım (%) 

Araştırmaya katılan 15 21 yaş grubu bireylerden öğrenci olduğunu belirtenlerin 
öğrenime devam ettiği okul türüne göre dağılımı ise aşağıda yer almaktadır. Buna göre, 
araştırmaya katılan öğrencilerin %51,9’u lise %47,2’si üniversite %0,9’u ortaokul 
eğitimine devam etmektedir.

Ortaokul 
%0,9

Üniversite
%47,2

Lise
%51,9

Tablo 5. Örneklem Dağılımı: Hanedeki Kişi Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
(%)   

1-2 kişi 3-4 Kişi 5-7 Kişi 8-10 Kişi 
15-18 
19-21 
ORTALAMA 5,5 52,2 39,7 2,6 

Araştırmaya katılanların yaş grubuna göre hanedeki kişi sayısı incelendiğinde 
%5,5’i 2 kişilik hanelerde, %52,2’si ise 3 4 kişilik hanelerde yaşadığını belirtmiştir.

ortalama kişi sayısı  olup ortalamanın üzerinde kişi sayısına sahip hanelerin 
oranı %42,3’tür. TÜİK 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ise 
Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,3’tür.
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Grafik 5. Örneklem Dağılımı: Devam Edilen Öğrenim Durumuna  Göre Dağılım (%) 
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Tablo 5. Örneklem Dağılımı: Hanedeki Kişi Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
(%)   

1-2 kişi 3-4 Kişi 5-7 Kişi 8-10 Kişi 
15-18 
19-21 
ORTALAMA 5,5 52,2 39,7 2,6 

Araştırmaya katılanların yaş grubuna göre hanedeki kişi sayısı incelendiğinde 
%5,5’i 2 kişilik hanelerde, %52,2’si ise 3 4 kişilik hanelerde yaşadığını belirtmiştir.
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Grafik 6. Örneklem Dağılımı: Sosyo-Ekonomik Statü (SES) (%) 

Araştırmaya katılanların SES değişkenine göre dağılımı incelendiğinde; %19,1’i A
%36,5’i C1, %31,1’i C2 ve %13,3’ü DE SES düzeyinde yer almaktadır. 
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21. yüzyılda hızlı bir şekilde gerçekleşen teknolojik gelişmeler sayesinde 
küreselleşen dünyada anlık gelişen olaylara ve dünya üzerindeki birçok bilgiye ulaşmak 
her geçen gün daha da kolay olmaya başlamıştır. Buna ek olarak bu yeni teknolojiler 
bankacılık işlemlerinden görüntülü konuşmaya kadar pek çok alanda insanların günlük 
yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Öyle ki, insanlar bu yeni teknolojiler aracılığıyla 
sosyalleşebilir duruma gelmişlerdir. Artık insanlar özellikle internet ve cep telefonları 
aracılığıyla, sosyal hayatlarına da yön vermeye başlamışlardır. 

Kuşkusuz bu duruma en hızlı uyum sağlayan kesim bu teknolojilerin içine doğmuş 
olan genç yaş gruplarıdır. Gençlerin
gibi mecraları yoğun olarak kullanmasının ne gibi sonuçları olduğu ve bu mecraların 
kullanımında ne düzeyde bilinç sahibi oldukları soruları gündeme gelmiştir Bu çerçevede 

bağımlılığı okuryazarlık konuları önem kazanmaktadır. Araştırma 
kapsamında gerek ekran bağımlılığı gerekse dijital okuryazarlık düzeylerini ölçmek için 
gençlerin televizyon, internet, sosyal medya ve dijital oyunlarda geçirdikleri zaman, 
kullandıkları cihazlar, çevrim içi aktiviteleri, dijital becerileri ve tükettikleri içerikler gi
medya kullanım alışkanlıklarına ilişkin veriler üretilmiştir. Araştırma sonucunda ortaya 
çıkan bulgular incelenmeden önce ekran bağımlılığı ve dijital okuryazarlık kavramlarına 
değinmek faydalı olacaktır. 

1.1. DİJİTAL OKURYAZARLIĞA YÖNELİK ALANYAZIN İNCELEMESİ 

Dijitalleşme hayatın her alanında kendisini göstermeye başlamışken dijital 
araçların kullanım yetilerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Dijital 
araçların kullanımı, dijital dünyada karşılaşılan sorunların çözümü, etik konular gibi 
birçok beceriye sahip olmak önem arz etmektedir. Tüm bu yeti ve bilgi dijital okuryazarlık 
kavramını ortaya çıkarmıştır. 

Okuryazarlık kavramı eskiden yalnızca salt okuma ve yazmayı
1980’lerin ortasından itibaren kavramın kapsamı genişlemiştir. Kavram gerek medya 
araçlarının teknolojik gelişmelerle birlikte çeşitlenmesi gerekse hayatın diğer alanlarında 
bilgisayar teknolojisinin gündelik hayata adapte olmaya başlamasıyla birlikte “yeni” veya 
“çoklu” okuryazarlıklara dikkat çekilerek yeniden tanımlanmıştır. Bu yeni ve çoklu 
okuryazarlıklar görsel okuryazarlık, televizyon okuryazarlığı, sinema okuryazarlığı, bilgi 
okuryazarlığı gibi çeşitli alanlardaki içeriklerin anlamlandırılması yetisine işaret 
etmektedir. Benzer şekilde çağdaş bir okuryazarlık türü olarak son dönemlerde medya 
okuryazarlığı da medya araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte önem kazanmıştır. Medya 
tarafından sunulan içeriklerin ve unsurların doğruluğunun ve işlevselliğinin incelenmesi 
gerekmektedir. Medya her zaman her şeyi doğru bir biçimde aktarmamakta ya da kimi 
zaman insanların işine yaramayacak unsurları sunabilmektedir. Bunun yanı sıra 
medyanın aktardıklarının doğru algılanması, ihtiyaca göre tanımlanıp şeki
yetkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Günümüzdeki geleneksel eğitim 
modellerinin ve politikalarının yetersiz kaldığı bir ortamda, bu amaca ulaşabilmek için 
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medya okuryazarlığının kullanılması ve insanların medya okuryazarı olmaları 

Dijital okuryazarlık kavramı da çağdaş okuryazarlık biçimlerinden biri
karşımıza çıkmaktadır Alanyazında dijital okuryazarlık üzerine yapılan tanımlamalara 
bakıldığında tek bir tanımdan bahsetmek mümkün değildir. En dar anlamıy
cihazı veya yazılımı kullanma olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanım dijital okuryazarlık 
yetisinin yalnızca bir unsuru ve ön koşulu olarak düşünülebilir. 
Calvani, Fini ve Ranieri’ye (2009) göre dijital okuryazarlık;

Yeni teknolojik durumlara esnek bir şekilde uyum sağlayıp keşfetmek, 
verileri ve bilgileri analiz etmek, seçmek ve eleştirel olarak değerlendirmek, 
sorunları tespit etmek ve çözmek, işbirliğine dayalı bilgi oluşturmak için 
teknolojik potansiyelleri kullanmak ve aynı zamanda farkındalık yaratmak 
ile kişinin kendi kişisel sorumlulukları ve karşılıklı haklara/yükümlülüklere 
saygı duyması yetilerinin bütünüdür .

UNESCO (2018) tarafından yapılan tanıma göre ise dijital okuryazarlık; 

Dijital okuryazarlık, istihdam, insana yakışır işler ve girişimcilik için dijital 
teknolojiler aracılığıyla bilgiye güvenli ve uygun bir şekilde erişme, yönetme, 
anlama, entegre etme, iletme, değerlendirme ve oluşturma becerisidir. 
Çeşitli şekillerde bilgisayar okuryazarlığı, BİT okuryazarlığı, bilgi 
okuryazarlığı ve medya okuryazarlığı olarak adlandırılan yeterlilikleri 
içerir .

Sağıroğlu ve diğerleri (2020) dijital okuryazarlığın kapsamını etkin, güvenli, 
doğru ve etik kullanım başlıkları çerçevesinde incelemiş dijitalleşen ve dijital okuryazar 
olan bir toplumda bir sonraki adımın ne olacağını tartışmıştır.

Çağrı Alagözlü, Türkiye’de ve AB Ülkelerinde Medya Okuryazarlığı Örnek İncelemeler, Pelikan Tıp Teknik 
Yayıncılık, Ankara, 2013, s.

Ayşe Aslı Sezgin, Zaliha İnci Karabacak, Yükseköğretimde dijital dönüşüm ve dijital okuryazarlık dersine 
yönelik betimsel bir analiz, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi

 
Calvani, Fini and Ranieri 2009’dan aktaran Stephen Covello, Jing Lei, A review of digital literacy assessment 

instruments,  

Görsel 1- Dijital Okuryazarlık Kapsamı11

Sağıroğlu ve diğerlerine (2020) göre dijitalleşen bireyin dijital teknolojiyi etkin, 
güvenli, doğru ve etik kullanımı sonucu dijital okuryazarlık düzeyine ulaşması nihai hedef 
değildir. Bu aşamadan sonra da kişiler kapasite ve yeteneğini geliştirmeli, kendi mutluluğu ve 
kişisel tatminini artırmalı, topluma karşı sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeli; bu ortamları 
iyi kullanıp, gereği gibi faydalanıp, paylaşıp bunları değere dönüştürmeyi bilmelidir. Başka bir 
deyişle, bireyin dijital okuryazarlık yetisine sahip olup dijital dünyada üretken olması 
beklenmektedir.  

Sonuç olarak dijital okuryazarlık üzerine yapılan tanımlar incelendiğinde; dijital 
okuryazar olmak için dijital teknolojileri kullanabilme, problemle karşılaşıldığında çözebilme, 
kişisel verileri koruyabilme ve güvenli kullanım ile etik ilkelerin farkında olarak kullanabilme 
yetilerinin bir arada olması gerekliliğinin olduğu anlaşılmaktadır.  

Yukarıda belirtildiği üzere dijital okuryazarlık kavramı tanımlanırken belli başlı 
yetilerden söz edilmiştir. Bu bağlamda dijital okuryazarlık yeterlilikleri başlığı altında yer alan 
unsurların detaylıca incelenmesi faydalı olacaktır. 

UNESCO’nun (2018) yaptığı çalışmada dijital okuryazarlık yeterliliklerine ve 
ölçümüne ilişkin uluslararası bir standart oluşturma amacı olduğu görülmüştür. Çalışmada 
dijital okuryazarlık için Avrupa Komisyonunun Vatandaşlar için Dijital Yeterlilik Çerçevesi 

Şeref Sağıroğlu, Halil İbrahim Bülbül, Ahmet Kılıç, Mustafa Küçükali, Dijital Okuryazarlık: Araçlar, 
Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2020, s.
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(European Commission’s Digital Competence Framework for Citizens. DigComp 2.0) baz 
alınarak geliştirilen bazı kriterler belirlenmiştir12.

1. Cihazlar ve Yazılım İşlemleri Yetisi: Donanım araçlarını ve teknolojilerini
belirleyebilme ve kullanma; yazılım araçlarını ve teknolojilerini çalıştırmak için gereken 
verileri, bilgileri ve dijital içeriği tanımlayabilme yetisi.

2. Bilgi ve Veri Okuryazarlığı Yetisi: Bilgi ihtiyaçlarını ifade etmek, dijital verileri,
bilgileri ve içeriği bulabilme ve alma; kaynağın ve içeriğinin alaka düzeyini değerlendirebilme; 
dijital verileri, bilgileri ve içeriği depolama, yönetme ve düzenleyebilme yetisi. 

3. İletişim ve İşbirliği Yetisi: Kültürel ve kuşak farklılığının farkında olarak dijital
teknolojiler aracılığıyla etkileşim yapabilme, iletişim kurabilme ve işbirliği yapabilme; kamusal 
ve özel dijital hizmetler ve katılımcı vatandaşlık yoluyla topluma katılabilme; kişinin dijital 
kimliğini ve itibarını yönetebilme yetisi.

4. Dijital İçerik Oluşturma Yetisi: Dijital içerik oluşturma ve düzenleyebilme; telif
hakkı ve lisansların nasıl uygulanacağını bilme, bilgi ve içeriği mevcut bir bilgi birikimiyle
geliştirebilme ve entegre edebilme; bir bilgisayar sistemi için anlaşılır talimatların nasıl 
verileceğini bilme yetisi. 

5. Güvenli Kullanma Yetisi: Dijital ortamlarda cihazları, içeriği, kişisel verileri ve
gizliliği koruyabilme; fiziksel ve psikolojik sağlığı koruyabilme, sosyal refah ve sosyal içerme 
için dijital teknolojilerin farkında olma; dijital teknolojilerin çevresel etkilerinin ve 
kullanımlarının farkında olabilme yetisi. 

6. Problem Çözebilme Yetisi: Dijital ortamlarda ihtiyaç ve problemleri tespit edebilme
ve kavramsal problemler ile problem oluşturan durumları çözebilme; süreçleri ve ürünleri 
yenilemek için dijital araçları kullanabilme; dijital evrime ayak uydurabilme yetisi. 

7. Kariyer ile İlgili Yetkinlikler: Özel dijital teknolojileri çalıştırabilme ve belirli bir
alan için özel verileri, bilgileri ve dijital içeriği anlama, analiz etme ve değerlendirebilme yetisi.

UNESCO tarafından yapılan bu yeterlik kriterleri belirlenmesinin en önemli nedeni 
dijital okuryazarlık düzeyinin uluslararası bir şekilde ölçülebilir hâle getirilebilmesidir.

kuryazarlığı ölçmek amacıyla Wan Ng (2012) tarafından bir ölçek 
geliştirilmiştir. Ng çalışmasında dijital okuryazarlığı; teknik, bilişsel ve sosyal
olarak üçe ayırmış ve sırasıyla dijital okuryazar olmanın;

• Teknik boyutunu, teknik ve operasyonel yeteneklere

• Bilişsel boyutunu, araştırma, değerlendirme ve eleştirel düşünebilme
yeteneğine sahip, ahlaki ve hukuki konularda bilgi sahibi olma, 

• Sosyal-duygusal boyutunu ise gerçek dünyadaki gibi iletişim kurma, doğru
iletişim dili kullanma, kişisel mahremiyete önem verme ve verileri koruma, 

12  

gerekmediği sürece ifşa etmeme, tehdit ve tehlikelerin farkında olma, kişiye, 
kişisel haklara ve kişisel verilere saygı duyma olarak tanımlamıştır13. 

Buna göre Ng Wan’ın ölçeğinde tutum, teknik, bilişsel ve sosyal başlıkları altında 
dijital okuryazarlığı ölçmeyi hedefleyen ifadeler yer almaktadır

Bu araştırma kapsamında dijital okuryazarlık düzeyini ölçmek amacıyla 
alanyazındaki jital okuryazarlık tanımları ve yetilerinden yararlanılarak özellikle 
UNESCO tanımlarından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK tarafından geliştirilmiş 
özel bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek aşağıda belirtilen 4 ana başlıktan oluşmaktadır. 

Donanımsal/Yazılımsal Yetiler ve Problem Çözebilme Yetisi
Güvenli Kullanım Yetisi
Bilgiye Ulaşma Yetisi

Geliştirilen bu ölçek ile kişilerin dijital kullanım açısından sahip oldukları yetilerin
ölçülmesi hedeflenmektedir.

Sağıroğlu ve diğerleri, 2020, s.
Nazire Burçin Hamutoğlu, Özlem Canan Güngören, Gülden Kaya Uyanık, Duygu Gür Erdoğan, Dijital 

okuryazarlık ölçeği: Türkçe’ye uyarlama çalışması, Ege Eğitim Dergisi  
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1.2. DİJİTAL OKURYAZARLIK BULGULARI 

Dijitalleşme hayatın her alanında kendisini göstermeye başlamışken dijital 
araçların kullanım yetilerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Dijital 
okuryazarlık üzerine yapılan tanımlar incelendiğinde; dijital okuryazar olmak için dijital 
teknolojileri kullanabilme, problemle karşılaşıldığında çözebilme, kişisel verileri 
koruyabilme ve güvenli kullanım ile etik ilkelerin farkında olarak kullanabilme yetilerinin 
bir arada olması gerekliliğinin olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma kapsamında da 
gençlerin dijital okuryazarlık düzeyleri bu başlıklar altında incelenerek belirlenmiştir.

Grafik 7. Dijital Okuryazarlık Ölçeği Tutum İfadeleri (%) 
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Yeni bir dijital/teknolojik ürünü kullanmayı kolayca
öğrenebilirim.

 İnternet ortamındaki bilgilerin kendi amacım açısından
kullanışlı olup olmadığını değerlendirebilirim.

 İnternette e-devlet işlemleri, okul, hastane, bankacılık
hizmetleri vb. işlemlerinden herhangi birini kendi

başıma gerçekleştirebilirim.

Gönderenini bilmediğim e-postaların içeriğinde gelen
linkleri açma konusunda dikkatli davranırım.

Dijital araçlarımdan (telefon, bilgisayar, tablet vs.)
herhangi biri arızalandığında ne yapacağımı

bilirim/kime başvuracağımı bilirim.
Sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde (alışveriş,

film/video siteleri vb.) kişisel verilerimi korumayı

Okuldaki ders, ödev ve projelerim için dijital araçlardan
sık sık yararlanırım.

İnternetten herhangi bir konu hakkında araştırma
yapmayı ve konu hakkında bilgi edinmeyi bilirim.

Dijital ortamdan elde ettiğim bilgi ve haberlerin
doğruluğunu sorgularım.

Herhangi bir konu hakkında bilgi veya habere ulaşmak
için birden fazla kaynak kullanırım.

Bir internet sitesinin güvenli olup olmadığını kontrol

İnternet kullanırken online(siber) saldırı, virüs tehdidi
ve kişisel bilgilerimin çalınması gibi durumlara karşı

önlem alırım.

Bilgisayarda Word/ Excel/PowerPoint gibi programları

Bilgilerim başkalarının eline geçtiğinde ne yapacağımı

Dijital araçlarımda meydana gelen basit sorunları tek
başıma çözebilirim.

Sosyal medya, sohbet odaları veya herhangi bir çevrim 
içi toplulukta beni sinirlendiren veya rahatsız eden 

mesajlar/konuşmalar karşısında sakinliğimi korurum.

Dijital araçları kullanarak edindiğim bilgiler daha
kalıcıdır.

Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum

,
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,
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Grafik 7’de gençlerin dijital okuryazarlık becerileri incelendiğinde, yeni bir 
dijital/teknolojik ürünü kullanma becerisi ilk sırada gelmektedir. Buna göre gençlerin 
%78,9’u yeni bir dijital/teknolojik ürünü kullanmayı kolayca öğrenme becerisine sahip 
olduklarını belirtmiştir. 

Ayrıca “internet ortamındaki bilgilerin kendi amacım açısından kullanışlı olup 
olmadığını değerlendirebilirim.” ifadesine katılım oranı %71,3; “internette e
işlemleri, oku , hastane, bankacılık hizmetleri vb. işlemlerinden herhangi birin
başıma gerçekleştirebilirim.” ifadesine katılım oranı %70,9’dur. 

Diğer taraftan gençlerin dijital ortamdan öğrenmeye yönelik becerileri en son 
sırada kalmıştır. Gençlerin yalnızca %57,2’si dijital araçları kullanarak edinilen bilginin 
kalıcı olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde gençlerin sanal ortamlarda sinirlendikleri 
durumlar karşısında sakin kalabilme durumları da dig� er becerilere nazaran du� şu� k 
orandadır. Gençlerin %59’u “Sosyal medya, sohbet odaları veya herhangi bir çevrim içi 

i sinirlendiren veya rahatsız eden mesajlar/konuşmalar karşısında 
sakinliğimi korurum.” ifadesine katılmıştır. 

 
 

Tablo 6. Dijital Okuryazarlık Ölçeği Tutum İfadelerinin Bileşenlerine Göre 
Dağılımı 

 Faktör Ortalama 
Puan 

 
Donanımsal/Yazılımsal Yetiler ve Problem 
Çözebilme Yetisi 

 
3,61±0,81 

 Dijital araçlarımdan (telefon, bilgisayar, tablet vs.) herhangi 
biri arızalandığında ne yapacağımı bilirim/kime 
başvuracağımı bilirim.

 programları etkin 

 Dijital araçlarımda meydana gelen basit sorunları tek başıma 
çözebilirim.

 
Güvenli Kullanım Yetisi 

 
3,67±0,73 

 İnternette e devlet işlemleri, okul, hastane, bankacılık 
hizmetleri vb. işlemlerinden herhangi birini kendi başıma 
gerçekleştirebilirim.

 Gönderenini bilmediğim e postaların içeriğinde gelen linkleri 
açma konusunda dikkatli davranırım.

 Bir internet sitesinin güvenli olup olmadığını kontrol etmeyi 

 İnternet kullanırken çevrim içi (siber) saldırı, virüs 
kişisel bilgilerimin çalınması gibi durumlara karşı önlem 
alırım.

 Bilgilerim başkalarının eline geçtiğinde ne yapacağımı bilirim.
 Sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde (alışveriş, 

film/video siteleri vb.) kişisel verilerimi korumayı 
 
Bilgiyi Filtreleme Yetisi 

 
3,72±0,77 

 Yeni bir dijital/teknolojik ürünü kullanmayı kolayca 
öğrenebilirim.

 İnternet ortamındaki bilgilerin kendi amacım açısından 
kullanışlı olup olmadığını değerlendirebilirim.

 Dijital ortamdan elde ettiğim bilgi ve haberlerin doğruluğunu 
sorgularım.

 Herhangi bir konu hakkında bilgi veya habere ulaşmak için 
birden fazla kaynak kullanırım.

 
Bilgiye Ulaşma Yetisi 

 
3,53±0,86 

 Okuldaki ders, ödev ve projelerim için dijital araçlardan sık sık 
yararlanırım.

 İnternetten herhangi bir konu hakkında araştırma yapmayı ve 
konu hakkında bilgi edinmeyi bilirim.

 Dijital araçları kullanarak edindiğim bilgiler daha kalıcıdır.

1 

2 

3 

4 
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kullanışlı olup olmadığını değerlendirebilirim.

 Dijital ortamdan elde ettiğim bilgi ve haberlerin doğruluğunu 
sorgularım.

 Herhangi bir konu hakkında bilgi veya habere ulaşmak için 
birden fazla kaynak kullanırım.

 
Bilgiye Ulaşma Yetisi 

 
3,53±0,86 

 Okuldaki ders, ödev ve projelerim için dijital araçlardan sık sık 
yararlanırım.

 İnternetten herhangi bir konu hakkında araştırma yapmayı ve 
konu hakkında bilgi edinmeyi bilirim.

 Dijital araçları kullanarak edindiğim bilgiler daha kalıcıdır.

1 

2 

3 

4 
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Grafik 8. Dijital Okuryazarlık Bileşenleri Ortalama Puanlarının Demografik 
Değişkenlere Göre Dağılımı 

Donanımsal/Yazılımsal Yetiler ve Problem Çözebilme Yetisi 
, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine , Dijital Okuryazarlık Düzeylerine Göre Dağılım

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Donanımsal/Yazılımsal Yetiler ve Problem 
Çözebilme Yetisi” cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde uygulanan t testi sonucunda 
p değeri 0,00<0,05 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç 95 güvenilirlikle cinsiyetler 
arasında donanımsal/yazılımsal yetiler ve problem çözebilme yetisi açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Buna göre kadınların 
bu başlık altında verdikleri ifadelerin ortalaması 3,53 iken erkeklerin 3,68 olduğu 
görülmüştür. 

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Donanımsal/Yazılımsal Yetiler ve Problem 
Çözebilme Yetisi” SES düzeylerine göre incelendiğinde yapılan varyans 
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p değeri 0,000<0,05 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç  %95 güvenilirlikle SES düzeyleri
arasında donanımsal/yazılımsal yetiler ve problem ço� zme yetisi bakımından istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık oldug�unu ifade etmektedir. Farklılıg� ın hangi kategoriler 
arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda
düzeyinin diğer gruplardan anlamlı biçimde farklı olduğu görülmüştür. Buna göre 
başlık altında değerlendirilen ifadelerin ortalama puanı AB SES düzeyinde 3,67, C1 SES 
düzeyinde 3,65, C2 SES düzeyinde 3,60 ve DE SES düzeyinde 3,45 olarak hesaplanmıştır.  

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Donanımsal/Yazılımsal Yetiler ve Problem 
Çözebilme Yetisi” dijital okuryazarlık seviyesine göre incelendiğinde yapılan varyans 
analizi sonucunda p değeri 0,000<0,05 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç  %95 
güvenilirlikle dijital okuryazarlık arasında donanımsal/yazılımsal yetiler ve 
problem çözme yetisi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade 

Farklılığın hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek için uygulanan 
Tamhane’s T2 testi sonucunda tüm dijital okuryazarlık seviyeleri arasında anlamlı 
farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre dijital okuryazarlık seviyesi yükseldikçe 
donanımsal/yazılımsal yetiler ve problem çözme becerisinde de artış olduğu 
görülmektedir. Dijital okuryazarlık düzeyi düşük olanların puanı 2,96, orta düzey 
olanların puanı 3,71 ve yüksek düzey olanların puanı ise 4,28’dir.  
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Grafik 8. Dijital Okuryazarlık Bileşenleri Ortalama Puanlarının Demografik 
Değişkenlere Göre Dağılımı 

Donanımsal/Yazılımsal Yetiler ve Problem Çözebilme Yetisi 
, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine , Dijital Okuryazarlık Düzeylerine Göre Dağılım

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Donanımsal/Yazılımsal Yetiler ve Problem 
Çözebilme Yetisi” cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde uygulanan t testi sonucunda 
p değeri 0,00<0,05 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç 95 güvenilirlikle cinsiyetler 
arasında donanımsal/yazılımsal yetiler ve problem çözebilme yetisi açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Buna göre kadınların 
bu başlık altında verdikleri ifadelerin ortalaması 3,53 iken erkeklerin 3,68 olduğu 
görülmüştür. 

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Donanımsal/Yazılımsal Yetiler ve Problem 
Çözebilme Yetisi” SES düzeylerine göre incelendiğinde yapılan varyans 
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p değeri 0,000<0,05 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç  %95 güvenilirlikle SES düzeyleri
arasında donanımsal/yazılımsal yetiler ve problem ço� zme yetisi bakımından istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık oldug�unu ifade etmektedir. Farklılıg� ın hangi kategoriler 
arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda
düzeyinin diğer gruplardan anlamlı biçimde farklı olduğu görülmüştür. Buna göre 
başlık altında değerlendirilen ifadelerin ortalama puanı AB SES düzeyinde 3,67, C1 SES 
düzeyinde 3,65, C2 SES düzeyinde 3,60 ve DE SES düzeyinde 3,45 olarak hesaplanmıştır.  

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Donanımsal/Yazılımsal Yetiler ve Problem 
Çözebilme Yetisi” dijital okuryazarlık seviyesine göre incelendiğinde yapılan varyans 
analizi sonucunda p değeri 0,000<0,05 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç  %95 
güvenilirlikle dijital okuryazarlık arasında donanımsal/yazılımsal yetiler ve 
problem çözme yetisi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade 

Farklılığın hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek için uygulanan 
Tamhane’s T2 testi sonucunda tüm dijital okuryazarlık seviyeleri arasında anlamlı 
farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre dijital okuryazarlık seviyesi yükseldikçe 
donanımsal/yazılımsal yetiler ve problem çözme becerisinde de artış olduğu 
görülmektedir. Dijital okuryazarlık düzeyi düşük olanların puanı 2,96, orta düzey 
olanların puanı 3,71 ve yüksek düzey olanların puanı ise 4,28’dir.  
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Grafik 9. Dijital Okuryazarlık Bileşenleri Ortalama Puanlarının Demografik 
Değişkenlere Göre Dağılımı 

Güvenli Kullanım Yetisi
, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine , Dijital Okuryazarlık Düzeylerine Göre Dağılım

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Güvenli Kullanım Yetisi” cinsiyet değişkeni 
açısından incelendiğinde uygulanan t testi sonucunda p değeri 0,00<0,05 olarak 

aplanmıştır. Bu sonuç 95 güvenilirlikle cinsiyetler arasında güvenli kullanım
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Buna göre 
kadınların bu başlık altında verdikleri ifadelerin ortalaması 3,62 iken erkeklerin 3,71 
olduğu görülmüştür. 

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Güvenli Kullanım Yetisi” SES düzeylerine göre 
incelendiğinde yapılan varyans analizi sonucunda p değeri 0,000
hesaplanmıştır. Bu sonuç %95 güvenilirlikle SES düzeyleri arasında güvenli kullanım 
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bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. 
Farklılığın hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 

DE SES du� zeyinin dig� er gruplardan anlamlı biçimde farklı oldug�u 
go� ru� lmu� ştu� r. Buna go� re ”Güvenli Kullanım Yetisi” başlıg� ı altında yer alan ifadelerin
ortalaması AB ve C1 SES düzeyinde 3,72, C2 SES düzeyinde 3,65 ve DE SES dü
olarak belirlenmiştir.  

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Güvenli Kullanım Yetisi” dijital okuryazarlık 
seviyesine göre incelendiğinde yapılan varyans analizi sonucunda p değeri 0,000
olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç  %95 güvenilirlikl dijital okuryazarlık
arasında güvenli kullanım yetisi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olduğunu ifade etmektedir. Farklılığın hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek 
için uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda tüm dijital okuryazarlık seviyeleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Dijital okuryazarlık seviyesi düşük olanların puan 
ortalaması 3, orta olanların 3,78 ve yüksek olanların ise 4,34’tür.  
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Grafik 9. Dijital Okuryazarlık Bileşenleri Ortalama Puanlarının Demografik 
Değişkenlere Göre Dağılımı 

Güvenli Kullanım Yetisi
, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine , Dijital Okuryazarlık Düzeylerine Göre Dağılım

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Güvenli Kullanım Yetisi” cinsiyet değişkeni 
açısından incelendiğinde uygulanan t testi sonucunda p değeri 0,00<0,05 olarak 

aplanmıştır. Bu sonuç 95 güvenilirlikle cinsiyetler arasında güvenli kullanım
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Buna göre 
kadınların bu başlık altında verdikleri ifadelerin ortalaması 3,62 iken erkeklerin 3,71 
olduğu görülmüştür. 

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Güvenli Kullanım Yetisi” SES düzeylerine göre 
incelendiğinde yapılan varyans analizi sonucunda p değeri 0,000
hesaplanmıştır. Bu sonuç %95 güvenilirlikle SES düzeyleri arasında güvenli kullanım 
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bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. 
Farklılığın hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 

DE SES du� zeyinin dig� er gruplardan anlamlı biçimde farklı oldug�u 
go� ru� lmu� ştu� r. Buna go� re ”Güvenli Kullanım Yetisi” başlıg� ı altında yer alan ifadelerin
ortalaması AB ve C1 SES düzeyinde 3,72, C2 SES düzeyinde 3,65 ve DE SES dü
olarak belirlenmiştir.  

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Güvenli Kullanım Yetisi” dijital okuryazarlık 
seviyesine göre incelendiğinde yapılan varyans analizi sonucunda p değeri 0,000
olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç  %95 güvenilirlikl dijital okuryazarlık
arasında güvenli kullanım yetisi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olduğunu ifade etmektedir. Farklılığın hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek 
için uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda tüm dijital okuryazarlık seviyeleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Dijital okuryazarlık seviyesi düşük olanların puan 
ortalaması 3, orta olanların 3,78 ve yüksek olanların ise 4,34’tür.  
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Grafik 10. Dijital Okuryazarlık Bileşenleri Ortalama Puanlarının Demografik 
Değişkenlere Göre Dağılımı 

Bilgiyi Filtreleme Yetisi 
, Yaş Gruplarına SES Düzeyine , Dijital Okuryazarlık Düzeylerine Göre Dağılım

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Bilgiyi Filtreleme Yetisi” cinsiyet değişkeni 
açısından incelendiğinde uygulanan t testi sonucunda p değeri 0,00<0,05 olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuç 95 güvenilirlikle cinsiyetler arasında güvenli kullanım
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Buna göre 
kadınların bu başlık altında verdikleri ifadelerin ortalaması 3,68 iken erkeklerin 3,75 
olduğu görülmüştür. 

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Bilgiyi Filtreleme Yetisi” SES düzeylerine göre 
incelendiğinde yapılan varyans analizi sonucunda p değeri 0,000
hesaplanmıştır. Bu sonuç %95 güvenilirlikle SES düzeyleri arasında 
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bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. 
Farklılığın hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 

C2 ve DE SES düzeylerinin diğer gruplardan anlamlı biçimde farklı olduğu 
görülmüştür. Buna göre bu başlık altında yer alan ifadelerin ortalaması SES düzeylerine 
göre incelendiğinde, AB SES düzeyinde ortalama puanın 3,77, C1 SES düzeyinde ortalama 
puanın 3,81, C2 SES düzeyinde ortalama puanın 3,68 ve DE SES düzeyinde ortalama 
puanın 3,48 olduğu tespit edilmiştir.  

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Bilgiyi Filtreleme Yetisi” zarlık 
seviyesine göre incelendiğinde yapılan varyans analizi sonucunda p değeri 0,000
olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç  %95 güvenilirlikle dijital okuryazarlık
arasında bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olduğunu ifade etmektedir. Farklılığın hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek 
için uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda tüm dijital okuryazarlık seviyeleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre “Bilgiyi Filtreleme Yetisi” başlığı dijital 
okuryazarlık düzeyi açısından incelendiğinde, dijital okuryazarlık düzeyi düşük olanların 
puanının 3, orta düzey olanların puanının 3,88 ve yüksek düzey olanların puanının ise 
4,40 olduğu tespit edilmiştir.  
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Grafik 10. Dijital Okuryazarlık Bileşenleri Ortalama Puanlarının Demografik 
Değişkenlere Göre Dağılımı 

Bilgiyi Filtreleme Yetisi 
, Yaş Gruplarına SES Düzeyine , Dijital Okuryazarlık Düzeylerine Göre Dağılım

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Bilgiyi Filtreleme Yetisi” cinsiyet değişkeni 
açısından incelendiğinde uygulanan t testi sonucunda p değeri 0,00<0,05 olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuç 95 güvenilirlikle cinsiyetler arasında güvenli kullanım
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Buna göre 
kadınların bu başlık altında verdikleri ifadelerin ortalaması 3,68 iken erkeklerin 3,75 
olduğu görülmüştür. 

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Bilgiyi Filtreleme Yetisi” SES düzeylerine göre 
incelendiğinde yapılan varyans analizi sonucunda p değeri 0,000
hesaplanmıştır. Bu sonuç %95 güvenilirlikle SES düzeyleri arasında 
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bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. 
Farklılığın hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 

C2 ve DE SES düzeylerinin diğer gruplardan anlamlı biçimde farklı olduğu 
görülmüştür. Buna göre bu başlık altında yer alan ifadelerin ortalaması SES düzeylerine 
göre incelendiğinde, AB SES düzeyinde ortalama puanın 3,77, C1 SES düzeyinde ortalama 
puanın 3,81, C2 SES düzeyinde ortalama puanın 3,68 ve DE SES düzeyinde ortalama 
puanın 3,48 olduğu tespit edilmiştir.  

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Bilgiyi Filtreleme Yetisi” zarlık 
seviyesine göre incelendiğinde yapılan varyans analizi sonucunda p değeri 0,000
olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç  %95 güvenilirlikle dijital okuryazarlık
arasında bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olduğunu ifade etmektedir. Farklılığın hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek 
için uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda tüm dijital okuryazarlık seviyeleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre “Bilgiyi Filtreleme Yetisi” başlığı dijital 
okuryazarlık düzeyi açısından incelendiğinde, dijital okuryazarlık düzeyi düşük olanların 
puanının 3, orta düzey olanların puanının 3,88 ve yüksek düzey olanların puanının ise 
4,40 olduğu tespit edilmiştir.  
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Grafik 11. Dijital Okuryazarlık Bileşenleri Ortalama Puanlarının Demografik 
Değişkenlere Göre Dağılımı 

Bilgiye Ulaşma Yetisi
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine , Dijital Okuryazarlık Düzeylerine Göre Dağılım

Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Bilgiye Ulaşma Yetisi” SES du� zeylerine go� re
incelendig� inde yapılan varyans analizi sonucunda p deg�eri 0,000 5
hesaplanmıştır. Bu sonuç %95 güvenilirlikle SES düzeyleri arasında 
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Farklılığın 
hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 testi 

C2 ve DE SES düzeylerinin diğer gruplardan anlamlı biçimde farklı olduğ
görülmüştür. Buna göre “Bilgiye Ulaşma Yetisi” altında yer alan ifadelerin ortalaması SES 
düzeylerine göre incelendiğinde, AB SES düzeyinde ortalama puanın 3,62, C1 SES 
düzeyinde ortalama puanın 3,60, C2 SES düzeyinde ortalama puanın 3,49 ve DE SES 
düzeyinde ortalama puanın 3,31 olduğu tespit edilmiştir.  
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Dijital okuryazarlık bileşenlerinden “Bilgiye Ulaşma Yetisi” dijital okuryazarlık 
seviyesine göre incelendiğinde yapılan varyans analizi sonucunda p değeri 0,000
olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç  %95 güvenilirlikle dijital okuryazarlık
arasında bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olduğunu ifade etmektedir. Farklılığın hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek 
için uygulanan Tamhane’s T2 testi s tüm dijital okuryazarlık seviyeleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre “Bilgiye Ulaşma Yetisi” başlığı dijital 
okuryazarlık düzeyi açısından incelendiğinde, dijital okuryazarlık düzeyi düşük olanların 
puanının 2,89, orta düzey olanların puanının 3,63 ve yüksek düzey olanların puanının ise 
4,19 olduğu tespit edilmiştir. 

Dijital okuryazarlık bileşenleri genel olarak değerlendirildiğinde ise genel 
ortalaması en düşük olan bileşen 3,53 ortalama ile “Bilgiye Ulaşma Yetisi” iken en yüksek 
olan bileşen 3,72 genel ortalama puan ile “Bilgiyi Filtreleyebilme Yetisi” olmuştur.  
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Grafik 11. Dijital Okuryazarlık Bileşenleri Ortalama Puanlarının Demografik 
Değişkenlere Göre Dağılımı 

Bilgiye Ulaşma Yetisi
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine , Dijital Okuryazarlık Düzeylerine Göre Dağılım
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hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 testi 

C2 ve DE SES düzeylerinin diğer gruplardan anlamlı biçimde farklı olduğ
görülmüştür. Buna göre “Bilgiye Ulaşma Yetisi” altında yer alan ifadelerin ortalaması SES 
düzeylerine göre incelendiğinde, AB SES düzeyinde ortalama puanın 3,62, C1 SES 
düzeyinde ortalama puanın 3,60, C2 SES düzeyinde ortalama puanın 3,49 ve DE SES 
düzeyinde ortalama puanın 3,31 olduğu tespit edilmiştir.  
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için uygulanan Tamhane’s T2 testi s tüm dijital okuryazarlık seviyeleri arasında 
anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre “Bilgiye Ulaşma Yetisi” başlığı dijital 
okuryazarlık düzeyi açısından incelendiğinde, dijital okuryazarlık düzeyi düşük olanların 
puanının 2,89, orta düzey olanların puanının 3,63 ve yüksek düzey olanların puanının ise 
4,19 olduğu tespit edilmiştir. 

Dijital okuryazarlık bileşenleri genel olarak değerlendirildiğinde ise genel 
ortalaması en düşük olan bileşen 3,53 ortalama ile “Bilgiye Ulaşma Yetisi” iken en yüksek 
olan bileşen 3,72 genel ortalama puan ile “Bilgiyi Filtreleyebilme Yetisi” olmuştur.  
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Grafik 12. Örneklem Dağılımı: Dijital Okuryazarlık Düzeyi (%) 
 

Dijital okuryazarlık du� zeylerine bakıldıg� ında �rafik 12’de go� ru� ldu� g�u�  u� zere 
araştırmaya katılan gençlerin %35,6’sı düşük, %35’i orta ve %29,4’ü yüksek dijital 
okuryazarlık düzeyine

Örneklem dağılımına bakıldığında ryazarlık ifadelerine ilişkin puanların 
ortalaması 3,63±0,64 olarak hesaplanmıştır. Dijital okuryazarlık düzeyi düşük 

olanların puanlarının ortalaması 2,97±0,52 ; orta olanların puanlarının 
ortalaması 3,74±0,13 ve yüksek olanların puanlarının ortalaması 4,29±0,29

olarak hesaplanmıştır.
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DÜŞÜK ORTA YÜKSEK

Her 10 gençten yaklaşık 3’ünün 
dijital okuryazarlık düzeyi yüksektir. 

Tablo 7. Dijital Okuryazarlık Düzeyinin Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı 
(%) 

Cinsiyet, Yaş ve SES Düzeyine Göre Dağılım

Gençlerin dijital okuryazarlık düzeyleri demografik değişkenlere göre 
incelendiğinde bazı değişkenler açısından farklılaşmalar olduğu tespit edilmiştir. Buna 
göre erkek katılımcıların %30,5’inin, kadınların ise %28’inin dijital okuryazarlık 
düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan kadınların %38,9’unun, 
erkeklerin ise %33’ünün dijital okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. 

Yaş gruplarına göre dijital okuryazarlık düzeyine bakıldığında 15 18 yaş grubunun 
%26,2’sinin, 19 21 yaş grubunun ise %31,6’sının dijital okuryazarlık düzeyinin yüksek 
olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca SES düzeyleri açısından dijital okuryazarlık durumu incelendiğinde AB 
düzeyinin %30,4’ünün, C1 SES düzeyinin %30,5’inin, C2 SES düzeyinin %29,2’sinin ve DE 
SES düzeyinin %25,5’inin dijital okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.
DE SES düzeyinin yarısının (%49,9) dijital okuryazarlık düzeyinin düşük olması araştırma 
kapsamında elde edilen çarpıcı verilerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

için n=6.064
Cramer’s V=0,061; p=0,000
Cramer’s V=0,059; p=0,000
Cramer’s V=0,093; p=0,000 

DÜŞÜK ORTA YÜKSEK TOPLAM 
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Yaş Gruplarına Göre Dağılım28 
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 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım29 
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ORTALAMA  35,6  35,0  29,4 100 
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Yapılan analizler sonucunda erkeklerin dijital okuryazarlık düzey
kadınlarınkinden, 19 21 yaş grubunun 15 18 yaş grubununkinden ve C1 SES düzeyinin
diğer SES düzeyleri n daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

insiyet, yaş ve SES düzeyi değişkenlerinin dijital okuryazarlık düzey
olduğu görülmektedir. Buna göre dijital okuryazarlık düzeyinin artırılmasına daha fazla 
ihtiyacı olan gruplar kadınlar, daha genç yaş grupları (15 ekonomik statü 
açısından daha düşük SES düzeyi) yer alanlardı

Grafik 13. Medya Araçlarını Her Gün Sıklığında Kullananların Dijital Okuryazarlık 
Düzeylerinin Dağılımı (%) 

Medya araçlarını her gün kullananların dijital okuryazarlık düzeyleri 
incelendiğinde, televizyon, internet ve dijital yayın platformunu her gün kullananların 
genel olarak düşük ve orta dijital okuryazarlık düzeyine sahip oldukları 
belirlenmiştir. Buna göre her gün televizyon izleyenlerin %35,8’i düşük, %36,5’i orta ve 
%27,7’si yüksek dijital okuryazarlık düzeyine sahiptir. Benzer şekilde interneti 
her gün kullananların %33,2’si düşük, %36,4’ü orta ve %30,4’ü yüksek 

lık düzeyine Buna göre medya araçlarının her gün kullanımının dijital 
okuryazarlığı geliştirme açısından önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Buna karşın 
dijital okuryazarlık düzeyi yüksek olanlarda medya kullanım süre ve sıklıklarında kontrol 
mekanizmasını etkin bir biçimde kullandıklarından bahsedilebilir. Ayrıca özellikle 
internet kullanımında dijital okuryazarlık düzeyi yüksek olanların oranının yalnızca 
%30,4 olduğu düşünüldüğünde güvenli internet kullanımı ve kişisel verilerin korunması 
gibi konularda dijital okuryazarlık düzeyi yüksek olmayan kullanıcıların sorunlar 
yaşayabileceği unutulmamalıdır. 
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Grafik 14. Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ve Yaş Dağılımının Uyum Analizi ile 
İncelenmesi 

Araştırma kapsamında yaş grupları ve dijital okuryazarlık düzeyleri 
ile incelenmiştir.  Buna göre araştırmaya katılan gençlerde 21 yaş grubunda
okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu, 18 yaş grubunda orta düzey ve 15 16 yaş 
grubunda ise düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda yaş arttıkça dijital 
okuryazarlık düzeyi artmaktadır

Tablo 8. Yeni bir dijital/teknolojik ürünü kullanmayı kolayca öğrenebilirim. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Yeni bir dijital/teknolojik ürünü kullanmayı kolayca öğrenebilirim.” 
katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların %74,8’i, 
erkeklerin ise %82,1’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Aynı ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15
18 yaş grubunun %77,7’si, 19 21 yaş grubunun ise %79,7’si ifadeye katılmaktadır. 

Diğer yandan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %82,6’sı, C1 SES düzeyinin %83,8’i, C2 SES düzeyinin 
%76,3’ü ve DE SES düzeyinin ise %64,9’u ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES Değişkeni için n=6.064 
Cramer’s V=0,094; p=0,000
Cramer’s V=0,032; p=0,041
Cramer’s V=0,108; p=0,000
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 katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 
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100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım32 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım33 

100

100
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100

ORTALAMA 12,0 9,1 78,9 100 

54 Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması



Grafik 14. Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ve Yaş Dağılımının Uyum Analizi ile 
İncelenmesi 

Araştırma kapsamında yaş grupları ve dijital okuryazarlık düzeyleri 
ile incelenmiştir.  Buna göre araştırmaya katılan gençlerde 21 yaş grubunda
okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu, 18 yaş grubunda orta düzey ve 15 16 yaş 
grubunda ise düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda yaş arttıkça dijital 
okuryazarlık düzeyi artmaktadır

Tablo 8. Yeni bir dijital/teknolojik ürünü kullanmayı kolayca öğrenebilirim. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Yeni bir dijital/teknolojik ürünü kullanmayı kolayca öğrenebilirim.” 
katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların %74,8’i, 
erkeklerin ise %82,1’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Aynı ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15
18 yaş grubunun %77,7’si, 19 21 yaş grubunun ise %79,7’si ifadeye katılmaktadır. 

Diğer yandan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %82,6’sı, C1 SES düzeyinin %83,8’i, C2 SES düzeyinin 
%76,3’ü ve DE SES düzeyinin ise %64,9’u ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES Değişkeni için n=6.064 
Cramer’s V=0,094; p=0,000
Cramer’s V=0,032; p=0,041
Cramer’s V=0,108; p=0,000

Katılmıyorum 

Ne  
katılıyorum  

ne 
 katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım31

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım32 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım33 

100

100

100

100

ORTALAMA 12,0 9,1 78,9 100 

55Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı



Tablo 9. İnternet ortamındaki bilgilerin kendi amacım açısından kullanışlı olup 
olmadığını değerlendirebilirim. (%)

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“İnternet ortamındaki bilgilerin kendi amacım açısından kullanışlı olup olmadığını 
değerlendirebilirim.” ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı 
incelendiğinde kadınların %69’u, erkeklerin ise %73,2’si ifadeye katıldıklarını
belirtmiştir.

Diğer taraftan aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerina göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinun %75,8’i, C1 SES düzeyinin %75,4’ü, C2 SES düzeyinin 
%69,5’i ve DE SES düzeyinin ise %56,5’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,04
Cramer’s V=0,104; p=0,000 
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Tablo 10. İnternette e-devlet işlemleri, okul, hastane, bankacılık hizmetleri vb. 
işlemlerinden herhangi birini kendi başıma gerçekleştirebilirim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“İnternette e devlet işlemleri, okul, hastane, bankacılık hizmetleri vb. 
işlemlerinden herhangi birini kendi başıma gerçekleştirebilirim.” ifadesine katılım 

yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15 18 yaş grubunun %68,8’i, 19
21 yaş grubunun ise %72,4’ü ifadeye katılmaktadır. 

Buna ek olarak ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %76,1’i, C1 SES düzeyinin %73,5’i, C2 SES düzeyi
%69,3’ü ve DE SES düzeyinin ise %59,7’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

 

                                                           
SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,050; p=0,000
Cramer’s V=0,081; p=0,000 

 Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım38  

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım39  

100

100

100

100

ORTALAMA 14,0 15,1 70,9 100 
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Tablo 9. İnternet ortamındaki bilgilerin kendi amacım açısından kullanışlı olup 
olmadığını değerlendirebilirim. (%)

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“İnternet ortamındaki bilgilerin kendi amacım açısından kullanışlı olup olmadığını 
değerlendirebilirim.” ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı 
incelendiğinde kadınların %69’u, erkeklerin ise %73,2’si ifadeye katıldıklarını
belirtmiştir.

Diğer taraftan aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerina göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinun %75,8’i, C1 SES düzeyinin %75,4’ü, C2 SES düzeyinin 
%69,5’i ve DE SES düzeyinin ise %56,5’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,04
Cramer’s V=0,104; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım35

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım36 

100

100

100

100

ORTALAMA 11,9 16,8 71,3 100 

 
 

Tablo 10. İnternette e-devlet işlemleri, okul, hastane, bankacılık hizmetleri vb. 
işlemlerinden herhangi birini kendi başıma gerçekleştirebilirim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“İnternette e devlet işlemleri, okul, hastane, bankacılık hizmetleri vb. 
işlemlerinden herhangi birini kendi başıma gerçekleştirebilirim.” ifadesine katılım 

yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15 18 yaş grubunun %68,8’i, 19
21 yaş grubunun ise %72,4’ü ifadeye katılmaktadır. 

Buna ek olarak ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %76,1’i, C1 SES düzeyinin %73,5’i, C2 SES düzeyi
%69,3’ü ve DE SES düzeyinin ise %59,7’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

 

                                                           
SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,050; p=0,000
Cramer’s V=0,081; p=0,000 

 Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım38  

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım39  

100

100

100

100

ORTALAMA 14,0 15,1 70,9 100 
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Tablo 11. Gönderenini bilmediğim e-postaların içeriğinde gelen linkleri açma 
konusunda dikkatli davranırım. (%)

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Gönderenini bilmediğim e postaların içeriğinde gelen linkleri açma konusunda 
dikkatli davranırım.” ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı 
incelendiğinde kadınların %68,9’u, erkeklerin ise %72,1’i ifadeye katıldıklarını 
belirtmiştir.

Ayrıca aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %76,8’i, C1 SES düzeyinin %72,8’i, C2 SES düzeyinin 
%68,1’i ve DE SES düzeyinin ise %61,2’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,035; p=0,025
Cramer’s V=0,077; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım41

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım42 

100

100

100

100

ORTALAMA 13,3 16,0 70,7 100 

 
 

Tablo 12. Dijital araçlarımdan (telefon, bilgisayar, tablet vs.) herhangi biri 
arızalandığında ne yapacağımı bilirim/kime başvuracağımı bilirim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Dijital araçlarımdan (telefon, bilgisayar, tablet vs.) herhangi biri arızalandığında 
ne yapacağımı bilirim/kime başvuracağımı bilirim.” ifadesine katılım durumunun 
cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların %65,7’si, erkeklerin ise %73,6’sı 
ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde AB 
SES düzeyinin %75,4’ü, C1 SES düzeyinin %72,1’i, C2 SES düzeyinin %67,5’i ve DE 
düzeyinin ise %62,7’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

                                                           
SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s
Cramer’s V=0,066; p=0,000 

 Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım44  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım  

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım45  

100

100

100

100

ORTALAMA 14,8 15,1 70,1 100 
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Tablo 11. Gönderenini bilmediğim e-postaların içeriğinde gelen linkleri açma 
konusunda dikkatli davranırım. (%)

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Gönderenini bilmediğim e postaların içeriğinde gelen linkleri açma konusunda 
dikkatli davranırım.” ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı 
incelendiğinde kadınların %68,9’u, erkeklerin ise %72,1’i ifadeye katıldıklarını 
belirtmiştir.

Ayrıca aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %76,8’i, C1 SES düzeyinin %72,8’i, C2 SES düzeyinin 
%68,1’i ve DE SES düzeyinin ise %61,2’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,035; p=0,025
Cramer’s V=0,077; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım41

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım42 

100

100

100

100

ORTALAMA 13,3 16,0 70,7 100 

 
 

Tablo 12. Dijital araçlarımdan (telefon, bilgisayar, tablet vs.) herhangi biri 
arızalandığında ne yapacağımı bilirim/kime başvuracağımı bilirim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Dijital araçlarımdan (telefon, bilgisayar, tablet vs.) herhangi biri arızalandığında 
ne yapacağımı bilirim/kime başvuracağımı bilirim.” ifadesine katılım durumunun 
cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların %65,7’si, erkeklerin ise %73,6’sı 
ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde AB 
SES düzeyinin %75,4’ü, C1 SES düzeyinin %72,1’i, C2 SES düzeyinin %67,5’i ve DE 
düzeyinin ise %62,7’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

                                                           
SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s
Cramer’s V=0,066; p=0,000 

 Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım44  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım  

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım45  

100

100

100

100

ORTALAMA 14,8 15,1 70,1 100 
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Tablo 13. Sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde (alışveriş, film/video siteleri 
vb.) kişisel verilerimi korumayı bilirim. (%)
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde (alışveriş, film/video siteleri vb.) 
kişisel verilerimi korumayı bilirim.” ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre 
dağılımı incelendiğinde kadınların %66,5’i, erkeklerin ise %71,5’i ifadeye katıldıklarını 
belirtmiştir.

Diğer yandan aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
celendiğinde AB SES düzeyinin %72,6’sı, C1 SES düzeyinin %71,8’i, C2 SES düzeyinin 

%68,3’ü ve DE SES düzeyinin ise %59,6’sı ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,054; p=0,000
Cramer’s V=0,079; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım47

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım48 

100

100

100

100

ORTALAMA 14,4 16,4 69,3 100 

Tablo 14. İnternetten herhangi bir konu hakkında araştırma yapmayı ve konu 
hakkında bilgi edinmeyi bilirim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“İnternetten herhangi bir konu hakkında araştırma yapmayı ve konu hakkında 
” ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına 

bakıldığında 15 18 yaş grubunun %64,5’i, 19 21 yaş grubunun ise %70,5’i ifadeye 
katılmaktadır. 

Buna ek olarak ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %77,3’ü, C1 SES düzeyinin %72,8’i, C2 SES düzeyinin 
%62,5’i ve DE SES düzeyinin ise %53,1’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,081; p=0,000
Cramer’s V=0,123; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım50 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım51 

100

100

100

100

ORTALAMA 15,9 16,1 68,0 100 
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Tablo 13. Sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde (alışveriş, film/video siteleri 
vb.) kişisel verilerimi korumayı bilirim. (%)
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde (alışveriş, film/video siteleri vb.) 
kişisel verilerimi korumayı bilirim.” ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre 
dağılımı incelendiğinde kadınların %66,5’i, erkeklerin ise %71,5’i ifadeye katıldıklarını 
belirtmiştir.

Diğer yandan aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
celendiğinde AB SES düzeyinin %72,6’sı, C1 SES düzeyinin %71,8’i, C2 SES düzeyinin 

%68,3’ü ve DE SES düzeyinin ise %59,6’sı ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,054; p=0,000
Cramer’s V=0,079; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım47

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım48 

100

100

100

100

ORTALAMA 14,4 16,4 69,3 100 

Tablo 14. İnternetten herhangi bir konu hakkında araştırma yapmayı ve konu 
hakkında bilgi edinmeyi bilirim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“İnternetten herhangi bir konu hakkında araştırma yapmayı ve konu hakkında 
” ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına 

bakıldığında 15 18 yaş grubunun %64,5’i, 19 21 yaş grubunun ise %70,5’i ifadeye 
katılmaktadır. 

Buna ek olarak ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %77,3’ü, C1 SES düzeyinin %72,8’i, C2 SES düzeyinin 
%62,5’i ve DE SES düzeyinin ise %53,1’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,081; p=0,000
Cramer’s V=0,123; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım50 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım51 

100

100

100

100

ORTALAMA 15,9 16,1 68,0 100 
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Tablo 15. Dijital ortamdan elde ettiğim bilgi ve haberlerin doğruluğunu 
sorgularım. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Dijital ortamdan elde ettiğim bilgi ve haberlerin doğruluğunu sorgularım.” 
ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların 
%66,1’i, erkeklerin ise %69,3’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Ayrıca aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %70,6’sı, C1 SES düzeyinin %73,1’i, C2 SES düzeyinin 
%64,3’ü ve DE SES düzeyinin ise %57,6’sı ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s
Cramer’s V=0,089; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım53

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım54 

100

100

100

100

ORTALAMA 14,3 17,9 67,9 100 

Tablo 16. Herhangi bir konu hakkında bilgi veya habere ulaşmak için birden fazla 
kaynak kullanırım. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Herhangi bir konu hakkında bilgi veya habere ulaşmak için birden fazla kaynak 
kullanırım.” ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15
18 yaş grubunun %64,6’sı, 19 21 yaş grubunun ise %68,7’si ifadeye katılmaktadır. 

Diğer yandan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %70,2’si, C1 SES düzeyinin %70,3’ü, C2 SES düzeyinin 
%66,2’si ve DE SES düzeyinin ise %55,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,044; p=0,003
Cramer’s V=0,076; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım56 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım57 

100

100

100

100

ORTALAMA 16,3 16,6 67,0 100 
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Tablo 15. Dijital ortamdan elde ettiğim bilgi ve haberlerin doğruluğunu 
sorgularım. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Dijital ortamdan elde ettiğim bilgi ve haberlerin doğruluğunu sorgularım.” 
ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların 
%66,1’i, erkeklerin ise %69,3’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Ayrıca aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %70,6’sı, C1 SES düzeyinin %73,1’i, C2 SES düzeyinin 
%64,3’ü ve DE SES düzeyinin ise %57,6’sı ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s
Cramer’s V=0,089; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım53

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım54 

100

100

100

100

ORTALAMA 14,3 17,9 67,9 100 

Tablo 16. Herhangi bir konu hakkında bilgi veya habere ulaşmak için birden fazla 
kaynak kullanırım. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Herhangi bir konu hakkında bilgi veya habere ulaşmak için birden fazla kaynak 
kullanırım.” ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15
18 yaş grubunun %64,6’sı, 19 21 yaş grubunun ise %68,7’si ifadeye katılmaktadır. 

Diğer yandan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %70,2’si, C1 SES düzeyinin %70,3’ü, C2 SES düzeyinin 
%66,2’si ve DE SES düzeyinin ise %55,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,044; p=0,003
Cramer’s V=0,076; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım56 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım57 

100

100

100

100

ORTALAMA 16,3 16,6 67,0 100 
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Tablo 17. Bir internet sitesinin güvenli olup olmadığını kontrol etmeyi bilirim. 
(%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Bir internet sitesinin güvenli olup olmadığını kontrol etmeyi bilirim.”
katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların %63,1’i, 

%70,1’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Diğer yandan aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %72,5’i, C1 SES düzeyinin %68,7’si, C2 SES düzeyinin 
%64,9’u ve DE SES düzeyinin ise %58,6’sı ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,075; p=0,000
Cramer’s V=0,076; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım59

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım60 

100

100

100

100

ORTALAMA 15,5 17,5 67,0 100 

Tablo 18. İnternet kullanırken çevrim içi (siber) saldırı, virüs tehdidi ve kişisel 
bilgilerimin çalınması gibi durumlara karşı önlem alırım. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“İnternet kullanırken çevrim içi (siber) saldırı, virüs tehdidi ve kişisel
çalınması gibi durumlara karşı önlem alırım.” ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere 
göre dağılımı incelendiğinde kadınların %63’ü, erkeklerin ise %69,5’i ifadeye 
katıldıklarını belirtmiştir.

Ayrıca aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %70,2’si, C1 SES düzeyinin %69,7’si, C2 SES düzeyinin 
%66,6’sı ve DE SES düzeyinin ise %52,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s 
Cramer’s V=0,088; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım62

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım63 

100

100

100

100

ORTALAMA 15,1 18,3 66,6 100 
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Tablo 17. Bir internet sitesinin güvenli olup olmadığını kontrol etmeyi bilirim. 
(%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Bir internet sitesinin güvenli olup olmadığını kontrol etmeyi bilirim.”
katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların %63,1’i, 

%70,1’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Diğer yandan aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %72,5’i, C1 SES düzeyinin %68,7’si, C2 SES düzeyinin 
%64,9’u ve DE SES düzeyinin ise %58,6’sı ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,075; p=0,000
Cramer’s V=0,076; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım59

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım60 

100

100

100

100

ORTALAMA 15,5 17,5 67,0 100 

Tablo 18. İnternet kullanırken çevrim içi (siber) saldırı, virüs tehdidi ve kişisel 
bilgilerimin çalınması gibi durumlara karşı önlem alırım. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“İnternet kullanırken çevrim içi (siber) saldırı, virüs tehdidi ve kişisel
çalınması gibi durumlara karşı önlem alırım.” ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere 
göre dağılımı incelendiğinde kadınların %63’ü, erkeklerin ise %69,5’i ifadeye 
katıldıklarını belirtmiştir.

Ayrıca aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %70,2’si, C1 SES düzeyinin %69,7’si, C2 SES düzeyinin 
%66,6’sı ve DE SES düzeyinin ise %52,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s 
Cramer’s V=0,088; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım62

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım63 

100

100

100

100

ORTALAMA 15,1 18,3 66,6 100 
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Tablo 19. Bilgisayarda word/excel/powerpoint gibi programları etkin 
kullanabilirim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Bilgisayarda word/excel/powerpoint gibi programları etkin kullanabilirim.”
ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların 
%61,7’si, erkeklerin ise %65,2’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Aynı ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15
18 yaş grubunun %60,9’u, 21 yaş grubunun ise %65,6’sı ifadeye katılmaktadır. 

Diğer yandan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %67,7’si, C1 SES düzeyinin %66,4’ü, C2 SES düzeyi
%62,2’si ve DE SES düzeyinin ise %52,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,037; p=0,017
Cramer’s V=0,056; p=0,000
Cramer’s V=0,074; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım65

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım66 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım67 

100

100

100

100

ORTALAMA 19,8 16,5 63,7 100 

Tablo 20. Bilgilerim başkalarının eline geçtiğinde ne yapacağımı bilirim. (%)
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Bilgilerim başkalarının eline geçtiğinde ne yapacağımı bilirim.” ifadesine katılım 
durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların %56,5’i, erkeklerin ise 
%68’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Buna ek olarak aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %62,8’i, C1 SES düzeyinin %63,1’i, C2 SES düzeyinin 
%65,9’u ve DE SES düzeyinin ise %56,2’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,119; p=0,000
Cramer’s V=0,046; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım69

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım70 

100

100

100

100

ORTALAMA 18,0 19,1 62,9 100 
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Tablo 19. Bilgisayarda word/excel/powerpoint gibi programları etkin 
kullanabilirim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Bilgisayarda word/excel/powerpoint gibi programları etkin kullanabilirim.”
ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların 
%61,7’si, erkeklerin ise %65,2’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Aynı ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15
18 yaş grubunun %60,9’u, 21 yaş grubunun ise %65,6’sı ifadeye katılmaktadır. 

Diğer yandan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %67,7’si, C1 SES düzeyinin %66,4’ü, C2 SES düzeyi
%62,2’si ve DE SES düzeyinin ise %52,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,037; p=0,017
Cramer’s V=0,056; p=0,000
Cramer’s V=0,074; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım65

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım66 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım67 

100

100

100

100

ORTALAMA 19,8 16,5 63,7 100 

Tablo 20. Bilgilerim başkalarının eline geçtiğinde ne yapacağımı bilirim. (%)
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Bilgilerim başkalarının eline geçtiğinde ne yapacağımı bilirim.” ifadesine katılım 
durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların %56,5’i, erkeklerin ise 
%68’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Buna ek olarak aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %62,8’i, C1 SES düzeyinin %63,1’i, C2 SES düzeyinin 
%65,9’u ve DE SES düzeyinin ise %56,2’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,119; p=0,000
Cramer’s V=0,046; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım69

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım70 

100

100

100

100

ORTALAMA 18,0 19,1 62,9 100 
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Tablo 21. Dijital araçlarımda meydana gelen basit sorunları tek başıma 
çözebilirim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Dijital araçlarımda meydana gelen basit sorunları tek başıma çözebilirim.” 
ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların 
%57,2’si, erkeklerin ise %67,1’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde AB 
SES düzeyinin %63’ü, C1 SES düzeyinin %63,2’si, C2 SES düzeyinin %64,4’ü ve DE SES 
düzeyinin ise %57’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,110; p=0,000
Cramer’s V=0,048; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım72

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım73 

100

100

100

100

ORTALAMA 18,7 18,6 62,7 100 

 
 

Tablo 22. Okuldaki ders, ödev ve projelerim için dijital araçlardan sık sık 
yararlanırım. (%)  

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Öğrenci olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

“Okuldaki ders, ödev ve projelerim için dijital araçlardan sık sık yararlanırım.” 
ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15 18 yaş 

6,7’s 21 yaş grubunun ise % ’u ifadeye katılmaktadır. 

eye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin % ’i, C1 SES düzeyinin % ’ , C2 SES düzeyinin 

’sı ve DE SES düzeyinin ise %57,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

 

                                                           
SES değişkeni için n=
Cramer’s V=0,0
Cramer’s V=0,0  

 Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım75  

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım76  

100

100

100

100

ORTALAMA 14,7 16,5 68,8 100 
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Tablo 21. Dijital araçlarımda meydana gelen basit sorunları tek başıma 
çözebilirim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Dijital araçlarımda meydana gelen basit sorunları tek başıma çözebilirim.” 
ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların 
%57,2’si, erkeklerin ise %67,1’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Aynı ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde AB 
SES düzeyinin %63’ü, C1 SES düzeyinin %63,2’si, C2 SES düzeyinin %64,4’ü ve DE SES 
düzeyinin ise %57’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,110; p=0,000
Cramer’s V=0,048; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım72

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım73 

100

100

100

100

ORTALAMA 18,7 18,6 62,7 100 

 
 

Tablo 22. Okuldaki ders, ödev ve projelerim için dijital araçlardan sık sık 
yararlanırım. (%)  

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Öğrenci olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

“Okuldaki ders, ödev ve projelerim için dijital araçlardan sık sık yararlanırım.” 
ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15 18 yaş 

6,7’s 21 yaş grubunun ise % ’u ifadeye katılmaktadır. 

eye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin % ’i, C1 SES düzeyinin % ’ , C2 SES düzeyinin 

’sı ve DE SES düzeyinin ise %57,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.  

 

                                                           
SES değişkeni için n=
Cramer’s V=0,0
Cramer’s V=0,0  

 Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım75  

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım76  

100

100

100

100

ORTALAMA 14,7 16,5 68,8 100 
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Tablo 23. Sosyal medya, sohbet odaları veya herhangi bir çevrim içi toplulukta 
beni sinirlendiren veya rahatsız eden mesajlar/konuşmalar karşısında 

sakinliğimi korurum. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“ edya, sohbet odaları veya herhangi bir çevrim içi toplulukta beni 
sinirlendiren veya rahatsız eden mesajlar/konuşmalar karşısında sakinliğimi korurum.” 
ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların 
%60,5’i, erkeklerin ise %57,7’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Aynı ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15
18 yaş grubunun %56,6’sı, 19 21 yaş grubunun ise %60,6’sı ifadeye katılmaktadır. 

Diğer yandan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %63,4’ü, C1 SES düzeyinin %61,5’i, C2 SES düzey
%56,4’ü ve DE SES düzeyinin ise %51,1’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,061; p=0,000
Cramer’s V=0,039; p=0,009

r’s V=0,064; p=0,000 

Katılmıyorum 
Ne katılıyorum 

ne katılmıyorum Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım78 

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım79 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım80 

100

100

100

100

ORTALAMA 22,7 18,3 59,0 100 

 
 

Tablo 24. Dijital araçları kullanarak edindiğim bilgiler daha kalıcıdır. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Dijital araçları kullanarak edindiğim bilgiler daha kalıcıdır.” ifadesine katılım 
durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde AB SES düzeyinin %59,3’ü, C1 
SES düzeyinin %61,7’si, C2 SES düzeyinin %56,1’i ve DE SES düzeyinin ise %43,8’i ifadeye 
katıldıklarını belirtmiştir.  

                                                           
SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,081; p=0,000

 Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım82 

100

100

100

100

ORTALAMA 19,6 23,2 57,2 100 
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Tablo 23. Sosyal medya, sohbet odaları veya herhangi bir çevrim içi toplulukta 
beni sinirlendiren veya rahatsız eden mesajlar/konuşmalar karşısında 

sakinliğimi korurum. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“ edya, sohbet odaları veya herhangi bir çevrim içi toplulukta beni 
sinirlendiren veya rahatsız eden mesajlar/konuşmalar karşısında sakinliğimi korurum.” 
ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların 
%60,5’i, erkeklerin ise %57,7’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

Aynı ifadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15
18 yaş grubunun %56,6’sı, 19 21 yaş grubunun ise %60,6’sı ifadeye katılmaktadır. 

Diğer yandan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %63,4’ü, C1 SES düzeyinin %61,5’i, C2 SES düzey
%56,4’ü ve DE SES düzeyinin ise %51,1’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,061; p=0,000
Cramer’s V=0,039; p=0,009

r’s V=0,064; p=0,000 

Katılmıyorum 
Ne katılıyorum 

ne katılmıyorum Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım78 

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım79 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım80 

100

100

100

100

ORTALAMA 22,7 18,3 59,0 100 

 
 

Tablo 24. Dijital araçları kullanarak edindiğim bilgiler daha kalıcıdır. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Dijital araçları kullanarak edindiğim bilgiler daha kalıcıdır.” ifadesine katılım 
durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde AB SES düzeyinin %59,3’ü, C1 
SES düzeyinin %61,7’si, C2 SES düzeyinin %56,1’i ve DE SES düzeyinin ise %43,8’i ifadeye 
katıldıklarını belirtmiştir.  

                                                           
SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,081; p=0,000

 Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım82 

100

100

100

100

ORTALAMA 19,6 23,2 57,2 100 
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1.3. EKRAN BAĞIMLILIĞINA YÖNELİK ALANYAZIN İNCELEMESİ 

Günümüzde teknolojinin yanlış kullanımının bir bağımlılık olup olmadığı 
tartışması yerini, teknoloji bağımlılığı olarak kabul edilen; video, oyun, televizyon, eğlence 
makinesi, bilgisayar, internet ve bilgisayar oyunu gibi bağımlılık türlerine bırakmıştır.
Araştırmalar incelendiğinde sanal bağımlılık kavramının öncelikle Griffiths’in “teknoloji 
bağımlılığı” (technology addiction) ve Shotton’ın “bilgisayar bağımlılığı” (computer 
addiction) kavramları üzerinde yoğunlaştığı ve bu kavramlarla ilgili ilk çalışmaların 
İngiltere’de yapıldığı görülmektedir. “Teknoloji bağımlılığı” olarak adlandırılan bu 
bağımlılık şekli ortaya çıktığında kavramın “bağımlılık” olup olmadığının, 1990’lı yıllarda 
gerek akademisyenler gerekse klinik uzmanları tarafından tartışıldığı görülmektedir. 
Teknoloji bağımlılığının tartışılmasının nedenlerinden biri, bu bağımlılık türünün diğer 
bağımlılıklar gibi kimyasal bir bağımlılık değil sosyal nitelikli araç bağımlılığı yani sanal 
bir bağımlılık olmasıdır

Bağımlılık kimyasal bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı olarak iki grupta 
Kimyasal bağımlılık veya başka bir deyişle madde bağımlılığı; insanın 

duygu, düşünce ve davranışı üzerinde doğrudan etkili, özgüllüğü olan bir süreç olarak 
tanımlanmakta iken teknoloji bağımlılığı; içe makine etkileşimini 
içeren kimyasal olmayan bir bağımlılık olarak tanımlanmaktadır

Erken araştırmalar internet bağımlılığını teşhis etmek için internette kalınan 
sürenin doğrudan kullanılamasa da bağımlı olarak nitelendirilen kullanıcıların

80 saat arası çevrim içi olduklarını göstermektedir

��nternet bag� ımlılıg� ı hakkında yapılan araştırmalara go� re tanımlanmış bazı 
belirtiler aşag� ıdaki gibidir

 elirtileri: Sürekli bir şekilde artan çevrim içi zaman geçirme ihtiyacı
 çekilme belirtileri (Withdrawal Syndrome): İnternet kullanımının

sonuçlarını endişe içinde karşılama, internet hakkında takıntılı düşüncelere
kapılma gibi ruhsal durumların yaşanması

 Planlanan zamandan daha fazla süre internette kalma
 İnternet kullanımını azaltmak için sürekli bir istek duyma
 İnternette yapılan faaliyetlere fazla zaman harcama
 ��nternet yu� zu� nden sosyal ve mesleki faaliyetleri beklemeye alma veya 

bırakma
 İnternet kullanımına bağlı fiz

yaşanmasına rağmen interneti aşırı kullanmaya devam 

Young 2003’ten aktaran Özlem Çakır Balta, Mehmet Barış Horzum, İnternet Bağımlılığı Testi, Eğitim 
Bilimleri ve Uygulama Dergisi

Internet addiction test
2023 On Birinci Kalkınma Planı, Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu: Bağımlılıkla 

Mücadele Alt Çalışma Grubu Raporu,  

Yeşilay’a göre internet ve teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi 
kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum 
olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji bağımlığının belirtileri ise şu şekilde 
sıralanmaktadır87  

 Yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcamak
 Çevrenizdekilere ekran karşısında geçirdiğiniz zaman hakkında yalan

söylemek
 Uzun süre bilgisayar kullanmaktan dolayı fiz şikâyet etmek
 Anonim bir kişiliğe bürünmek, insanlarla internet üzerinden konuşmayı yüz

yüze konuşmaya tercih etmek
 İnternete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden ya da randevulardan

ödün vermek
 Bilgisayarınızın başında çok fazla zaman geçirdiğiniz için suçluluk duyuyorken

bir yandan da büyük bir zevk almak ve bu iki duygular arasında gidip gelmek
 Bilgisayarınızdan uzak kaldığınız zaman gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek
 Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak
Ekran bağımlılığı ile ilişkili olduğu düşünülen önemli konulardan bir diğeri ise 

bireyin sosyalleşme ihtiyacından kaynaklanan fazla ekran kullanımıdır. Bu ihtiyaç, gerçek 
yaşamda elde edilemeyen ya da kazanılamayan sosyalleşmenin, sanal ortamda giderilmek 
istenmesi şeklinde düşünülebilir. Birey elektronik postalar, sohbet odaları, tartışma 
forumları ve çevirim içi oyunlar aracılığıyla sosyalleşmeye çalışmaktadır
sosyalleşme ihtiyacının seviyesi de kişinin ekrana ne derece bağlı olduğunu gösteren bir 
başka unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ekran bağımlılığının oluşmasında; yetersiz kontrol mekanizması, internete erişim 
kolaylığı, ucuz erişim, internetin yüksek hızı gibi etkenler internet bağımlılığını tetikleyen 
ve bağımlılığa yakalanma riskini artıran dolaylı nedenler arasında sayılabilmektedir

Erken çalışmalar internetin sorunlu kullanımının sosyal izolasyona, depresyona 
kişilerin ilişkilerinde zorluklara ve evlilik uyumsuzluğuna yol açabileceğini 
göstermektedir Sorunlu internet kullanımının yalnızca psikolojik değil aynı zamanda 

açıdan da birçok zararı bulunmaktadır. Örneğin, gece geç saatlere kadar internet 
başında olan bu bireylerin bazıları internet başında kalabilmek için kafein hapları 
kullandıklarından; oluşan uyku düzensizliği bireylerde yorgunluğa neden olmakta, bu 

, 1999’den aktaran Selim Günüç, Murat Kayri, Türkiye’de İnternet 
Bağımlılık Profili e İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik üvenirlik Çalışması, Hacettepe 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
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1.3. EKRAN BAĞIMLILIĞINA YÖNELİK ALANYAZIN İNCELEMESİ 

Günümüzde teknolojinin yanlış kullanımının bir bağımlılık olup olmadığı 
tartışması yerini, teknoloji bağımlılığı olarak kabul edilen; video, oyun, televizyon, eğlence 
makinesi, bilgisayar, internet ve bilgisayar oyunu gibi bağımlılık türlerine bırakmıştır.
Araştırmalar incelendiğinde sanal bağımlılık kavramının öncelikle Griffiths’in “teknoloji 
bağımlılığı” (technology addiction) ve Shotton’ın “bilgisayar bağımlılığı” (computer 
addiction) kavramları üzerinde yoğunlaştığı ve bu kavramlarla ilgili ilk çalışmaların 
İngiltere’de yapıldığı görülmektedir. “Teknoloji bağımlılığı” olarak adlandırılan bu 
bağımlılık şekli ortaya çıktığında kavramın “bağımlılık” olup olmadığının, 1990’lı yıllarda 
gerek akademisyenler gerekse klinik uzmanları tarafından tartışıldığı görülmektedir. 
Teknoloji bağımlılığının tartışılmasının nedenlerinden biri, bu bağımlılık türünün diğer 
bağımlılıklar gibi kimyasal bir bağımlılık değil sosyal nitelikli araç bağımlılığı yani sanal 
bir bağımlılık olmasıdır

Bağımlılık kimyasal bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı olarak iki grupta 
Kimyasal bağımlılık veya başka bir deyişle madde bağımlılığı; insanın 

duygu, düşünce ve davranışı üzerinde doğrudan etkili, özgüllüğü olan bir süreç olarak 
tanımlanmakta iken teknoloji bağımlılığı; içe makine etkileşimini 
içeren kimyasal olmayan bir bağımlılık olarak tanımlanmaktadır

Erken araştırmalar internet bağımlılığını teşhis etmek için internette kalınan 
sürenin doğrudan kullanılamasa da bağımlı olarak nitelendirilen kullanıcıların

80 saat arası çevrim içi olduklarını göstermektedir

��nternet bag� ımlılıg� ı hakkında yapılan araştırmalara go� re tanımlanmış bazı 
belirtiler aşag� ıdaki gibidir

 elirtileri: Sürekli bir şekilde artan çevrim içi zaman geçirme ihtiyacı
 çekilme belirtileri (Withdrawal Syndrome): İnternet kullanımının

sonuçlarını endişe içinde karşılama, internet hakkında takıntılı düşüncelere
kapılma gibi ruhsal durumların yaşanması

 Planlanan zamandan daha fazla süre internette kalma
 İnternet kullanımını azaltmak için sürekli bir istek duyma
 İnternette yapılan faaliyetlere fazla zaman harcama
 ��nternet yu� zu� nden sosyal ve mesleki faaliyetleri beklemeye alma veya 

bırakma
 İnternet kullanımına bağlı fiz

yaşanmasına rağmen interneti aşırı kullanmaya devam 

Young 2003’ten aktaran Özlem Çakır Balta, Mehmet Barış Horzum, İnternet Bağımlılığı Testi, Eğitim 
Bilimleri ve Uygulama Dergisi

Internet addiction test
2023 On Birinci Kalkınma Planı, Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu: Bağımlılıkla 

Mücadele Alt Çalışma Grubu Raporu,  

Yeşilay’a göre internet ve teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi 
kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum 
olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji bağımlığının belirtileri ise şu şekilde 
sıralanmaktadır87  

 Yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcamak
 Çevrenizdekilere ekran karşısında geçirdiğiniz zaman hakkında yalan

söylemek
 Uzun süre bilgisayar kullanmaktan dolayı fiz şikâyet etmek
 Anonim bir kişiliğe bürünmek, insanlarla internet üzerinden konuşmayı yüz

yüze konuşmaya tercih etmek
 İnternete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden ya da randevulardan

ödün vermek
 Bilgisayarınızın başında çok fazla zaman geçirdiğiniz için suçluluk duyuyorken

bir yandan da büyük bir zevk almak ve bu iki duygular arasında gidip gelmek
 Bilgisayarınızdan uzak kaldığınız zaman gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek
 Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak
Ekran bağımlılığı ile ilişkili olduğu düşünülen önemli konulardan bir diğeri ise 

bireyin sosyalleşme ihtiyacından kaynaklanan fazla ekran kullanımıdır. Bu ihtiyaç, gerçek 
yaşamda elde edilemeyen ya da kazanılamayan sosyalleşmenin, sanal ortamda giderilmek 
istenmesi şeklinde düşünülebilir. Birey elektronik postalar, sohbet odaları, tartışma 
forumları ve çevirim içi oyunlar aracılığıyla sosyalleşmeye çalışmaktadır
sosyalleşme ihtiyacının seviyesi de kişinin ekrana ne derece bağlı olduğunu gösteren bir 
başka unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ekran bağımlılığının oluşmasında; yetersiz kontrol mekanizması, internete erişim 
kolaylığı, ucuz erişim, internetin yüksek hızı gibi etkenler internet bağımlılığını tetikleyen 
ve bağımlılığa yakalanma riskini artıran dolaylı nedenler arasında sayılabilmektedir

Erken çalışmalar internetin sorunlu kullanımının sosyal izolasyona, depresyona 
kişilerin ilişkilerinde zorluklara ve evlilik uyumsuzluğuna yol açabileceğini 
göstermektedir Sorunlu internet kullanımının yalnızca psikolojik değil aynı zamanda 

açıdan da birçok zararı bulunmaktadır. Örneğin, gece geç saatlere kadar internet 
başında olan bu bireylerin bazıları internet başında kalabilmek için kafein hapları 
kullandıklarından; oluşan uyku düzensizliği bireylerde yorgunluğa neden olmakta, bu 

, 1999’den aktaran Selim Günüç, Murat Kayri, Türkiye’de İnternet 
Bağımlılık Profili e İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik üvenirlik Çalışması, Hacettepe 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
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durum iş ve okul yaşantılarını olumsuz etkilemekte, bağışıklık sistemlerini 
zayıflatmaktadır

Sonuç olarak, genç yaş gruplarının dijitalleşmeye yatkın ve teknolojiyi gündelik 
yaşamlarında oldukça yoğun bir biçimde kullanıyor olmaları ekran bağımlılığı
çocuk ve gençlere ait bir sorun olarak görülmesine neden olmaktadır. Araştırma 
kapsamında da ekran bağımlılığı düzeyinin belirlenmesi amacıyla bağımlılığın 
göstergeleri olan kullanım süreleri ve süre kontrolü, duygu durumu değişikliği ve 

etkiler başlıkları altında incelemeler yapılmıştır. 

Alanyazında ekran bağımlığının içinde yer alan internet bağımlılığını ölçmek 
amacıyla Young tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek çevirim içi olmayı günlük 
hayatta tercih etme, çevirim içi olma süresini artırmak isteme, çevirim içi olmaktan 
kaynaklanan sorunlar olarak üç ana başlıktan oluşmaktadır , internet bağımlılığı 
tanımını yaparken “patolojik kumar oynama” kriterlerini temel almıştır. Amerikan 
Psikiyatri Birliği’nin 1994 yılında yayı lanmış olan, DSM IV Mental Bozuklukların 
Tanımsal ve Sayısal El Kitabı listesinden yararlanmıştır. 8 maddeden 5
yaşanması halinde kişi bağımlı olarak tanımlanabilmektedir. Bu kriterler aşağıdaki 

İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş
İnternette geçirilen zamanda artışa ihtiyaç duyma
I�nternet kullanımını azaltmaya veya bırakmaya yo� nelik başarısız girişimlerde

I�nternet kullanımının azaltılması sonrası yoksunluk belirtileri (huzursuzluk,
o� fke 
Günlük aktiviteleri planlama ile ilgili sorunlar
Aşırı internet kullanımı sebebiyle okul, iş ve sosyal çevre ile ilgili problemler
I�nternette kalma su� resi ile ilgili aileye, arkadaşa veya terapiste yalan
so� ylemek, du� ru� st olmayan davranışlar sergilemek
I�nternete bag� lı oldug�u su� re içerisinde duygulanımda deg� işiklig� in olması,
internetin olumsuz duygulardan (huzursuzluk, suçluluk, kaygı) kaçmak için

llanılması.

İnternet kullanımında işle ilgili olmayan ve 6 aylık periyotta, yukarıda belirtilen 8 
maddeden, 5 veya daha fazlasına “evet” cevabı veren kişiler “bağımlı” olarak 

Young, Internet addiction a new clinical phenomenon and its consequences 2004’ten aktaran Mustafa 
Akdağ, Birsen Şahan Yılmaz, Uğur Özhan, İsmail Şan, Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılıklarının 
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İnönü Üniversitesi örneği), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi,

zkurt H., Şahin S., Zoroğlu S., 2016’dan aktaran 2019 2023 On Birinci Kalkınma Planı Sağlıklı Yaşam 
ve Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu: Bağımlılıkla Mücadele Alt Çalışma Grubu Raporu, 2018   

 
 

Bir başka örnek ölçek ise Hahn ve Jeruselam tarafından 2001 yılında geliştirilen 
ölçektir. Hahn ve Jerusalem tarafından geliştirilen ölçek dört faktörden ve her faktörde 5 
soru olmak üzere 20 sorudan oluşmaktadır kontrol kaybı, vazgeçme 
belirtileri, bağımlılıkta süre artışı, çalışma ve verimlilikte olumsuz sonuç, sosyal ilişkilerde 
olumsuz sonuç başlıklarından oluşmaktadır Ölçeğin Türkçeye uyarlanması ise Şahin ve 
Korkmaz tarafından 2011 yılında yapılmıştır. 

u araştırma kapsamında ekran bağımlılığını ölçmek amacıyla RTÜK tarafından 
geliştirilen özel bir ölçek kullanılmıştır

Ölçek 4 ana başlıktan oluşmaktadır:

 Ekran karşısında harcanan süre
 Ekran kullanım süresinin kontrolü
 Ekran karşısında olunan/olunmayan zamanlardaki duygu durumu
 

Geliştirilen bu ölçek kişilerin ekrana bağımlı olup olmadığı ve bağımlılık 
düzeylerini ölçmeyi hedeflemektedir.  

  

                                                           
Cengiz Şahin, Özgen Korkmaz, İnternet Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Selçuk Üniversitesi 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, 2011, s.
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durum iş ve okul yaşantılarını olumsuz etkilemekte, bağışıklık sistemlerini 
zayıflatmaktadır

Sonuç olarak, genç yaş gruplarının dijitalleşmeye yatkın ve teknolojiyi gündelik 
yaşamlarında oldukça yoğun bir biçimde kullanıyor olmaları ekran bağımlılığı
çocuk ve gençlere ait bir sorun olarak görülmesine neden olmaktadır. Araştırma 
kapsamında da ekran bağımlılığı düzeyinin belirlenmesi amacıyla bağımlılığın 
göstergeleri olan kullanım süreleri ve süre kontrolü, duygu durumu değişikliği ve 

etkiler başlıkları altında incelemeler yapılmıştır. 

Alanyazında ekran bağımlığının içinde yer alan internet bağımlılığını ölçmek 
amacıyla Young tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek çevirim içi olmayı günlük 
hayatta tercih etme, çevirim içi olma süresini artırmak isteme, çevirim içi olmaktan 
kaynaklanan sorunlar olarak üç ana başlıktan oluşmaktadır , internet bağımlılığı 
tanımını yaparken “patolojik kumar oynama” kriterlerini temel almıştır. Amerikan 
Psikiyatri Birliği’nin 1994 yılında yayı lanmış olan, DSM IV Mental Bozuklukların 
Tanımsal ve Sayısal El Kitabı listesinden yararlanmıştır. 8 maddeden 5
yaşanması halinde kişi bağımlı olarak tanımlanabilmektedir. Bu kriterler aşağıdaki 

İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş
İnternette geçirilen zamanda artışa ihtiyaç duyma
I�nternet kullanımını azaltmaya veya bırakmaya yo� nelik başarısız girişimlerde

I�nternet kullanımının azaltılması sonrası yoksunluk belirtileri (huzursuzluk,
o� fke 
Günlük aktiviteleri planlama ile ilgili sorunlar
Aşırı internet kullanımı sebebiyle okul, iş ve sosyal çevre ile ilgili problemler
I�nternette kalma su� resi ile ilgili aileye, arkadaşa veya terapiste yalan
so� ylemek, du� ru� st olmayan davranışlar sergilemek
I�nternete bag� lı oldug�u su� re içerisinde duygulanımda deg� işiklig� in olması,
internetin olumsuz duygulardan (huzursuzluk, suçluluk, kaygı) kaçmak için

llanılması.

İnternet kullanımında işle ilgili olmayan ve 6 aylık periyotta, yukarıda belirtilen 8 
maddeden, 5 veya daha fazlasına “evet” cevabı veren kişiler “bağımlı” olarak 

Young, Internet addiction a new clinical phenomenon and its consequences 2004’ten aktaran Mustafa 
Akdağ, Birsen Şahan Yılmaz, Uğur Özhan, İsmail Şan, Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılıklarının 
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İnönü Üniversitesi örneği), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi,

zkurt H., Şahin S., Zoroğlu S., 2016’dan aktaran 2019 2023 On Birinci Kalkınma Planı Sağlıklı Yaşam 
ve Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu: Bağımlılıkla Mücadele Alt Çalışma Grubu Raporu, 2018   

 
 

Bir başka örnek ölçek ise Hahn ve Jeruselam tarafından 2001 yılında geliştirilen 
ölçektir. Hahn ve Jerusalem tarafından geliştirilen ölçek dört faktörden ve her faktörde 5 
soru olmak üzere 20 sorudan oluşmaktadır kontrol kaybı, vazgeçme 
belirtileri, bağımlılıkta süre artışı, çalışma ve verimlilikte olumsuz sonuç, sosyal ilişkilerde 
olumsuz sonuç başlıklarından oluşmaktadır Ölçeğin Türkçeye uyarlanması ise Şahin ve 
Korkmaz tarafından 2011 yılında yapılmıştır. 

u araştırma kapsamında ekran bağımlılığını ölçmek amacıyla RTÜK tarafından 
geliştirilen özel bir ölçek kullanılmıştır

Ölçek 4 ana başlıktan oluşmaktadır:

 Ekran karşısında harcanan süre
 Ekran kullanım süresinin kontrolü
 Ekran karşısında olunan/olunmayan zamanlardaki duygu durumu
 

Geliştirilen bu ölçek kişilerin ekrana bağımlı olup olmadığı ve bağımlılık 
düzeylerini ölçmeyi hedeflemektedir.  

  

                                                           
Cengiz Şahin, Özgen Korkmaz, İnternet Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Selçuk Üniversitesi 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, 2011, s.
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1.4. EKRAN BAĞIMLILIĞI BULGULARI 

Araştırma kapsamında ekran bağımlılığı çeşitli medya araçları aracılığıyla 
onu, bilgisayar vb.) ekran başında geçirilen süre, ekrandan 

uzak kalındığında yaşanan duygu durumu değişiklikleri ve sosyalleşme ihtiyacının dijital 
ortamdan giderilmesi gibi başlıklar ile ölçülmüştür. 

Grafik 15. Ekran Bağımlılığı Ölçeği Tutum İfadeleri (%) 
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Gerçek arkadaşlıkları sanal arkadaşlıklara tercih

Ekran başında daha uzun süre kalmak için
gereğinden fazla çay, kahve, gazlı içecek vb.

tüketirim.

Ekran başındayken gözlerimde kızarma, kuruluk,
yanma gibi sorunlar yaşarım.

Ekran kullanımın nedeniyle sık sık uyku
bozuklukları yaşarım.

Ekran başında geçirdiğim süreyi
çevremdekilerden saklarım.

Ekran başında olmadığım zamanlarda aklım
sürekli orada kalır.

Çok uzun süre ekrandan uzak kalmışsam huzursuz

Ekran başındayken ailem veya başkaları
tarafından rahatsız edildiğimde keyfim

kaçar/öfkelenirim.

Ekran başında geçirdiğim süre her geçen gün
artmaktadır.

Ekran karşısında genellikle planladığımdan daha
uzun süre zaman geçiririm.

Ekran karşısında (internet, sosyal medya, online
oyun) çok fazla zaman geçirmek diğer işlerimi

aksatır.

Ekran karşısında olduğum zamanlarda kendimi

Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum
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Araştırma kapsamında gençlerin ekran bağımlılığı durumları ile ilişkili olarak 
duygu durumu değişiklikleri başlığı altında ifadelere katılım oranları 
incelendiğinde, ekran karşısında olduğu zamanlard dini iyi/keyifli hissettiğ
belirtenlerin oranının %60,6 oranı ile ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Diğe
%43,5’i ekran başındayken ailesi veya başkaları tarafından rahatsız edildiğinde keyfinin 
kaçtığını veya öfkelendiğini; %42,8’i çok uzun süre ekrandan uzak kaldığında huzursuz 
olduğunu; %42,8’i ekran başında olmadığında aklının sürekli orada olduğunu belirtmiştir. 
Genel olarak bakıldığında ekran bağımlılığın göstergelerinden biri olan ekran başında 
olma/olmama durumunun yarattığı duygu değişimleri araştırmaya katılan gençlerin 
neredeyse yarısında görülmektedir. 

Ekran bağımlılığı konusundaki bir diğer husus ise kullanım süresi ve süre 
kontrolüdür. Buna ilişkin olarak gençlerin ekran karşısında geçirdikleri sürelere ilişkin 

urumları incelendiğinde; %53,5’i ekran karşısında çok zaman geçirmenin diğer işlerini 
aksattığını, %49,5’i ekran karşısında planladıklarından daha uzun süre zaman geçirdiğini, 
%46,3’ü ekran başında geçirdiği sürenin her geçen gün arttığını ve %39,1’i
başında geçirdiği süreyi çevresindekilerden sakladığını belirtmiştir. 

Son olarak ekran karşısında gereğinden fazla zaman geçirmenin yol açtığı bazı 
olumsuzluklara yönelik durumlar incelenmiştir. Buna göre gençlerin %37,9’u

ekran başındayken gözlerinde kızarma, kuruluk, yanma gibi sorunlar yaşadığını, %37,9’u
ekran kullanımı nedeniyle sık sık uyku bozukluğu yaşadığını ve %37,5’i ekran başında 
daha uzun süre kalmak için gereğinden fazla çay, kahve, gazlı içecek vb. tükettiğin
belirtmiştir. 

Ayrıca “Gerçek arkadaşlıkları sanal arkadaşlıklara tercih .” ifadesine katılım 
oranı iken ifadeye katılmayanların oranının %65 olduğu görülmüştür. 

Grafik 16. Örneklem Dağılımı: Ekran Bağımlılığı Düzeyi (%) 

Buna göre araştırmaya katılan gençlerin %37,1’inin ekran bağımlılığı düzeyi 
yüksek iken, %26,9’unun orta, %36’sının ise düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Örneklem dağılımına bakıldığında, ekran bağımlılığı ifadelerine ilişkin puanların 
ortalaması 3 ±0,70 olarak hesaplanmıştır. Ekran bağımlılığı düşük olanların 

ortalama puanı 2,28±0,38 orta olanların ortalama puanı 3,04±0,14 
yüksek olanların ortalama puanı ise 3,74±0,33 olarak hesaplanmıştır

,

,

,

DÜŞÜK ORTA YÜKSEK

Her 10 gençten yaklaşık 4’ünün 
ekran bağımlılığı düzeyi yüksektir.  
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Tablo 25. Ekran Bağımlılığı Düzeyinin Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı 
(%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

Araştırma kapsamında ekran bağımlılığı düzeyleri demografik değişkenlerle 
ilişkilendirildiğinde bazı grupların diğerlerine göre daha yüksek oranda ekran bağımlı
oldukları saptanmıştır. 

Bu çerçevede kadın katılımcıların %36,5’inin ekran bağımlılığı düzeyi yüksek iken, 
erkeklerde bu oranın %37,7 olduğu belirlenmiştir. Yaş grupları açısından incelendiğinde 

yaş grubunun %36,3’ü 21 yaş grubunun %3 ’ ekran bağımlılığı 
yüksektir. 

Diğer taraftan düzeylerine göre ekran bağımlılığı düzeyleri incelendiğinde, AB 
SES düzeyinin %33,7’sinin, SES düzeyinin %37,7’sinin, C2 SES düzeyinin %38,7’sinin 

SES düzeyinin ise %38,2’sinin ekran bağımlılığı düzeylerinin yüksek olduğu 
görülmüştür. Özellikle C2 ve DE düzeyleri ekran bağımlılığı düzey yüksek
olanların oranının düşük olanlara göre daha fazla olması dikkat çekicidir. 

Ekran bağımlılığı durumunu tetikleyen birçok etmen bulunmaktadır. Kişinin 
yaşadığı ortam, ailesi, sosyal hayatı ve karakteri gibi birçok neden sayılabilir. Çocuk ve 

Cramer’s V=0,054; p=0,000
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gençlerde ekran bağımlılığı önlemede ailenin rolü kuşkusuz çok önemlidir. Araştırma 
kapsamında daha alt sosyo ekran bağımlılığının daha yüksek 
çıkması karşın yine bu gruplarda dijital okuryazarlık düzeyi düşük olanların oranının 
daha fazla olması ailenin eğitim durumu ve mesleki durumunun etkisinin olduğuna 
işarettir. �aha du� şu� k eg� itimli ve daha uzun çalışma saatleri olan grupların ço�ukları ile 
ilgilenme biçimleri farklılaşmaktadır. Genellikle daha uzun saatler çalışan ebeveyne 
sahip olan bir ço�uk ekran karşısında kontrolsu� z�e saatlerini geçirebilmektedir. 
�beveyn ço�ug�un�gen�in tu� kettig� i içerikler ile de yakından ilgili deg� ilse ve ebeveynin bu 
konuda bilgi eksiklig� i varsa ço�ug�un�gen�in uzun saatler boyun�a zararlı birçok içerig� e 
maruz kaldıg� ı varsayılabilir.
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Tablo 26. Ekran Bağımlılığı Düzeyi ve Dijital Oyun İlişkisi (%) 

Yapılan çeşitli araştırmalarda dijital oyun oynamanın da ekran bağımlılığa neden 
olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamında dijital oyun oynama ve ekran bağımlılığı
ilişkisine bakılmıştır. Buna göre günde 4 6 saat dijital oyun oynayanların %56,5’inin 
ekran bağımlılığının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Buna karşın dijital oyunu hiç 
oynamayanların yalnızca %22,3’ünün ekran bağımlılığı düzeyi yüksektir

Cramer’s V=0,174; p=0,000
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Grafik 17. Medya Araçlarını Her Gün Sıklığında Kullananların Ekran Bağımlılığı 
Düzeylerinin Dağılımı (%) 

Medya araçlarının her gün sıklığında kullananların ekran bağımlılığı düzey
incelendiğinde, özellikle televizyon ve interneti her gün kullananların 
bağımlılığının da yüksek olduğu tespit edilmiştir. Dijital okuryazarlık düzeyi
medya araçlarının her gün kullanımının ekran bağımlılığı la yakından ilişkili olduğ
görülmüştür. Her ne kadar tek başına medya araçlarının kullanım süre veya sıklığı 
bağımlılığın nedeni olmasa da bu mecralarda geçirilen sürenin ve bu durumun kişi 
tarafından kontrol edilememesi bağımlılığın en önemli göstergelerinden birisi olduğun
gözler önüne sermektedir. 

Buna göre televizyonu her gün izleyenlerin ekran bağımlılık düzeylerine 
bakıldığında %26,9’u düşük, %28,9’u ta ve %44,2’sinin yüksek düzeyde ekran 
bağımlısı olduğu görülmüştü . Benzer bir örüntüyle interneti her gün kullananların
bağımlılık düzeylerine bakıldığında %35,2’si düşük, %26,4’ünün orta ve %38,4’ünün
yüksek düzeyde ekran bağımlısı olduğu tespit edilmiştir

Sonuç olarak medya araçlarının her gün kullanımı yüksek dijital okuryazarlık 
düzey orantılı bir ilişki içindeyken yüksek ekran bağımlılığı düzeyiyle doğru 
orantılı bir ilişki içindedir. Başka bir deyişle dijital okuryazarlık düzeyi yüksek olanların 
medya araçlarını her gün kullanımı daha düşük düzey ekran bağımlılığı düzeyi 
yüksek olanların medya araçlarını her gün kullanımının daha fazla olduğu görülmüştür.
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Tablo 26. Ekran Bağımlılığı Düzeyi ve Dijital Oyun İlişkisi (%) 

Yapılan çeşitli araştırmalarda dijital oyun oynamanın da ekran bağımlılığa neden 
olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamında dijital oyun oynama ve ekran bağımlılığı
ilişkisine bakılmıştır. Buna göre günde 4 6 saat dijital oyun oynayanların %56,5’inin 
ekran bağımlılığının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Buna karşın dijital oyunu hiç 
oynamayanların yalnızca %22,3’ünün ekran bağımlılığı düzeyi yüksektir

Cramer’s V=0,174; p=0,000

AZ ORTA YÜKSEK TOPLAM 

OYUN OYNAMA SIKLIĞI96 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

ün Günde 4
Her Gün Günde 1

6 Gün
4 Gün
2 Gün

Birkaç Gün 
Hiç 100 

Günde 4-6 saat dijital oyun oynayanların 
yarısından fazlasının ekran bağımlılığı düzeyi 

yüksektir. 

Grafik 17. Medya Araçlarını Her Gün Sıklığında Kullananların Ekran Bağımlılığı 
Düzeylerinin Dağılımı (%) 

Medya araçlarının her gün sıklığında kullananların ekran bağımlılığı düzey
incelendiğinde, özellikle televizyon ve interneti her gün kullananların 
bağımlılığının da yüksek olduğu tespit edilmiştir. Dijital okuryazarlık düzeyi
medya araçlarının her gün kullanımının ekran bağımlılığı la yakından ilişkili olduğ
görülmüştür. Her ne kadar tek başına medya araçlarının kullanım süre veya sıklığı 
bağımlılığın nedeni olmasa da bu mecralarda geçirilen sürenin ve bu durumun kişi 
tarafından kontrol edilememesi bağımlılığın en önemli göstergelerinden birisi olduğun
gözler önüne sermektedir. 

Buna göre televizyonu her gün izleyenlerin ekran bağımlılık düzeylerine 
bakıldığında %26,9’u düşük, %28,9’u ta ve %44,2’sinin yüksek düzeyde ekran 
bağımlısı olduğu görülmüştü . Benzer bir örüntüyle interneti her gün kullananların
bağımlılık düzeylerine bakıldığında %35,2’si düşük, %26,4’ünün orta ve %38,4’ünün
yüksek düzeyde ekran bağımlısı olduğu tespit edilmiştir

Sonuç olarak medya araçlarının her gün kullanımı yüksek dijital okuryazarlık 
düzey orantılı bir ilişki içindeyken yüksek ekran bağımlılığı düzeyiyle doğru 
orantılı bir ilişki içindedir. Başka bir deyişle dijital okuryazarlık düzeyi yüksek olanların 
medya araçlarını her gün kullanımı daha düşük düzey ekran bağımlılığı düzeyi 
yüksek olanların medya araçlarını her gün kullanımının daha fazla olduğu görülmüştür.

83Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı



Grafik 18. İnternette Video İzleyenlerin Ekran Bağımlılığı Düzeylerinin Uyum 
Analizi ile İncelenmesi 

Araştırma kapsamında internette video izleyenlerin ekran bağımlılığı düzeyleri 
uyum analizi ile incelenmiştir.  Buna göre araştırmaya katılan gençlerde günde 6 saatten 

ekran bağımlılığı düzeyinin yüksek olduğu, günde
6 gün video izleyenlerin ekran bağımlılığı düzeyinin yüksek olduğu, haftada 

2 gün ile 3 4 gün video izleyenlerin ekran bağımlılığı düzeyinin orta olduğu ve ayda 
birkaç gün video izleyenler ve hiç video izle ekran bağımlılığı düzey
düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 27. Farklı Dijital Okuryazarlık Düzeyindeki Gençlerin SES Düzeylerine Göre 
Ortalama Ekran Bağımlılığı Puanları 

Yukarıdaki tabloda farklı dijital okuryazarlık düzeyindeki gençlerin 
bağımlılığı düzeylerinin bireylerin SES düzeylerine göre değişiklik gösterip 
göstermediğini test etmek amacıyla iki yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre p değeri değişkeni için 0,000<0,05; dijital okuryazarlık değişkeni için 

kuryazarlık etkileşimi için 0,003<0,05 olarak hesaplanmıştır. 
Bu sonuç %95 güvenilirlikle ekran bağımlılığı düzeylerinin SES düzeyi ve Dijital 
Okuryazarlık Düzeyleri ile birlikte farklılık gösterirken SES*Dijital Okuryazarlık 
etkileşimine göre de farklılık gösterdiğini belirtmektedir. Yapılan Tukey çoklu 
karşılaştırma testi sonuçlarına göre C2 ve DE SES düzeyindeki gençlerin diğer SES 
düzeyindeki gençlerden ekran bağımlılığı düzeyleri anlamlı biçimde farklıdır. Örneğin; DE 
SES düzeyinde yüksek dijital okuryazarlık düzeyine sahip gençlerin ekran bağımlılığı
puanı 3,46 iken AB SES düzeyindeki gençlerden yüksek dijital okuryazarlık düzey
olanların bağımlılık puanlarının ortalaması 3,15 olarak hesaplanmıştır. 

Dijital 
Okuryazarlık 

Düzeyi 

EKRAN BAĞIMLILIĞI PUANI  
ORTALAMA DEĞERLERİ 

AB C1 C2 DE 
  Düşük   

Orta   

Yüksek   

ORTALAMA 2,96 3,01 3,07 3,10 
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Tablo 28. Ekran karşısında olduğum zamanlarda kendimi iyi/keyifli hissederim.  
(%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Ekran karşısında olduğum zamanlarda kendimi iyi/keyifli hissederim.”  ifadesine 
katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde AB SES düzeyinin  
%62,6’sı, C1 SES düzeyinin  %62,2’si, C2 SES düzeyinin  %57,9’u ve DE SES düzeyinin  
%58,8’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,033; p=0,44 
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Tablo 29. Ekran karşısında (internet, sosyal medya, online oyun) çok fazla zaman 
geçirmek diğer işlerimi aksatır. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Ekran karşısında nternet, sosyal medya, online oyun) çok fazla zaman geçirmek 
diğer işlerimi aksatır.” ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında 15 18 yaş grubunun %52’si, 19 21 yaş grubunun %54,3’ü ifadeye 
katıldıklarını belirtmiştir. 

İfadeye katılımın SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde ise, AB SES 
düzeyinin %57,1’i, C1 SES düzeyinin %54,7’si, C2 SES düzeyinin %50,8’
düzeyinin %50,4’ü katıldıklarını belirtmiştir.

Cramer’s V=0,039; p=0,010
Cramer’s V=0,048; p=0,000 
SES değişkeni için n=6.064
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Tablo 30. Ekran karşısında genellikle planladığımdan daha uzun süre zaman 
geçiririm. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Ekran karşısında genellikle planladığımdan daha uzun süre zaman geçiririm.” 
ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15 18 yaş 
grubunun  %51,3’ünün, 19 21 yaş grubunun ise  %47,9’unun ifadeye katıldıkları 
görülmüştür. 

Diğer yandan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin  %48,6’sı, C1 SES düzeyinin  %49,6’sı, C2 SES düzeyinin  
%50,2’si ve DE SES düzeyinin ise  %48,9’u ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,035; p=0,022
Cramer’s V=0,042; p=0,002 
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Tablo 31. Ekran başında geçirdiğim süre her geçen gün artmaktadır. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Ekran başında geçirdiğim süre her geçen gün artmaktadır.” katılım 
durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde AB SES düzeyinin  %41,9’u, C1 
SES düzeyinin  %45,4’ü, C2 SES düzeyinin  %49,1’i ve DE SES düzeyinin ise  %49,3’ü 
ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,074; p=0,000 
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Tablo 32. Ekran başında iken ailem veya başkaları tarafından rahatsız 
edildiğimde keyfim kaçar/öfkelenirim. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Ekran başında iken ailem veya başkaları tarafından rahatsız edildiğimde keyfim 
kaçar/öfkelenirim.” ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı 
incelendiğinde kadınların %40,1’i, erkeklerin ise  %45,8’i ifadeye katıldıklarını 
belirtmiştir.

Ekran başında iken ailem veya başkaları tarafından rahatsız edildiğimde keyfim 
kaçar/öfkelenirim.” ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımı 

lendiğinde 15 18 yaş grubunun %42,7’si, 19 21 yaş grubunun ise  %43,7’si ifadeye 
katıldıklarını belirtmiştir. 

Diğer taraftan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %42,7’si, C1 SES düzeyinin %41’i, C2 SES dü
%46,7’si ve DE SES düzeyinin ise  %44,1’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,059; p=0,000
Cramer’s V=0,037; p=0,016
Cramer’s V=0,056; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım108

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım109 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım110 

100

100

100

100

ORTALAMA 37,4 19,2 43,5 100 

Tablo 33. Çok uzun süre ekrandan uzak kalmışsam huzursuz olurum. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Çok uzun süre ekrandan uzak kalmışsam huzursuz olurum.” ifadesine katılım 
durumunun SES düzeylerine göre dağılımına bakıldığında AB SES düzeyinin %41,5’i, C1 
SES düzeyinin  %43,4’ü, C2 SES düzeyinin %43,6’sı ve DE SES düzeyinin ise %41,1’i 
ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,062; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım112 

100

100

100

100

ORTALAMA 39,1 18,1 42,8 100 
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Tablo 32. Ekran başında iken ailem veya başkaları tarafından rahatsız 
edildiğimde keyfim kaçar/öfkelenirim. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Ekran başında iken ailem veya başkaları tarafından rahatsız edildiğimde keyfim 
kaçar/öfkelenirim.” ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı 
incelendiğinde kadınların %40,1’i, erkeklerin ise  %45,8’i ifadeye katıldıklarını 
belirtmiştir.

Ekran başında iken ailem veya başkaları tarafından rahatsız edildiğimde keyfim 
kaçar/öfkelenirim.” ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımı 

lendiğinde 15 18 yaş grubunun %42,7’si, 19 21 yaş grubunun ise  %43,7’si ifadeye 
katıldıklarını belirtmiştir. 

Diğer taraftan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %42,7’si, C1 SES düzeyinin %41’i, C2 SES dü
%46,7’si ve DE SES düzeyinin ise  %44,1’i ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,059; p=0,000
Cramer’s V=0,037; p=0,016
Cramer’s V=0,056; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım108

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım109 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım110 

100

100

100

100

ORTALAMA 37,4 19,2 43,5 100 

Tablo 33. Çok uzun süre ekrandan uzak kalmışsam huzursuz olurum. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Çok uzun süre ekrandan uzak kalmışsam huzursuz olurum.” ifadesine katılım 
durumunun SES düzeylerine göre dağılımına bakıldığında AB SES düzeyinin %41,5’i, C1 
SES düzeyinin  %43,4’ü, C2 SES düzeyinin %43,6’sı ve DE SES düzeyinin ise %41,1’i 
ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,062; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım112 

100

100

100

100

ORTALAMA 39,1 18,1 42,8 100 
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Tablo 34. Ekran başında olmadığım zamanlarda aklım sürekli orada kalır. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Ekran başında olmadığım zamanlarda aklım sürekli orada kalır.” ifadesine katılım 
durumunun cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde kadınların %43,9’u erkeklerin 
%41,7’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

SES düzeylerine göre dağılımına bakıldığında AB SES düzeyinin %40,8’i, C1 SES 
düzeyinin %42,7’si, C2 SES düzeyinin  %43,2’si ve DE SES düzeyinin ise  %45,4’ü ifadeye 
katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,032; p=0,045
Cramer’s V=0,062; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım114

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım115 

100

100

100

100

ORTALAMA 39,4 17,8 42,8 100 

Tablo 35. Ekran başında geçirdiğim süreyi çevremdekilerden saklarım. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Ekran başında geçirdiğim süreyi çevremdekilerden saklarım.” ifadesine katılım 
durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde AB SES düzeyinin  %36,6’sı, C1 
SES düzeyinin %39,4’ü, C2 SES düzeyinin %40,6’sı ve DE SES düzeyinin ise %38,8’i 
ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,050; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım117 

100

100

100

100

ORTALAMA 45,7 15,2 39,1 100 
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Tablo 34. Ekran başında olmadığım zamanlarda aklım sürekli orada kalır. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Ekran başında olmadığım zamanlarda aklım sürekli orada kalır.” ifadesine katılım 
durumunun cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde kadınların %43,9’u erkeklerin 
%41,7’si ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

SES düzeylerine göre dağılımına bakıldığında AB SES düzeyinin %40,8’i, C1 SES 
düzeyinin %42,7’si, C2 SES düzeyinin  %43,2’si ve DE SES düzeyinin ise  %45,4’ü ifadeye 
katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,032; p=0,045
Cramer’s V=0,062; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım114

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım115 

100

100

100

100

ORTALAMA 39,4 17,8 42,8 100 

Tablo 35. Ekran başında geçirdiğim süreyi çevremdekilerden saklarım. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Ekran başında geçirdiğim süreyi çevremdekilerden saklarım.” ifadesine katılım 
durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde AB SES düzeyinin  %36,6’sı, C1 
SES düzeyinin %39,4’ü, C2 SES düzeyinin %40,6’sı ve DE SES düzeyinin ise %38,8’i 
ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,050; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım117 

100

100

100

100

ORTALAMA 45,7 15,2 39,1 100 
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Tablo 36. Ekran kullanımı nedeniyle sık sık uyku bozuklukları yaşarım. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Ekran kullanımı nedeniyle sık sık uyku bozuklukları yaşarım.” ifadesine katılım 
durumunun cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde kadınların %39,2’si
%36,9’u ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

İfadeye katılımın yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15 18 yaş grubunun  
%36,5’inin, 19 21 yaş grubunun ise  %38,9’unun ifadeye katıldıkları görülmüştür. 

Diğer yandan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
ğinde AB SES düzeyinin  %35,1’i, C1 SES düzeyinin %36,1’i, C2 SES düzeyinin  

%39,8’i ve DE SES düzeyinin ise  %43,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,035; p=0,026
Cramer’s V=0,040; p=0,007
Cramer’s V=0,057; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım119

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım120 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım121 

100

100

100

100

ORTALAMA 44,1 18,0 37,9 100 

 
 

Tablo 37. Ekran başındayken gözlerimde kızarma, kuruluk, yanma gibi sorunlar 
yaşarım. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“ başındayken gözlerimde kızarma, kuruluk, yanma gibi sorunlar yaşarım.” 
ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların 
%38,1’i, erkeklerin ise  %37,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

“Ekran başındayken gözlerimde kızarma, kuruluk, yanma gibi sorunlar yaşarım.” 
ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15 18 yaş 
grubunun %35,9’unun, 19 21 yaş grubunun ise  %39’unun ifadeye katıldıkları 
görülmüştür. 

Ayrıca ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde 
AB SES düzeyinin %35,8’i, C1 SES düzeyinin  %36,6’sı, C2 SES düzeyinin  %40,6’sı ve DE 
SES düzeyinin ise  %38,6’sı ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

                                                           
Cramer’s V=0,073; p=0,000
Cramer’s V=0,066; p=0,000
Cramer’s V=0,058; p=0,000 
SES değişkeni için n=6.064

 Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım122  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım123  

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım124  

100

100

100

100

ORTALAMA 43,0 19,1 37,9 100 
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Tablo 36. Ekran kullanımı nedeniyle sık sık uyku bozuklukları yaşarım. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Ekran kullanımı nedeniyle sık sık uyku bozuklukları yaşarım.” ifadesine katılım 
durumunun cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde kadınların %39,2’si
%36,9’u ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.

İfadeye katılımın yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15 18 yaş grubunun  
%36,5’inin, 19 21 yaş grubunun ise  %38,9’unun ifadeye katıldıkları görülmüştür. 

Diğer yandan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
ğinde AB SES düzeyinin  %35,1’i, C1 SES düzeyinin %36,1’i, C2 SES düzeyinin  

%39,8’i ve DE SES düzeyinin ise  %43,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,035; p=0,026
Cramer’s V=0,040; p=0,007
Cramer’s V=0,057; p=0,000 

Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım119

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım120 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım121 

100

100

100

100

ORTALAMA 44,1 18,0 37,9 100 

 
 

Tablo 37. Ekran başındayken gözlerimde kızarma, kuruluk, yanma gibi sorunlar 
yaşarım. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“ başındayken gözlerimde kızarma, kuruluk, yanma gibi sorunlar yaşarım.” 
ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde kadınların 
%38,1’i, erkeklerin ise  %37,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

“Ekran başındayken gözlerimde kızarma, kuruluk, yanma gibi sorunlar yaşarım.” 
ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15 18 yaş 
grubunun %35,9’unun, 19 21 yaş grubunun ise  %39’unun ifadeye katıldıkları 
görülmüştür. 

Ayrıca ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde 
AB SES düzeyinin %35,8’i, C1 SES düzeyinin  %36,6’sı, C2 SES düzeyinin  %40,6’sı ve DE 
SES düzeyinin ise  %38,6’sı ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

                                                           
Cramer’s V=0,073; p=0,000
Cramer’s V=0,066; p=0,000
Cramer’s V=0,058; p=0,000 
SES değişkeni için n=6.064

 Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım122  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım123  

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım124  

100

100

100

100

ORTALAMA 43,0 19,1 37,9 100 
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Tablo 38. Ekran başında daha uzun süre kalmak için gereğinden fazla çay, kahve, 
gazlı içecek vb. tüketirim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur

“Ekran başında daha uzun süre kalmak için gereğinden fazla çay, kahve, gazlı 
içecek vb. tüketirim.” ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı 
incelendiğinde kadınların  %33,7’si, erkeklerin ise  %40,1’i ifadeye katıldıklarını 
belirtmiştir. 

“Ekran başında daha uzun süre kalmak için gereğinden fazla çay, kahve, gazlı 
içecek vb. tüketirim.” ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında 15 18 yaş grubunun %39,4’ü, 19 21 yaş grubunun ise %35,8’i ifadeye 
katılmaktadır. 

Diğer yandan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %34,2’si, C1 SES düzeyinin %35,8’i, C2 SES düzeyinin  
%40,2’si ve DE SES düzeyinin ise %41,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

Cramer’s V=0,071; p=0,000
Cramer’s V=0,042; p=0,005
Cramer’s V=0,040; p=0,003 

Katılmıyorum 
Ne 

katılıyorum ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım126

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım127 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım128 

100

100

100

100

ORTALAMA 45,1 17,4 37,5 100 

 
 

Tablo 39. Gerçek arkadaşlıkları sanal arkadaşlıklara tercih ederim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Gerçek arkadaşlıkları sanal arkadaşlıklara tercih ederim.” ifadesine katılım 
yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15 18 yaş grubunun %22,8’i, 19

21 yaş grubunun ise %18,3’ü ifadeye katılmaktadır. 

Ayrıca ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde 
AB SES düzeyinin %13,6’sı, C1 SES düzeyinin %18,4’ü, C2 SES düzeyinin %21,8’i ve DE 
SES düzeyinin ise %30,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.
 

  

                                                           
SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,058; p=0,000
Cramer’s V=0,112; p=0,000 

 Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım130  

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım131  

100

100

100

100

ORTALAMA 65,0 15,1 19,9 100 
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Tablo 38. Ekran başında daha uzun süre kalmak için gereğinden fazla çay, kahve, 
gazlı içecek vb. tüketirim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur

“Ekran başında daha uzun süre kalmak için gereğinden fazla çay, kahve, gazlı 
içecek vb. tüketirim.” ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre dağılımı 
incelendiğinde kadınların  %33,7’si, erkeklerin ise  %40,1’i ifadeye katıldıklarını 
belirtmiştir. 

“Ekran başında daha uzun süre kalmak için gereğinden fazla çay, kahve, gazlı 
içecek vb. tüketirim.” ifadesine katılım durumunun yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında 15 18 yaş grubunun %39,4’ü, 19 21 yaş grubunun ise %35,8’i ifadeye 
katılmaktadır. 

Diğer yandan ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı 
incelendiğinde AB SES düzeyinin %34,2’si, C1 SES düzeyinin %35,8’i, C2 SES düzeyinin  
%40,2’si ve DE SES düzeyinin ise %41,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir. 

Cramer’s V=0,071; p=0,000
Cramer’s V=0,042; p=0,005
Cramer’s V=0,040; p=0,003 

Katılmıyorum 
Ne 

katılıyorum ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım126

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım127 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım128 

100

100

100

100

ORTALAMA 45,1 17,4 37,5 100 

 
 

Tablo 39. Gerçek arkadaşlıkları sanal arkadaşlıklara tercih ederim. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

“Gerçek arkadaşlıkları sanal arkadaşlıklara tercih ederim.” ifadesine katılım 
yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15 18 yaş grubunun %22,8’i, 19

21 yaş grubunun ise %18,3’ü ifadeye katılmaktadır. 

Ayrıca ifadeye katılım durumunun SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde 
AB SES düzeyinin %13,6’sı, C1 SES düzeyinin %18,4’ü, C2 SES düzeyinin %21,8’i ve DE 
SES düzeyinin ise %30,4’ü ifadeye katıldıklarını belirtmiştir.
 

  

                                                           
SES değişkeni için n=6.064
Cramer’s V=0,058; p=0,000
Cramer’s V=0,112; p=0,000 

 Katılmıyorum 

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum 

Katılıyorum TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım  

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım130  

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım131  

100

100

100

100

ORTALAMA 65,0 15,1 19,9 100 
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Geleneksel medya araçları arasında klasik televizyon, radyo ve yazılı basın gibi 
mecralar yer almaktadır. Günümüzde gençlerin dijital bir dünyaya doğmaları ve bu 
dünyayı deneyimleyerek çocukluktan yetişkinliğe geçmeleri geleneksel medya 
araçlarının bu yaş grupları arasında kullanımının yıllar içerisinde azalmasının en önemli 
nedeni olarak görülebilir. Araştırmanın bu bölümünde 15 21 yaş grubunun geleneksel 
medya araçları olan televizyon izleme ve radyo dinleme alışkanlıklarının ortaya 
konulması amaçlanmıştı

Bu bağlamda Televizyon İzleme Alışkanlıkları bölümünde televizyon izleme 
süreleri, yayınların takip edildiği cihazlar, pandemi dönemi
tutumları ve yeni bir içerik olarak son dönemde gençler tarafından oldukça ilgi gören Kore 
yapımlarına ilişkin veriler sunulmuştur. 

Ayrıca bu bölümde diğer bir geleneksel medya aracı olan radyoya ilişkin ise radyo 
dinleme süreleri, yayınların takip edildiği cihazlar, müzik türleri gibi verilere yer 
verilmiştir. 

2.1. TELEVİZYON YAYINLARINI İZLEME ALIŞKANLIKLARI 

Gençlerin televizyon izleme alışkanlıkları incelendiğinde yıllar içinde gerek 
Türkiye’de gerekse dünyada izleme sürelerinde izleme oranlarında bir düşüş olduğu 
görülmektedir. Araştırma bulgularına göre 15 21 yaş grubu bireylerin %44,7’si her gün 
televizyon izlediğini belirtmekte olup günlük ortalama televizyon izleme süresi 1 saat 4
dakikadır
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Grafik 19. Son Bir Ay İçerisinde Televizyon Yayınlarını İzleme Durumu (%) 

Araştırma kapsamında 19’da go� ru� ldu� g�u�  u� zere son bir ay deg�erlendirildig� inde 
gençlerin televizyon izleme durumlarına bakıldığında %76,3’ünün televizyon izlediği, 
%23,7’nin ise televizyon izlemediği tespit edilmiştir. 

İzliyor 
%76,3

İzlemiyor
%23,7

İzliyor İzlemiyor

Tablo 40. Televizyon Yayınlarını İzlememe Nedenleri Dağılımı (%) 
iç televizyon izlemediğini belirtenlere sorulmuştur.

İzlememe Nedenleri Sayı  (%) 

1 İçerikleri uygun, faydalı ve 
gerçekçi bulmuyorum 27,0 

2 hoşlanmıyorum/ İ
çekmiyor

 22,7 

3 amanım yok  16,5 

4 
Diğer mecraları (
daha eğlenceli buluyor ve  13,1 

5 İş/Ders çalışıyorum  5,5 

6  3,5 

7 Diğer  3,4 

8  8,3 

Toplam 1469 100 

Araştırma kapsamında televizyon izlemeyenlere izlememe nedeni sorulmuştur. 
Buna go� re Tablo 40’ta anlaşılacag� ı u� zere ilk sırada %27 oranıyla “��çerikleri uygun, 
faydalı ve gerçekçi bulmuyorum” gerekçesi yer almaktadır. Bunu sırasıyla %22,7 
oranıyla “Televizyon izlemekten hoşlanmıyorum/ilgimi çekmiyor.” %16,5 oranıyla “TV 
izlemeye zamanım yok.”  gerekçeleri izlemektedir.

Bununla birlikte araştırma sonuçlarında dikkat çeken diğer bir neden %13,1 
oranıyla “Diğer mecraları ( nternet) daha eğlenceli buluyor ve tercih ediyorum.” 
olmuştur. 

102 Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması



Grafik 19. Son Bir Ay İçerisinde Televizyon Yayınlarını İzleme Durumu (%) 

Araştırma kapsamında 19’da go� ru� ldu� g�u�  u� zere son bir ay deg�erlendirildig� inde 
gençlerin televizyon izleme durumlarına bakıldığında %76,3’ünün televizyon izlediği, 
%23,7’nin ise televizyon izlemediği tespit edilmiştir. 

İzliyor 
%76,3

İzlemiyor
%23,7

İzliyor İzlemiyor

Tablo 40. Televizyon Yayınlarını İzlememe Nedenleri Dağılımı (%) 
iç televizyon izlemediğini belirtenlere sorulmuştur.

İzlememe Nedenleri Sayı  (%) 

1 İçerikleri uygun, faydalı ve 
gerçekçi bulmuyorum 27,0 

2 hoşlanmıyorum/ İ
çekmiyor

 22,7 

3 amanım yok  16,5 

4 
Diğer mecraları (
daha eğlenceli buluyor ve  13,1 

5 İş/Ders çalışıyorum  5,5 

6  3,5 

7 Diğer  3,4 

8  8,3 

Toplam 1469 100 

Araştırma kapsamında televizyon izlemeyenlere izlememe nedeni sorulmuştur. 
Buna go� re Tablo 40’ta anlaşılacag� ı u� zere ilk sırada %27 oranıyla “��çerikleri uygun, 
faydalı ve gerçekçi bulmuyorum” gerekçesi yer almaktadır. Bunu sırasıyla %22,7 
oranıyla “Televizyon izlemekten hoşlanmıyorum/ilgimi çekmiyor.” %16,5 oranıyla “TV 
izlemeye zamanım yok.”  gerekçeleri izlemektedir.

Bununla birlikte araştırma sonuçlarında dikkat çeken diğer bir neden %13,1 
oranıyla “Diğer mecraları ( nternet) daha eğlenceli buluyor ve tercih ediyorum.” 
olmuştur. 

103Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı



Grafik 20. Demografik Değişkenlere Göre Televizyon Yayınlarının İzlenme 
Durumu Dağılımı (%) 

, Yaş Gruplarına , SES Düzeyine, Öğrenci Olma Durumuna, Dijital Okuryazarlık
ağımlılığı Düzeylerine Göre Dağılım

Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Cramer’s V=0,08
Cramer’s V=0,025; p=0,043
Cramer’s V=0,041; p=0,006
Cramer’s V=0,199; p=0,000 
SES değişkeni için n=6.570
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Grafik 20’de yer alan demografik değişkenlere göre televizyon yayınlarını izleme 

durumuna bakıldığında, kadınların (%80,5) erkeklere göre (%72,9) aş gruplarına göre 
televizyon izleme oranları incelendiğinde 21 yaş grubunun (%77,2) 15 18 yaş 
grubuna göre (%75) daha fazla oranda televizyon yayınlarını izlediği belirlenmiştir. 

Diğer yandan dijital okuryazarlık düzeyine göre televizyon yayınlarını izleme 
bakıldığında, dijital okuryazarlık düzeyi yükseldikçe televizyon izleme oranı 

düşmektedir. Buna göre dijital okuryazarlık düzeyi yüksek olanların %75,1’i, orta düzey 
olanların %77,7’si ve düşük düzey olanların %79,3’ü televizyon yayınlarını izlemektedir. 

Televizyon yayınlarını izleme durumunun ekran bağımlılığı düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında, bağımlılık düzeyi arttıkça televizyon izleme oranının da artış 
gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre ekran bağımlılığı düzeyi yüksek olanların %83,9’u, 
orta olanların %83,5’i ve düşük olanların %66,5’i televizyon yayınlarını takip etmektedir. 

Dijital okuryazarlık düzeyi yüksek olanlar daha az, 
ekran bağımlılığı düzeyi yüksek olanlar daha fazla

televizyon yayınlarını
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Grafik 20’de yer alan demografik değişkenlere göre televizyon yayınlarını izleme 
durumuna bakıldığında, kadınların (%80,5) erkeklere göre (%72,9) aş gruplarına göre 
televizyon izleme oranları incelendiğinde 21 yaş grubunun (%77,2) 15 18 yaş 
grubuna göre (%75) daha fazla oranda televizyon yayınlarını izlediği belirlenmiştir. 

Diğer yandan dijital okuryazarlık düzeyine göre televizyon yayınlarını izleme 
bakıldığında, dijital okuryazarlık düzeyi yükseldikçe televizyon izleme oranı 

düşmektedir. Buna göre dijital okuryazarlık düzeyi yüksek olanların %75,1’i, orta düzey 
olanların %77,7’si ve düşük düzey olanların %79,3’ü televizyon yayınlarını izlemektedir. 

Televizyon yayınlarını izleme durumunun ekran bağımlılığı düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında, bağımlılık düzeyi arttıkça televizyon izleme oranının da artış 
gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre ekran bağımlılığı düzeyi yüksek olanların %83,9’u, 
orta olanların %83,5’i ve düşük olanların %66,5’i televizyon yayınlarını takip etmektedir. 

Dijital okuryazarlık düzeyi yüksek olanlar daha az, 
ekran bağımlılığı düzeyi yüksek olanlar daha fazla

televizyon yayınlarını
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Grafik 21. Günlük Ortalama Televizyon İzleme Süresi (Saat, Dakika)
, Yaş Gruplarına , SES Düzeyine, Dijital Okuryazarlık ve ağımlılığı Düzeylerine Göre 

Dağılım
Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur

Günlük ortalama televizyon izleme süresi cinsiyet değişkeni açısından 
incelendiğinde uygulanan t testi sonucunda p değeri 0,00<0,05 olarak hesaplanmıştır. Bu 
sonuç 95 güvenilirlikle cinsiyetler arasında televizyon izleme süresi bakımından 

SES Düzeyi için n=5.010; Dijital Okuryazarlık ve Ekran Bağımlılığı Düzeyleri için  
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istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Buna göre kadınlar 1 

dakika ile erkeklere göre daha fazla televizyon izlemektedir.

 

                                     

  

 

Günlük ortalama televizyon izleme süresi yaş değişkeni açısından incelendiğinde
uygulanan t testi sonucunda p değeri 0,035<0,05 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç %95 
güvenilirlikle yaş grupları arasında televizyon izleme süresi bakımından istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Buna göre 19 21 yaş grubu 1 

18 yaş grubuna göre daha fazla televizyon izlemektedir.

Günlük ortalama televizyon izleme süresi ekran bağımlılığı düzeyleri açısından 
incelendiğinde yapılan varyans analizi sonucunda p değeri 0,007<0,05 olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuç  %95 güvenilirlikle ekran bağımlılığı düzeyleri arasında 
televizyon izleme süresi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu 
ifade etmektedir. Farklılığın hangi kategoriler arasında olduğunu belirlemek için 
uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda ise az ile yüksek düzey arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Buna göre ekran bağımlılığı düzeyi yüksek olanlar 1 saat 
41 dakika, orta düzeyde olanlar 1 saat 38 dakika ve düşük olanlar 1 saat 32 dakika 

  

Kadınların günlük 

izleme süresi
46 dakikadır.

Erkeklerin günlük 

izleme süresi 1 saat 
35 dakikadır.
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18 yaş grubuna göre daha fazla televizyon izlemektedir.

Günlük ortalama televizyon izleme süresi ekran bağımlılığı düzeyleri açısından 
incelendiğinde yapılan varyans analizi sonucunda p değeri 0,007<0,05 olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuç  %95 güvenilirlikle ekran bağımlılığı düzeyleri arasında 
televizyon izleme süresi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu 
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uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda ise az ile yüksek düzey arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Buna göre ekran bağımlılığı düzeyi yüksek olanlar 1 saat 
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Kadınların günlük 

izleme süresi
46 dakikadır.

Erkeklerin günlük 
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Grafik 22. Türkiye-Birleşik Krallık141 Günlük Ortalama Televizyon İzleme Süresi 
Karşılaştırması (Saat, Dakika)142 

Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Yıllar içinde gençlerin televizyon izleme süreleri Birleşik Krallık ile karşılaştırması 
incelendiğinde her iki ülkedeki düşüş dikkat çekicidir. Birleşik Krallık’ta günlük ortalama 
televizyon izleme süresinin 1 saatin altına indiği görül üştür. Türkiye’de ise 2018 yılında 
yaklaşık 3 saat olan (2 saat 51 dakika) izleme süresinin 2021 yılında neredeyse yarı yarıya 
düşerek 1 saat 4 dakikaya gerilemesi televizyon izleme alışkanlıkları açısından oldukça 
önemlidir. 

24 yaş grubuna ait günlük ortalama televizyon 
izleme süresini ifade etmektedir. 2021 yılı OFCOM verisi ilk beş ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır.

2018 izleme süresi RTÜK Televizyon İzleme Eğilimleri araştırmasında 15 21 yaş grubuna ait günlük 
ortalama televizyon izleme süresini (n=206); 2020 izleme süresi Televizyon Yayınlarında Şiddet 
Araştırmasında 15 20 yaş grubuna ait günlük ortalama televizyon izleme süresini (n=280) ifade etmektedir.
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Grafik 23. Televizyon Yayınlarını Hangi Cihazlardan İzlersiniz? (%) 
Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam 100’ü Geçmektedir.

Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur

Televizyon yayınlarının izlendiği cihazlarda televizyon %88,1 oranıyla ilk sırada 
yer almaktadır. Başka bir deyişle, televizyon izlemede halen büyük ekran tercih 
edilmektedir. Televizyonu %35,6 oranıyla cep telefonu takip etmektedir. Televizyon 
yayınlarını masaüstü/dizüstü bilgisayardan takip edenlerin oranı %11,2, tabletten takip 
edenlerin oranı ise yalnızca %5,9’dur. 

Gençler televizyon yayınlarını halen büyük 
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Tablo 41. Televizyon Yayınlarını Hangi Cihazlardan İzlersiniz? (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine ve Öğrenci Olma Durumuna Göre Dağılım

Sorulara Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam %100’ü Geçmektedir
Televizyon izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Televizyon yayınlarını farklı cihazlardan takip etme durumunun cinsiyet 
değişkenine göre dağılımı incelediğinde kadınların %87,5’i, erkeklerin ise %88,6’sı 
yayınları televizyondan izlediklerini belirtmiştir. Televizyon yayınlarının en fazla takip 
edildiği cihazlar arasında ikinci sırada cep telefonu yer almaktadır. Buna göre kadınların 
%38,6’sının, erkeklerin ise %32,9’unun yayınları cep telefonundan takip ettikleri 
görülmüştür. 

Televizyon yayınlarını farklı cihazlardan takip etme durumunun yaş değişkenin
göre dağılımına bakıldığında 15 18 yaş grubunun %91’i yayınları televizyondan takip 

 

Televizyon 
Cep 

Telefonu 
Bilgisayar 

(Masaüstü/ 
Dizüstü) 

Tablet 

Cinsiyete Göre Dağılım143

Kadın

Yaş Gruplarına Göre Dağılım144 

SES Düzeyine Göre Dağılım145 

Öğrenci Olma Durumu146

Hayır

ORTALAMA 88,1 35,6 11,2 5,9 

21 yaş grubunda bu oranın %86,2 olduğu görülmüştür. 19 21 yaş grubunda 
televizyon yayınlarını cep telefonundan takip etme oranını ortalamanın üzerinde olduğu 
belirlenmiştir. Buna göre 15 18 yaş grubunun %27,6’sı yayınları cep telefonundan takip 

21 yaş grubunun %4 ’ yayınları cep telefonundan takip etmektedir. 
yaş grubunda televizyon yayınlarını bilgisayardan (masaüstü/dizüstü laptop) takip 
oranının da ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Baş
büyük yaş gruplarında televizyon yayınlarını takip ederken farklı cihazların kullanım 
tercihinin daha fazla olduğu söylenebilir. 

 andemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kapanmalar 
yaşanmıştır. Bu kapanmalar evde geçirilen süreyi mecburen artırmış ve kişilerin izleme 
sürelerini de etkilemiştir. Eurodata TV Worldwide tarafından hazırlanan “One TV Year in 
the World 2021” verilerine göre 2020 yılında 90 ülkenin günlük 
izleme süresi 2 saat 54 dakikadır   

TİAK, Televizyon İzleme Ölçümü 2020 Yıllığı, 2021, s.   
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Grafik 24. Ülkeler Bazında Pandemi Döneminde Televizyon İzleme Süreleri Artış 
Oranları (%)148 

’te ülkelere göre pandemi döneminde televizyon izleme sürelerindeki 
artışlar incelendiğinde, pandeminin ilk dönemlerinde günlük vaka oranının en fazla 
görüldüğü ülkelerden birisi olan İtalya’nın %35’lik bir artışla ilk sırada yer aldığı 
görülmüştür.

Türkiye’de pandemi döneminde televizyon izleme süreleri incelendiğinde, 
televizyon izleme süresi dünya ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. 2020 
yılında Türkiye’de günlük ortalama televizyon izleme süresi 4 saat 33 dakika olarak 
ölçümlenmiştir. 2019 yılına göre 19 dakikalık bir artış yaşanmıştır

Araştırma kapsamında gençlerin pandemi döneminde televizyon izleme 
sürelerindeki değişiklikleri anlamak amacıyla pandemi döneminde izleme sürelerinde bir 
değişiklik olup olmadığına ilişkin bir soru yöneltilmiştir. 

148 TİAK, 2021, s.  
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Grafik 25. Pandemi Döneminde Televizyon İzleme Sürenizde Bir Değişiklik Oldu 
Mu? (%) 

Buna göre Grafik 25’ten de görüleceği üzere Türkiye’de gençler arasında
araştırma kapsamında pandemi döneminde izleme süresinin arttığını söyleyenlerin oranı 
%35,3 olarak belirlenmiştir. İzleme süresinin değişmediğini söyleyenlerin oranı ise 
%54,5 olarak hesaplanmıştır.  

%35,3

%54,5

%10,2

Arttı Değişmedi Azaldı
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Grafik 26. Pandemi Döneminde Televizyon İzleme Sürenizde Bir Değişiklik Oldu 
Mu? (%) 

, Yaş Gruplarına SES Düzeyine ve Öğrenci Olma Durumuna Göre Dağılım

Pandemi döneminde televizyon izleme sürelerinde değişiklik olma durumunun 
demografik değişkenlere göre dağılımı incelendiğinde, kadınlarda 19 21 yaş grubunda ve 

SES düzeyinde televizyon izleme sürelerinin arttığını belirtenlerin oranının daha 
yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 
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elevizyon izleme sürelerinde değişiklik olma durumunun cinsiyetlere göre 
dağılımı incelendiğinde kadınların %39,1’i, erkeklerin ise %32,3’ü izleme sürelerinde 
artış olduğunu belirtmiştir. 

Diğer taraftan televizyon izleme sürelerinde değişiklik olma durumunun yaş 
gruplarına göre dağılımına bakıldığında 15 18 yaş grubunun %31,7’si, 19 21 yaş 
grubunun ise %37,8’i izleme sürelerinde artış olduğunu belirtmiştir. 

Son olarak televizyon izleme sürelerinde değişiklik olma durumunun 
düzeyleri göre dağılımına bakıldığında AB SES düzeyinin %39,2’sinin, C1 SES düzeyinin
%35,7’sinin, C2 SES düzeyinin %32,3’ünün ve DE SES düze %35,8’inin izleme 
süresinde artış olduğu tespit edilmiştir. 

Son dönemlerde Kore yapımı dizi/filmler ile Kore pop müzikleri tüm dünyada 
gençler tarafından oldukça talep görmektedir. Çin, Endonezya ve Suudi Arabistan Kore 
yapımı dizi/film içeriği tüketen ülkelerin başında gelmektedir. Araştırma kapsamında 
özellikle genç yaş grupları tarafından ilgi gören Kore yapımı dizi/filmlere gençlerin 
yaklaşımlarını ölçmek amacıyla bu tarz içerikleri tüketip tüketmediklerine ilişkin sorular 
yöneltilmiştir. 
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yöneltilmiştir. 
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Grafik 27. Kore Yapımı Dizi veya Filmleri İzler Misiniz ve Beğenir Misiniz? (%) 

Araştırma kapsamında Grafik 27’d görüldüğü üzere katılımcıların 1’
yapımı dizi veya filmleri izlediğini belirtirken Kore yapımlarını izleyenlerin ’ü bu 
yapımları beğendiğini ifade etmiştir
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%11,0

Grafik 28. Dünya Genelinde Kore Yapımı Dizi veya Filmlerin İzlenme Oranı (%)152 

ünyada Kore yapımı dizi/filmlerin izlenme oranları incelendiğinde ilk sırada 
%86’lık bir oranla Çin gelmektedir. Bunu sırasıyla %84 oranıyla Endonezya, %74 oranıyla 
Suudi Arabistan, %61 oranıyla Meksika ve %58 oranıyla Türkiye izlemektedir.

Araştırma ülkelerin yaş ve cinsiyet özelliklerini temsil eden 2000 internet kullanıcısı ile yapılmakta olup 
tüm yaş gruplarını içermektedir.

İzlerim İzlemem
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%86’lık bir oranla Çin gelmektedir. Bunu sırasıyla %84 oranıyla Endonezya, %74 oranıyla 
Suudi Arabistan, %61 oranıyla Meksika ve %58 oranıyla Türkiye izlemektedir.

Araştırma ülkelerin yaş ve cinsiyet özelliklerini temsil eden 2000 internet kullanıcısı ile yapılmakta olup 
tüm yaş gruplarını içermektedir.

İzlerim İzlemem
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Grafik 29. Kore Yapımı Dizi veya Filmleri İzleyenlerin Dağılımı (%) 
, Yaş Gruplarına SES Düzeyine Öğrenci Olma Göre Dağılım

Kore yapımı dizi veya filmleri izlermisiniz sorusuna “Evet” cevabı verenlerin dağılımı

Kore yapımı dizi/filmlerin izlenme durumu demografik değişkenlere göre 
incelendiğinde kadınların SES düzeyinin ve öğrenci olanların daha fazla oranda 
izlemeyi tercih ettikleri görülmüştür. 

Buna göre Kore yapımı dizi/filmlerin izlenme durumunun cinsiyete göre 
dağılımına bakıldığında Kore yapımı dizi/film %63,2’si kadın, %36,8’i

olduğu görülmektedir.

Diğer yandan Kore yapımı dizi/filmlerin izlenme durumunun SES düzeyi
değişkenine göre dağılımına bakıldığında Kore yapımı dizi/film izleyenlerin %37,7’si  

düzeyinde %26’sı  SES düzeyi %19,8’i SES düzeyi %16,6’sı 
düzeyinde yer almaktadır

Kore yapımı dizi/filmlerin izlenme durumunun öğrenci olma durumu değişkenine 
göre dağılımına bakıldığında Kore yapımı dizi/film izleyenlerin %76,3’ünün öğrenci 
olduğu %23,7’si öğrenci olmadığı görülmektedir.

Cramers’V=0,131; p=0,000
Cramers’V=0,046; p=0,003
Cramers’V=0,032; p=0,010
SES değişkeni için n=6.570 
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2.2. RADYO DİNLEME ALIŞKANLIKLARI 

Radyo kitle iletişim araçlarının en eskisi olma özelliğinden dolayı medya araçları 
arasında önemli bir yere sahiptir. Ancak zaman içinde medya araçlarının çeşitlenmesiyle 
birlikte bir haber alma kaynağı olarak eskisi kadar popüler bir medya aracı değildir. Diğer 
yandan dijitalleşme radyoyu da etkilemiş özellikle müzik ve podcast dinlemeleri gibi 
durumlarda dijital platformlar aracılığıyla sunulan hizmetler günümüz dünyasında 
oldukça ilgi görmeye başlamıştır. 

Araştırmanın bu bölümünde gerek klasik anlamda radyo dinlemeye ilişkin gerekse 
de dijital dinleme alışkanlıklarına ilişkin verilere yer verilecektir.
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Grafik 30. Son Bir Ay İçerisinde Radyo Yayınlarını Dinleme Durumu (%) 

Gençlerin radyo dinleme durumları
incelendiğinde %33,8’inin dinlediği, 
%66,2’sinin ise dinlemediği  ortaya çıkmıştır. 

,,

Dinliyor Dinlemiyor

Grafik 31. Son Bir Ay İçerisinde Radyo Yayınlarını Dinleme Durumunun 
Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı (%) 

, Yaş Grupların , SES Düzeyine Dijital Okuryazarlık ve ağımlılığı Düzeylerine 
Göre Dağılım
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cinsiyet değişkenine göre dağılımı incelendiğinde
kadınların %37’si, erkeklerin ise %31,3’ü radyo dinlemektedir. 

yaş grubu değişkenine göre dağılımına bakıldığında, 
18 yaş grubunun %28,5’i, 19 21 yaş grubunun ise %37,4’ü radyo yayınlarını takip 

Diğer taraftan son bir ay içerisinde eğiliminin SES düzeyi
değişkenine göre dağılımına bakıldığında, AB SES düzeyinin %37,4’ü, C1 SES düzeyinin
%34,6’sı, C2 SES düzeyinin %31,5’i ve DE SES düzeyinin %32,2’si radyo yayınlarını 

eğiliminin ekran bağımlılığı düzeyi değişkenine göre 
dağılımı incelendiğinde ekran bağımlılığı düzeyi yüksek olanların %41,1’i, orta olanların 
%35,6’sı ve düşük olanların %26, ’ü ayınlarını takip etmektedir. 

  

Grafik 32. Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresi (Saat, Dakika)162 
21 yaş aralığına ait radyo dinleme süreleri

Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur.

21 yaş grubu gençlerin günlük ortalama radyo dinleme sürelerinin yıllar 
içindeki değişimi incelendiğinde dinleme sürelerinde ciddi düşüş göze çarpmaktadır. 
2019 yılından itibaren günlük radyo dinleme süresinin 1 saatin altına düştüğü 
belirlenmiştir. 2009 yılında günlük ortalama 3 saat 25 dakika radyo dinlemesi yapılırken, 
2021 yılında bu sürenin 52 dakikaya kadar düştüğü görülmüştür.

162 2009 RTÜK Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması 15 21 yaş aralığına ait radyo dinleme süresini ifade 
7) 2014 RTÜK Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması 15 21 yaş aralığına ait radyo 

dinleme süresini ifade etmektedir. ( =354) 2019 RTÜK Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması 15 21 yaş 
aralığına ait radyo dinleme süresini ifade etmektedir. (  
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Grafik 33. Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresi (Saat, Dakika) 
, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine, Öğrenci Olma Durumuna , Dijital Okuryazarlık

ağımlılığı üzeylerine Göre Dağılımı
Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur.
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Günlük ortalama radyo dinleme süresi cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde 

sonucunda p değeri 0,00 <0,05 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç  %95 
güvenilirlikle cinsiyetler arasında radyo dinleme süresi bakımından istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Buna göre erkekler 59 dakika ile kadınlara 
kıyasla

Günlük ortalama radyo dinleme süresi öğrenci olma durumuna göre 
incelendiğinde uygulanan t testi sonucunda p değeri 0,00 <0,05 olarak hesaplanmıştır. 
Bu sonuç  %95 güvenilirlikle öğrenciler ve öğrenci olmayanlar arasında radyo dinleme 
süresi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. 
Buna göre öğrenci olmayanlar 1 saat 8 dakika ile öğrencilere kıyasla

Günlük ortalama radyo dinleme süresi dijital okuryazarlık düzeyine göre 
incelendiğinde dijital okuryazarlık düzeyi düşük olanların daha uzun süre ile radyo 

anlaşılmıştır. Buna göre dijital okuryazarlık düzeyi düşük olanlar günlük 
ortalama 1 saat, orta olanlar 49 dakika ve yüksek olanlar 47 dakika radyo dinlemektedir. 

Diğer taraftan radyo dinleme durumunun ekran bağımlılığı düzeyine göre dağılımı 
incelendiğinde ekran bağımlılığı düzeyi düşük olanların daha uzun süre radyo dinledikleri 
tespit edilmiştir. Buna göre ekran bağımlılığı düzeyi düşük olanlar günlük ortalama 58 
dakika, orta olanlar 54 dakika ve yüksek olanlar 46 dakika ra

Erkeklerin günlük 
ortalama radyo 

dinleme süresi 59 
dakikadır. 

Kadınların günlük 
ortalama radyo 

dinleme süresi 44 
dakikadır. 

124 Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması



Grafik 33. Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresi (Saat, Dakika) 
, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine, Öğrenci Olma Durumuna , Dijital Okuryazarlık

ağımlılığı üzeylerine Göre Dağılımı
Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur.
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Grafik 34. Radyo Yayınlarını Hangi Cihazlardan Dinlersiniz? (%) 
Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam 100’ü Geçmektedir.

Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Radyo yayınlarının en fazla dinlendiği cihaz %73,5 oranıyla cep telefonudur. Bunu 
sırasıyla %48,5 ile araç radyosu, %21,7 ile televizyon, %11,8 ile bilgisayar/tablet ve %6,8 
oranıyla klasik radyo izlemektedir. 

Radyo yayınları en fazla cep telefonundan takip 

Radyo yayınlarının 
birçok özelliği bünyesinde barındırması gerekse yapılan dinlemeler 
için uygun olmasıdır. 

Tablo 42. Radyo Yayınlarını Hangi Cihazlardan Dinlersiniz Demografik 
Değişkenlere Göre Dağılım (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine ve Öğrenci Olma Durumuna Göre Dağılımı
birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir

Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Radyo yayınlarının dinlendiği cihazların cinsiyet değişkenine göre dağılımı 
incelendiğinde kadınların %75,9’u, erkeklerin ise %71,1’i cep telefonundan 
dinlemektedir. Diğer taraftan kadınların %45,1’i, erkeklerin %51,7’si radyo yayınlarını 
araç radyosundan 

 

Cep 
Telefonu 

Araç 
Radyosu 

Televizyon 
Klasik 
Radyo 

Bilgisayar 
/Tablet 

Cinsiyete Göre 
Dağılım167 

Kadın    

Yaş Gruplarına 
Göre Dağılım168 

SES Düzeyine 
Göre Dağılım169 

Öğrenci Olma 
Durumu170 

Hayır
ORTALAMA 73,5 48,5 21,7 6,8 11,8 
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oranıyla klasik radyo izlemektedir. 

Radyo yayınları en fazla cep telefonundan takip 

Radyo yayınlarının 
birçok özelliği bünyesinde barındırması gerekse yapılan dinlemeler 
için uygun olmasıdır. 

Tablo 42. Radyo Yayınlarını Hangi Cihazlardan Dinlersiniz Demografik 
Değişkenlere Göre Dağılım (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine ve Öğrenci Olma Durumuna Göre Dağılımı
birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir

Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Radyo yayınlarının dinlendiği cihazların cinsiyet değişkenine göre dağılımı 
incelendiğinde kadınların %75,9’u, erkeklerin ise %71,1’i cep telefonundan 
dinlemektedir. Diğer taraftan kadınların %45,1’i, erkeklerin %51,7’si radyo yayınlarını 
araç radyosundan 

 

Cep 
Telefonu 

Araç 
Radyosu 

Televizyon 
Klasik 
Radyo 

Bilgisayar 
/Tablet 

Cinsiyete Göre 
Dağılım167 

Kadın    

Yaş Gruplarına 
Göre Dağılım168 

SES Düzeyine 
Göre Dağılım169 

Öğrenci Olma 
Durumu170 

Hayır
ORTALAMA 73,5 48,5 21,7 6,8 11,8 
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Radyo yayınlarının dinlendiği cihazların yaş grubu değişkenine göre dağılımı 
incelendiğinde 15 18 yaş grubunun %77,5’i, 19 21 yaş grubunun ise %71,4’ü radyo 
yayınlarını cep telefonundan dinlemektedir. Ayrıca 15 18 yaş grubunun %40,3’ü, 1
yaş grubunun ise %52,7’si radyo yayınlarını araç radyosundan takip etmektedir. 

Radyo yayınlarının dinlendiği cihazların SES grubu değişkenine göre dağılımına 
bakıldığında AB SES grubunun %73,8’i, C1 SES grubunun %74,8’i, C2 SES grubunun %75’i 

ES grubunun %67,9’u radyo yayınlarını cep telefonundan dinlemektedir
’unu ’ ’sının 

’ yayınları araç radyosundan takip ettiği görülmüştür. 

rumunun öğrenci olma durumuna göre dağılımına bakıldığında 
öğrenci olanların %75,9’u, öğrenci olmayanların ise %67,2’si radyo yayınlarını cep 
telefonundan dinlemektedir. Diğer yandan öğrenci olanların %46,9’u, olmayanların ise 
%52,7’si radyo yayınlarını araç radyosundan dinlemektedir. 

Buna karşın radyo yayınlarını takip etmede klasik radyo tüm gruplarda daha az 
tercih edilen bir cihaz konumundadır  

3.BÖLÜM: GENÇLERİN İNTERNET VE YENİ MEDYA
ARAÇLARINA YAKLAŞIMI 
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İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçları dönüşüme uğramış, 
yeni medya araçları ortaya çıkmıştır. Geleneksel kitle iletişim araçları kullanılmaya devam 

teknolojileri tabanlı yeni medya araçlarının kullanım oranı oldukça artmıştır. 
Küresel çapta yaygın kullanım oranlarına sahip olan “İnternet” bu teknolojik gelişmelerin 
temelinde başat bir role sahiptir. İnternetin yeni medya araçlarında kullanımının pratikliği ve 
kullanıcılarına sınırsız içerik sunabilmesi kullanımının her geçen gün artmasına sebep 
olmaktadır. Castells internetin bu denli yaygınlaşması ve teknolojik gelişmeler sonucunda 
oluşan dönem için “Ağ Toplumu” kavramını kullanmış, yeni iletişim teknolojileriyle zaman ve 
mekân sınırının ortadan kalktığını dile getirmiştir

Du� nyanın teknolojik olarak do� nu� şu� me ug� radıg� ı dijital çag�  olarak adlandırılan bu 
do� nemde yeni medya araçlarının kullanımı o� zellikle ge çler arasında yaygın hâle gelmiştir.
Prensky internet ve yeni medya araçlarını kullanan nesli “Dijital Yerliler” olarak 
nitelendirmiştir Özellikle 2000 sonrasında dünyaya gelen doğdukları andan 
itibaren teknoloji ile tanıştıkları için bu bağlamda diğerlerinden farklılaşmaktadırlar.
Yaşamlarının başlangıcından itibaren teknolojik cihazlara sahip olmaları
alışılması gereken bir yenilik olmaktan çıkarmış ve normal yaşamın bir parçası olarak 
benimsemelerine neden olmuştur

Teknolojiyi hayatlarının merkezine alan genç yaş gruplarının yeni medya araçlarını
eğlence dışında bilgi edinme, ödev yapma, alışveriş yapma, iletişim kurma ve haberleşme 
amacıyla maları medya kullanım alışkanlıklarını da şekillendirmiştir. Bu bağlamda 

raştırmanın bu bölümün 21 yaş grubunda yer alan gençlerin ımı ve 
erişimine dair verilere yer verilmiştir.

171 Manuel Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, (Çev. Ebru Kılıç), İstanbul Bilgi Yayınevi, İstanbul, 2008, s. 66. 
172 Marc Prensky, Digital Natives, Digital Immıgrants. On the Horizon, MCB University Press, Vol:9, No:5, 2001, s. 
3. 
173 Sezin Baysal Berkup,Working with Generation X and Y In the Generation Z Period: Mangement of Different 
Generations ın Business Life, Mediterranean Journal of Social Science, 5(19), 2014, s. 223. 
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3.1. İNTERNET KULLANIMI VE ERİŞİM 

Grafik 35. İnternet Kullanım Durumu (%) 

İçinde yaşadığımız dijital çağda internet kullanım oranları her geçen gün 
artmaktadır. Özellikle dijital bir dünyaya doğan 15 21 genç yaş grubunun gündelik yaşam 
pratiklerinde internet önemli bir yer tutmaktadır.

Buna göre araştırmaya katılan gençlerin %92,3’ü internet kullanırken, sadece 
%7,7’si internet kullanmadığını belirtmiştir.

Kullanıyorum 
%92,3

Kullanmıyorum 
%7,7

Her 10 gençten 9’u 
internet kullanıyor. 

Tablo 43. Dünya Genelinde İnternet Kullanımı (%)174 

’t verilere bakıldığında dünyada internet erişim oranının %65,6 
olduğu görülmektedir. Bölgelerin internet kullanım oranları incelendiğinde ise Kuzey 
Amerika’nın %93,9 internet kullanım oranıyla birinci sırada yer aldığı gözlemlenmiştir. 
Afrika ise bu bölgeler içerisinde en düşük kullanım oranı 43,2) ile göze çarpmaktadır. 
Türkiye’de ise TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2021
göre nternet kullanım oranının 74 yaş grubundaki bireylerde %82,6 olduğu tespit 
edilmiştir.

/ 
175 TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2021 Raporu 

Bölgeler Nüfus Nüfusun 
Oranı 

İnternet 
Kullanıcıları 

Erişim
 Oranı

(% Nüfus)
Kuzey 
Amerika 

Avrupa 

Latin 
Amerika 

Ortadoğu 

Avustralya 

Asya 

Afrika 

Dünya 
Toplam 7.875.765,587 100 5.168.780,607 65,6 
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Grafik 36. İnternet Kullanım Durumunun Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı 
(%)

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

’d internet kullanım durumunun demografik değişkenlere göre dağılımı
incelenmiştir. Araştırma kapsamında internet kullanım oranlarının cinsiyete göre 
dağılımına bakıldığında kadınların %91,7’sinin, erkeklerin ise %92,7’sinin internet 
kullandığı görülmüştür.

Cramer’s
Cramer’s V= 0,139; p=0,000
SES Düzeyi için n = 6.570 
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       İnternet kullanım durumunun yaş grubuna göre dağılımına bakıldığında ise 
18 yaş grubunun %94’ü internet kullanırken, 19 yaş grubunun ise %91,1’inin internet
kullandığı gözlemlenmiştir Yaş grupları arasından anlamlı bir farklılık 
olduğu tespit edilmiştir.

İnternet kullanım durumunun SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında; AB 
düzeyinin %96,5’inin düzeyinin %94,5’inin, C2 SES düzeyinin %90,3’ünün ve 

düzeyinin ise %84,9’unun internet kullandığı gözlemlenmiştir. SES 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.
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Grafik 37. Günlük Ortalama İnternet Kullanım Süresi (Saat, Dakika)
, Yaş Gruplarına, SES Düze , Dijital Okuryazarlık ağımlılığı Düzey

Göre Dağılım
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Günlük ortalama internet kullanım süresi cinsiyet değişkeni açısından 
incelendiğinde uygulanan t testi sonucunda p değeri 0,001<0,05 olarak hesaplanmıştır. 
Bu sonuç %95 güvenilirlikle cinsiyetler arasında internet kullanım süresi bakımından 

larak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Buna göre erkekler 4 

SES Düzeyi için n=6.034  
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saat 41 dakika ile kadınlara göre daha fazla internet kullanmaktadır. Günlük ortalama 
internet kullanım süresi ise 4 saat 35 dakikadır.

Günlük ortalama internet kullanım süresi SES değişken açısından incelendiğinde 
p değeri 0,00 <0,05 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç %95 

güvenilirlikle SES düzeyleri arasında internet kullanım süresi bakımından istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Farklılığın hangi kategoriler 
arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda ise AB ile 
diğer SES düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Günlük ortalama 
internet kullanım süresi SES düzeyinde

SES düzeyi en düşük kullanım süresine sahiptir.

Günlük ortalama internet kullanım süresi dijital okuryazarlık düzeyleri açısından 
ele alındığında p değeri 0,00 <0,05 olarak hesaplanmıştır. 
Bu sonuç %95 güvenilirlikle dijital okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Farklılığın hangi kategoriler arasında 
olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda ise her üç düzey 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Dijital okuryazarlık düzeyi düşük
olan gençlerin günlük internet kullanım süresi 4 saat 21 dakika iken, bu oran dijital 
okuryazarlık düzeyi orta olanlarda 4 saat 36 dakika ve dijital okuryazarlık düzeyi yüksek 
olanlarda ise 4 saat 52 dakikadır.

Günlük ortalama internet kullanım süresi ekran bağımlılığı düzeyleri açısından 
incelendiğinde uygulanan p değeri 0,002<0,05 olarak hesaplanmıştır. 
Bu sonuç %95 güvenilirlikle ekran bağımlılığı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Farklılığın hangi kategoriler arasında 
olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda ise düşük ile yüksek 
düzey arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ekran bağımlılığı düzey
düşük olan gençlerin günlük ortalama internet kullanım süresi 4 saat 27 dakika iken, bu 

ekran bağımlılığı düzeyi yüksek olanlarda 4 saat 44 dakikadır.

Ekran bağımlılığı düzeyi yüksek 
olan gençlerin internet kullanım 

süreleri daha fazla! 
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Bu sonuç %95 güvenilirlikle cinsiyetler arasında internet kullanım süresi bakımından 

larak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Buna göre erkekler 4 
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saat 41 dakika ile kadınlara göre daha fazla internet kullanmaktadır. Günlük ortalama 
internet kullanım süresi ise 4 saat 35 dakikadır.

Günlük ortalama internet kullanım süresi SES değişken açısından incelendiğinde 
p değeri 0,00 <0,05 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç %95 

güvenilirlikle SES düzeyleri arasında internet kullanım süresi bakımından istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Farklılığın hangi kategoriler 
arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda ise AB ile 
diğer SES düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Günlük ortalama 
internet kullanım süresi SES düzeyinde

SES düzeyi en düşük kullanım süresine sahiptir.

Günlük ortalama internet kullanım süresi dijital okuryazarlık düzeyleri açısından 
ele alındığında p değeri 0,00 <0,05 olarak hesaplanmıştır. 
Bu sonuç %95 güvenilirlikle dijital okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Farklılığın hangi kategoriler arasında 
olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda ise her üç düzey 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Dijital okuryazarlık düzeyi düşük
olan gençlerin günlük internet kullanım süresi 4 saat 21 dakika iken, bu oran dijital 
okuryazarlık düzeyi orta olanlarda 4 saat 36 dakika ve dijital okuryazarlık düzeyi yüksek 
olanlarda ise 4 saat 52 dakikadır.

Günlük ortalama internet kullanım süresi ekran bağımlılığı düzeyleri açısından 
incelendiğinde uygulanan p değeri 0,002<0,05 olarak hesaplanmıştır. 
Bu sonuç %95 güvenilirlikle ekran bağımlılığı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir. Farklılığın hangi kategoriler arasında 
olduğunu belirlemek için uygulanan Tamhane’s T2 testi sonucunda ise düşük ile yüksek 
düzey arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ekran bağımlılığı düzey
düşük olan gençlerin günlük ortalama internet kullanım süresi 4 saat 27 dakika iken, bu 

ekran bağımlılığı düzeyi yüksek olanlarda 4 saat 44 dakikadır.

Ekran bağımlılığı düzeyi yüksek 
olan gençlerin internet kullanım 

süreleri daha fazla! 
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Tablo 44. Mecraların Günlük Ortalama Kullanım Süreleri Karşılaştırma 

Tablodaki veriler incelendiğinde dünya genelinde televizyon izleme süresi 2 saat 
Türkiye genelinde bu süre olduğu görülmektedir

Gençlerde ise televizyon izleme süresi olduğu gözlemlenmiştir
Teknolojiyle birlikte farklı medya araçlarının kullanılması özellikle bu durumu etkileyen 
sebepler arasında gösterilebilir. 

Diğer taraftan internet kullanım süreleri incelendiğinde, dünya genelinde kullanım 
süresi 6 saat 54 dakika, Türkiye genelinde ise 7 saat 57 dakika olduğu tespit edilmiştir. 
Gençlerde ise internet kullanım süresi günlük 4 saat 37 dakika olarak belirlenmiştir

bakıldığında Türkiye genelinde kullanım süresinin 1 saat 
43 dakika olduğu tespit edilmiştir. Gençlerde ise kullanım süresinin
olduğu görülmektedir

TİAK, Televizyon İzleme Ölçümü 2020 Yıllığı, 2021.

RTÜK Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması 2019  

Günlük Ortalama 
Kullanım Süresi

DÜNYA 
GENELİ

TÜRKİYE 
GENELİ

GENÇLER

Televizyon 

İnternet Kullanım 

Radyo 

Tablo 45. İnternet Kullanım Sürelerinin Dağılımı (%)187  
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine, Öğrenci Olma Durumuna, Dijital Okuryazarlık ve 

ağımlılığı Düzeylerine Göre Dağılım

1 saate 
kadar 

1-3 saat 3-6 saat 
6 saat 
üzeri 

TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım189 

Kadın  100 

 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100

100

SES Düzeyine Göre Dağılım190 

100

100

100

100

Dijital Okuryazarlık 
Düzeyi191 

Düşük 100

100

Yüksek 100

Ekran Bağımlılığı 
Düzeyi192 

Düşük 100

100

Yüksek 100

ORTALAMA 3,5 19,5 47,1 30,0 100 

187 1 saate kadar: 0-59 dk; 1-3 saat: 60-179 dk; 3-6 saat: 180-359 dk. 
SES Düzeyi için n = 6.570
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Araştırma kapsamında internet kullanım sürelerinin dağılımı cinsiyete, yaş 
gruplarına, SES düzeyine, ijital okuryazarlık ve ekran bağımlılığı düzey ine göre 
incelenmiştir. Bu bağlamda kadınların %48’i , erkeklerin ise %46,4’ünün
internet kullanım süresi olduğu görülmektedir.

İnternet kullanım süresinin düzeyleri göre dağılımına bakıldığında AB 
düzeyinin %34,8’inin 6 saat ve üzeri kullanım süresi olduğu görülmektedir.

İnternet kullanım süresinin dijital okuryazarlık düzeyine göre dağılımına 
bakıldığında dijital okuryazarlık düzeyi düşük olan gençlerin %26,7’si
okuryazarlık düzeyi yüksek olanların ise %33,3’ünün 6 saat ve üzeri internet kullanım 
süresi olduğu tespit edilmiştir. 

İnternet kullanım süresinin ekran bağımlılığı düzeyine göre dağılımı 
incelendiğinde ekran bağımlılığı düzeyi düşük olan gençlerin %26,8’i, ekran bağımlılığı
düzeyi yüksek olanların ise 32,7’sinin 6 saat ve üzeri kullanım süresinin olduğu 
görülmektedir. Ekran bağımlılığı düzeyleri arasında anlam ı bir farklılık olduğu 
görülmektedir. kran bağımlılığı düzeyi arttıkça 6 saat ve üzeri internet 
kullanımının arttığı görülmektedir.

Tablo 46. İnternette Geçirilen Süre ve İçerik Üretimi (%) 

İçerik Paylaşım Düzeyi 
İnternette Geçirilen Süre 

TOPLAM 1,5 saate 
Kadar 1,5-3 saat 3 saatten 

fazla 
Bir Web Sitesine Yorum 
Yazmak193 

Çok 100 

100 

100 

Blog Yazmak194 

Çok 100 

100 

100 

Fotoğraf Paylaşmak195 

Çok 100 

100 

100 
Kendi Ürettiğim Video İçerikleri 
Paylaşmak196 

Çok 100 

100 

100 

ORTALAMA 9,9 27,4 62,6 100 

Araştırma kapsamında internette geçirilen süre ve içerik üretimi analiz edilmiştir. 
Buna göre bir web sitesinde çok sık yorum yazanların %14,4’ünün 1,5 saate kadar, bir 
web sitesinde çok sık yorum yazanların %61,4’ünün ise üç saatten fazla internette vakit 
geçirdiği gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılan gençlerden çok sık blog yazanların 
%14,6’sının 1,5 saate kadar, çok sık blog yazanların %55 ‘inin ise 3 saatten fazla 
internette vakit geçirdiği tespit edilmiştir. Gençlerden çok sık fotoğraf paylaşanların %
15,7’sinin 1,5 saate kadar, çok sık fotoğraf paylaşanların %54,8’inin ise üç saatten fazla 
internette vakit geçirdiği görülmektedir. Gençlerin kendi ürettikleri video içerikleri çok 
sık paylaşanların %15,1’i 1,5 saate kadar, kendi ürettikleri video içerikleri çok sık 
paylaşanların %56,9’unun ise 3 saatten fazla internette vakit geçirdikleri belirlenmiştir.  

Cramer’s V=0,059; P=0,000
Cramer’s V=0,062; P=0,001
Cramer’s V=0,054; P=0,000
Cramer’s V=0,058; P=0,000 
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web sitesinde çok sık yorum yazanların %61,4’ünün ise üç saatten fazla internette vakit 
geçirdiği gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılan gençlerden çok sık blog yazanların 
%14,6’sının 1,5 saate kadar, çok sık blog yazanların %55 ‘inin ise 3 saatten fazla 
internette vakit geçirdiği tespit edilmiştir. Gençlerden çok sık fotoğraf paylaşanların %
15,7’sinin 1,5 saate kadar, çok sık fotoğraf paylaşanların %54,8’inin ise üç saatten fazla 
internette vakit geçirdiği görülmektedir. Gençlerin kendi ürettikleri video içerikleri çok 
sık paylaşanların %15,1’i 1,5 saate kadar, kendi ürettikleri video içerikleri çok sık 
paylaşanların %56,9’unun ise 3 saatten fazla internette vakit geçirdikleri belirlenmiştir.  

Cramer’s V=0,059; P=0,000
Cramer’s V=0,062; P=0,001
Cramer’s V=0,054; P=0,000
Cramer’s V=0,058; P=0,000 

141Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı



Grafik 38. Cihazlara Sahiplik Durumunun Dağılımı (%) 
Sorulara Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam 100’ü Geçmektedir.

Teknolojik gelişmelerle birlikte internetin yeni medya araçlarında kullanılabilir 
olması özellikle cep telefonlarının artık mini bir bilgisayar gibi üretilmesi gündelik yaşam 
içerisinde ihtiyaç duyulan aktiviteleri yapılmasına olanak sağlamıştır.
Alışveriş yapma, müzik dinleme, araştır sosyal medya hesaplarını kullanma,
oyun oynama, bankacılık gibi işlemleri pratik bir şekilde imkânı sunması
telefonu sahiplik durumunu artıran nedenler arasında yer almaktadır.

Araştırmaya katılan gençlerin cihaz sahiplik durumu incelendiğinde
%95,7 oranıyla ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu sırasıyla %54,9 

oranıyla akıllı televizyon, %32,8 oranıyla kendilerine ait dizüstü bilgisayar, %28,9 
oranıyla evde ortak kullanılan dizüstü , %22,2 oranıyla 

19,5 oranıyla evde ortak kullanılan tablet, %17,6 oranıyla kendilerine ait masaüstü
bilgisayar, %16,3 oranıyla evde ortak kullanılan masaüstü bilgisayar, %8,2 oranıyla oyun 
konsolu, %7,5 oranıyla diğer taşınabilir cihazlar, %3,2 oranıyla e kitap okuma cihazı takip 

TÜİK alkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırmasında da benzer 
bulgulara rastlanmıştır. göre 16 24 yaş 2018 yılında cep telefonu sahipliği
oranı 2021 yılında ’dir

TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2021 Raporu   

Akıllı Televizyon

Kendime ait dizüstü bilgisayar

Evde ortak kullanılan dizüstü bilgisayar

Evde ortak kullanılan tablet

Kendime ait masaüstü bilgisayar

Evde ortak kullanılan masaüstü bilgisayar

Diğer taşınabilir cihazlar

e-kitap okuma cihazı
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Grafik 39. Hanelerde Cihaz Sahiplik Dağılımının Türkiye Geneli Verisi ile 
Karşılaştırılması (%)198  

TÜİK tarafından 16 74 yaş Türkiye geneli çin yapılan Hanehalkı Bilişim 
Teknolojileri Araştırması 2021 bulgularına göre hanelerde cep telefonu bulunma oranı 
2020 yılında %99,4’tür. Diğer taraftan hanelerde akıllı televizyon sahipliği %33,8 dizüstü 
bilgisayar sahipliği %36,4 tablet sahipliği %22, masaüstü bilgisayar sahipliği %16,7 ve 
oyun konsolu sahipliği %5,5’tir.

Bu araştırma bulgularına göre 21 yaş grubu verileri incelendiğinde
hanelerde cep telefonu sahipliğinin %95,7 olduğu görülmüştür anelerde akıllı 
televizyon sahipliği %54,9, dizüstü bilgisayar sahipliği %28,9, tablet sahipliği %19,5, 
masaüstü bilgisayar sahipliği %16,3 ve oyun konsolu sahipliği %8,2’dir.

198 TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2021 Raporu  
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Türkiye Geneli (16-74 yaş) TÜİK Verisi Araştırma Örneklemi (15-21 yaş grubu gençler)
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Grafik 39. Hanelerde Cihaz Sahiplik Dağılımının Türkiye Geneli Verisi ile 
Karşılaştırılması (%)198  

TÜİK tarafından 16 74 yaş Türkiye geneli çin yapılan Hanehalkı Bilişim 
Teknolojileri Araştırması 2021 bulgularına göre hanelerde cep telefonu bulunma oranı 
2020 yılında %99,4’tür. Diğer taraftan hanelerde akıllı televizyon sahipliği %33,8 dizüstü 
bilgisayar sahipliği %36,4 tablet sahipliği %22, masaüstü bilgisayar sahipliği %16,7 ve 
oyun konsolu sahipliği %5,5’tir.

Bu araştırma bulgularına göre 21 yaş grubu verileri incelendiğinde
hanelerde cep telefonu sahipliğinin %95,7 olduğu görülmüştür anelerde akıllı 
televizyon sahipliği %54,9, dizüstü bilgisayar sahipliği %28,9, tablet sahipliği %19,5, 
masaüstü bilgisayar sahipliği %16,3 ve oyun konsolu sahipliği %8,2’dir.

198 TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2021 Raporu  

Masaüstü bilgisayar

Evde ortak kullanılan tablet

Evde ortak kullanılan dizüstü bilgisayar

Akıllı Televizyon
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%16,3

%19,5

%28,9

%54,9

%95,7

%5,5

%16,7

%22,0

%36,4

%33,8

%99,4

Türkiye Geneli (16-74 yaş) TÜİK Verisi Araştırma Örneklemi (15-21 yaş grubu gençler)
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Tablo 47. Sahip Olunan Cihazların Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı (%) 
Cihazlara Sahip Olma Durumuna ‘Evet’ Cevabı Verenlerin Dağılımı

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
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Cinsiyete Göre Dağılım199 

Kadın

Yaş Gruplarına Göre Dağılım200 

SES Düzeyine Göre Dağılım201 

ORTALAMA 95,7 54,9 32,8 28,9 22,2 19,5 17,6 16,3 

Araştırma kapsamında sahip olunan cihazların demografik değişkenlere göre 
dağılımı incelenmiştir. ’ cinsiyete göre incelendiğinde 
hem kadınlar hem de erkeklerde cep telefonu ve akıllı televizyon sahiplik durumu ilk iki
sırada yer almaktadır.

 

 
 

Sahip olunan cihazların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde cep telefonu 
18 yaş grubunun ortalamanın altında olduğu görülmektedir.

Benzer şekilde televizyon ve kendilerine ait dizüstü bilgisayar sahipliğinde de 
ortalamanın altında oldukları gözlemlenmiştir. 

Sahip olunan cihazların SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında ise cep 
sahipliğinde AB ve C1 SES düzeylerinin ortalama değer olan %95,7 oranını geçtiği 
görülmektedir. Araştırmada dikkat çeken detaylardan biri de AB SES düzeyinde yer alan 
gençlerin %30,1’nin kendilerine ait tableti ve %21,4’ünün kendilerine ait masaüstü 
bilgisayarı DE SES düzeyinde yer alan gençlerin kendilerine ait tablet ve 
kendilerine ait masaüstü bilgisayar sahipliğinde ortalamanın altında olduklarının 
görülmesi olmuştur.
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Tablo 47. Sahip Olunan Cihazların Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı (%) 
Cihazlara Sahip Olma Durumuna ‘Evet’ Cevabı Verenlerin Dağılımı

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
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ORTALAMA 95,7 54,9 32,8 28,9 22,2 19,5 17,6 16,3 

Araştırma kapsamında sahip olunan cihazların demografik değişkenlere göre 
dağılımı incelenmiştir. ’ cinsiyete göre incelendiğinde 
hem kadınlar hem de erkeklerde cep telefonu ve akıllı televizyon sahiplik durumu ilk iki
sırada yer almaktadır.

 

 
 

Sahip olunan cihazların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde cep telefonu 
18 yaş grubunun ortalamanın altında olduğu görülmektedir.

Benzer şekilde televizyon ve kendilerine ait dizüstü bilgisayar sahipliğinde de 
ortalamanın altında oldukları gözlemlenmiştir. 

Sahip olunan cihazların SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında ise cep 
sahipliğinde AB ve C1 SES düzeylerinin ortalama değer olan %95,7 oranını geçtiği 
görülmektedir. Araştırmada dikkat çeken detaylardan biri de AB SES düzeyinde yer alan 
gençlerin %30,1’nin kendilerine ait tableti ve %21,4’ünün kendilerine ait masaüstü 
bilgisayarı DE SES düzeyinde yer alan gençlerin kendilerine ait tablet ve 
kendilerine ait masaüstü bilgisayar sahipliğinde ortalamanın altında olduklarının 
görülmesi olmuştur.
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Grafik 40. İnternete Hangi Cihazlardan Bağlanıyorsunuz? (%) 
Sorulara Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam  %100’ü Geçmektedir

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Araştırmaya katılan gençler internete hangi cihazlardan bağlandığına ilişkin
yöneltilmiştir. Bu kapsamda internete cep telefonundan bağlandığını belirtenlerin 

oranın %94,4 oranıyla ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Bunu sırasıyla %43,2 oranıyla 
akıllı televizyon, %31,4 oranıyla kendilerine ait dizüstü bilgisayar, %25,9 oranıyla ev
ortak kullanılan dizüstü bilgisayar, %21 oranıyla kendilerine ait tablet, %17,3 oranıyla 
evde ortak kullanılan tablet, % oranıyla kendilerine ait masaüstü
oranıyla evde ortak kullanılan masaüstü bilgisayar, % oranıyla oyun konso
oranıyla diğer taşınabilir cihazlar, % oranıyla e kitap okuma cihazı takip etmektedir

Akıllı Televizyon

Kendime ait dizüstü bilgisayar

Evde ortak kullanılan dizüstü bilgisayar

Evde ortak kullanılan tablet

Kendime ait masaüstü bilgisayar

Evde ortak kullanılan masaüstü bilgisayar

Diğer taşınabilir cihazlar

e-kitap okuma cihazı
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Grafik 41. İnternete Hangi Cihazlardan Bağlanıyorsunuz? 
Türkiye-Birleşik Krallık202 Karşılaştırması203 

Gençlerin internete hangi cihazlardan bağlandığının Türkiye Birleşik Krallık 
karşılaştırması incelendiğinde hem Türkiye hem de Birleşik Krallık’
bağlanmak için kullanılan cihazlarda en çok tercih edilen ilk iki cihazın cep telefonu ve 

r olduğu görülmüştür. Fakat Türkiye’ye kıyasla Birleşik Krallık’ta gençler oyun 
konsolu ve diğer taşınabilir sık erişim sağlamaktadır.

24 yaş aralığında yer alan bireylerin cihazlardan internete 
bağlanma oranını ifade etmektedir

Bilgisayar ve Tablet Cihazları için hanede en az bir tanesi bulananların oranıdır.

Türkiye’de ve Birleşik Krallık’ta gençler 
internete en çok cep telefonundan 

bağlanıyor! 
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Grafik 40. İnternete Hangi Cihazlardan Bağlanıyorsunuz? (%) 
Sorulara Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam  %100’ü Geçmektedir

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Araştırmaya katılan gençler internete hangi cihazlardan bağlandığına ilişkin
yöneltilmiştir. Bu kapsamda internete cep telefonundan bağlandığını belirtenlerin 

oranın %94,4 oranıyla ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Bunu sırasıyla %43,2 oranıyla 
akıllı televizyon, %31,4 oranıyla kendilerine ait dizüstü bilgisayar, %25,9 oranıyla ev
ortak kullanılan dizüstü bilgisayar, %21 oranıyla kendilerine ait tablet, %17,3 oranıyla 
evde ortak kullanılan tablet, % oranıyla kendilerine ait masaüstü
oranıyla evde ortak kullanılan masaüstü bilgisayar, % oranıyla oyun konso
oranıyla diğer taşınabilir cihazlar, % oranıyla e kitap okuma cihazı takip etmektedir
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Gençlerin internete hangi cihazlardan bağlandığının Türkiye Birleşik Krallık 
karşılaştırması incelendiğinde hem Türkiye hem de Birleşik Krallık’
bağlanmak için kullanılan cihazlarda en çok tercih edilen ilk iki cihazın cep telefonu ve 

r olduğu görülmüştür. Fakat Türkiye’ye kıyasla Birleşik Krallık’ta gençler oyun 
konsolu ve diğer taşınabilir sık erişim sağlamaktadır.

24 yaş aralığında yer alan bireylerin cihazlardan internete 
bağlanma oranını ifade etmektedir

Bilgisayar ve Tablet Cihazları için hanede en az bir tanesi bulananların oranıdır.

Türkiye’de ve Birleşik Krallık’ta gençler 
internete en çok cep telefonundan 

bağlanıyor! 
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Grafik 42. Cihazlardan Yapılan Aktivitelerin Karşılaştırılması (%)204 

Araştırma kapsamında cihazlardan yapılan aktiviteler karşılaştırılmıştır. Buna 
göre gençlerin dijital platformları oranının %72,5, televizyondan 

oranının %49,4, bilgisayardan oranının %37,2 ve tabletten oranının 
ise %14,1 olduğu tespit edilmiştir. Gençlerin internet
fazla bağlanmayı tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca radyonun cep telefonundan 
dinlenme oranı diğer cihazlara göre daha fazla orana sahiptir. ençlerin 

yayınlarını izlemek içi %35,6 oranı ile cep telefonunu, %88,1 oranıyla 
televizyonu kullandıkları belirlenmiştir.

tablet birlikte alınmıştır.

Gençler televizyon yayınlarını en 
çok televizyondan izliyor! 

Tablo 48. İnternete Hangi Cihazlardan Bağlanıyorsunuz? 
Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

Sorulara Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam 100’ü Geçmektedir.
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.
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ORTALAMA 94,4 43,2 31,4 25,9 21,0 17,3 15,8 14,7 

148 Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması



Grafik 42. Cihazlardan Yapılan Aktivitelerin Karşılaştırılması (%)204 

Araştırma kapsamında cihazlardan yapılan aktiviteler karşılaştırılmıştır. Buna 
göre gençlerin dijital platformları oranının %72,5, televizyondan 

oranının %49,4, bilgisayardan oranının %37,2 ve tabletten oranının 
ise %14,1 olduğu tespit edilmiştir. Gençlerin internet
fazla bağlanmayı tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca radyonun cep telefonundan 
dinlenme oranı diğer cihazlara göre daha fazla orana sahiptir. ençlerin 

yayınlarını izlemek içi %35,6 oranı ile cep telefonunu, %88,1 oranıyla 
televizyonu kullandıkları belirlenmiştir.

tablet birlikte alınmıştır.

Gençler televizyon yayınlarını en 
çok televizyondan izliyor! 

Tablo 48. İnternete Hangi Cihazlardan Bağlanıyorsunuz? 
Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

Sorulara Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam 100’ü Geçmektedir.
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.
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Araştırma kapsamında gençlerin internete hangi cihazlardan bağlandığı 
demografik değişkenlere göre incelenmiştir. Buna göre kadınların %94,7’si
ise %94,2’sinin cep telefonundan bağlandığı görülmüştür. Kadınların akıllı 
telefon ve kendilerine ait dizüstü bilgisayardan internete bağlanma oranı ortalama
kullanınım değerin üstündedir.

Gençlerin internete hangi cihazlardan bağlandıklarının yaş gruplarına göre 
dağılımı incelendiğinde 15 18 yaş grubunun %93,3’ünün cep telefonundan, %38,4’ünün 
akıllı televizyondan, 19 21 yaş 95,2’sinin cep telefonundan, %46,5’inin ise 
akıllı telefondan bağlandıkları görülmektedir. 

Gençlerin internete hangi cihazlardan bağlandıklarının SES düzeylerine göre 
dağılımı incelendiğinde ise AB SES düzey tüm cihazlar bakımından 
değer üstünde olduğu görülmektedir

Grafik 43. İnternette Hangi Aktiviteleri Yapıyorsunuz ? (%) 

Araştırma kapsamında gençlere internette hangi aktiviteleri yaptıkları sorusu 
yöneltilmiştir. Bu kapsamda gençlerin %95,5’i mesajlaşmak için, %94,8’i sosyal 
medya hesabına girmek için, %94,7’si müzik dinlemek için, %91,9’u film/dizi izlemek için, 
%91,8’i video izlemek için, %76’sı oyun oynamak için, %74,1’i ise okul ödevlerini yapmak 
için kullandıklarını belirtmiş
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Araştırma kapsamında gençlerin internete hangi cihazlardan bağlandığı 
demografik değişkenlere göre incelenmiştir. Buna göre kadınların %94,7’si
ise %94,2’sinin cep telefonundan bağlandığı görülmüştür. Kadınların akıllı 
telefon ve kendilerine ait dizüstü bilgisayardan internete bağlanma oranı ortalama
kullanınım değerin üstündedir.

Gençlerin internete hangi cihazlardan bağlandıklarının yaş gruplarına göre 
dağılımı incelendiğinde 15 18 yaş grubunun %93,3’ünün cep telefonundan, %38,4’ünün 
akıllı televizyondan, 19 21 yaş 95,2’sinin cep telefonundan, %46,5’inin ise 
akıllı telefondan bağlandıkları görülmektedir. 

Gençlerin internete hangi cihazlardan bağlandıklarının SES düzeylerine göre 
dağılımı incelendiğinde ise AB SES düzey tüm cihazlar bakımından 
değer üstünde olduğu görülmektedir

Grafik 43. İnternette Hangi Aktiviteleri Yapıyorsunuz ? (%) 

Araştırma kapsamında gençlere internette hangi aktiviteleri yaptıkları sorusu 
yöneltilmiştir. Bu kapsamda gençlerin %95,5’i mesajlaşmak için, %94,8’i sosyal 
medya hesabına girmek için, %94,7’si müzik dinlemek için, %91,9’u film/dizi izlemek için, 
%91,8’i video izlemek için, %76’sı oyun oynamak için, %74,1’i ise okul ödevlerini yapmak 
için kullandıklarını belirtmiş
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Tablo 49. İnternette Yapılan Aktivitelerin Sıklıklarının Dağılımı (%) 
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

AKTİVİTE Her Gün 
Haftada 
5-6 Gün 

Haftada 
3-4 Gün 

Haftada 
1-2 Gün 

Ayda 
Birkaç 
Gün Ya 

Da 
Daha 
Nadir 

Hiç TOPLAM 

Mesajlaşmak 100 

Sosyal medya 
hesabına 

girmek  
100 

Müzik 
dinlemek 100 

Video izlemek 100 

Film/Dizi 
izlemek 100 

Oyun oynamak 100 

Okul 
ödevlerini 

yapmak 
100 

Alışveriş 
yapmak 100 

Araştırmada internette yapılan aktivitelerin sıklıklarının dağılımı incelenmiştir. Bu 
kapsamda gençlerin %74,6’sı interneti her gün mesajlaşmak için kullanırken, 
mesajlaşmak için hiç k llanmayanların oranı oldukça düşüktür. Bunun yanı sıra gençlerin 
interneti sosyal medya hesabına girmek, müzik dinlemek, video izlemek, film/dizi 
izlemek, oyun oynamak, okul ödevlerini yapmak ve alışveriş yapmak için her gün tercih 

tme oranlarının daha fazla olduğu görülmüştür.

Grafik 44. İnternette Belirtilen Aktiviteleri Her Gün Yapanların Dağılımı (%) 

’t internette belirtilen aktiviteleri her gün yapanların dağılımı 
edilmiştir. Buna göre internette 4 saatten fazla mesajlaşanların oranı %40,7 iken, 1
aralığında mesajlaşanların oranı ise %59,3’tür. Diğer taraftan 1 3 saat aralığında sosyal 
medya hesabına girenlerin oranı %62,4, 1 3 saat aralığında müzik dinleyenlerin oranı 

3 saat aralığında film/dizi izleyenlerin oranı %68,6 ve 1 3 saat aralığında video 
izleyenlerin oranı ise %65,7’dir.
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Tablo 49. İnternette Yapılan Aktivitelerin Sıklıklarının Dağılımı (%) 
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

AKTİVİTE Her Gün 
Haftada 
5-6 Gün 

Haftada 
3-4 Gün 

Haftada 
1-2 Gün 

Ayda 
Birkaç 
Gün Ya 

Da 
Daha 
Nadir 

Hiç TOPLAM 

Mesajlaşmak 100 

Sosyal medya 
hesabına 

girmek  
100 

Müzik 
dinlemek 100 

Video izlemek 100 

Film/Dizi 
izlemek 100 

Oyun oynamak 100 

Okul 
ödevlerini 

yapmak 
100 

Alışveriş 
yapmak 100 

Araştırmada internette yapılan aktivitelerin sıklıklarının dağılımı incelenmiştir. Bu 
kapsamda gençlerin %74,6’sı interneti her gün mesajlaşmak için kullanırken, 
mesajlaşmak için hiç k llanmayanların oranı oldukça düşüktür. Bunun yanı sıra gençlerin 
interneti sosyal medya hesabına girmek, müzik dinlemek, video izlemek, film/dizi 
izlemek, oyun oynamak, okul ödevlerini yapmak ve alışveriş yapmak için her gün tercih 

tme oranlarının daha fazla olduğu görülmüştür.

Grafik 44. İnternette Belirtilen Aktiviteleri Her Gün Yapanların Dağılımı (%) 

’t internette belirtilen aktiviteleri her gün yapanların dağılımı 
edilmiştir. Buna göre internette 4 saatten fazla mesajlaşanların oranı %40,7 iken, 1
aralığında mesajlaşanların oranı ise %59,3’tür. Diğer taraftan 1 3 saat aralığında sosyal 
medya hesabına girenlerin oranı %62,4, 1 3 saat aralığında müzik dinleyenlerin oranı 

3 saat aralığında film/dizi izleyenlerin oranı %68,6 ve 1 3 saat aralığında video 
izleyenlerin oranı ise %65,7’dir.
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Grafik 45. İnternette Yapılan Aktivitelerin Günlük Kullanım Sıklıklarına Göre 
Dağılımı (%)  

Araştırma kapsamında internetten yapılan aktivitelerin günlük kullanım 
sıklıklarına göre dağılımına bakılmıştır. Buna göre gençlerin %44,2’si günde 
aralığında interneti mesajlaşmak için kullandığını belirtmiştir. Gençlerin 44,9’u günde 

ralığında sosyal medya hesabına girmek, %32,7’si müzik dinlemek
%30,4’ü ise video izlemek için kullanmaktadır. 
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Tablo 50. İnternet Ortamında Mesajlaşma Sıklıklarının Dağılımı (%) 
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Her Gün 
Orta 

Sıklıkta 
Nadir/Hiç TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım208 

100 

100 

SES Düzeyine Göre Dağılım209 

100 

100 

100 

100 

ORTALAMA  74,6          18,7 6,7                 100 

Araştırma kapsamında internette mesajlaşanların sıklık dağılımına bakıldığında 
kadınların %74,8’i, erkeklerin ise %74,4’ü interneti her gün mesajlaşmak için 
kullanmaktadır. İnternette mesajlaşanların sıklık dağılımı yaş gruplarına göre 
incelendiğinde 15 18 yaş grubunun interneti mesajlaşmak için her gün kullanma oranı 

kullananların/hiç kullanmayanların oranı %5,7’dir. Buna karşılık 19
yaş grubunun interneti mesajlaşmak için her gün kullanma oranı %74,4 iken nadir
kullananların/hiç kullanmayanların oranı ise %7,4’tür. İnternette mesajlaşanların sıklık
dağılımı SES düzeyine göre incelendiğinde ise AB SES düzeyinde interneti mesajlaşmak 
için her gün kullananların oranı %82 DE SES düzeyinde interneti mesajlaşmak için 
her gün kullananların oranının ise %67,7 olduğu tespit edilmiştir.

Cramer’s V= 0,035; p= 0,023
Cramer’s V= 0,104; p= 0,000 
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Grafik 45. İnternette Yapılan Aktivitelerin Günlük Kullanım Sıklıklarına Göre 
Dağılımı (%)  

Araştırma kapsamında internetten yapılan aktivitelerin günlük kullanım 
sıklıklarına göre dağılımına bakılmıştır. Buna göre gençlerin %44,2’si günde 
aralığında interneti mesajlaşmak için kullandığını belirtmiştir. Gençlerin 44,9’u günde 

ralığında sosyal medya hesabına girmek, %32,7’si müzik dinlemek
%30,4’ü ise video izlemek için kullanmaktadır. 
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Tablo 50. İnternet Ortamında Mesajlaşma Sıklıklarının Dağılımı (%) 
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Her Gün 
Orta 

Sıklıkta 
Nadir/Hiç TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım208 

100 

100 

SES Düzeyine Göre Dağılım209 

100 

100 

100 

100 

ORTALAMA  74,6          18,7 6,7                 100 

Araştırma kapsamında internette mesajlaşanların sıklık dağılımına bakıldığında 
kadınların %74,8’i, erkeklerin ise %74,4’ü interneti her gün mesajlaşmak için 
kullanmaktadır. İnternette mesajlaşanların sıklık dağılımı yaş gruplarına göre 
incelendiğinde 15 18 yaş grubunun interneti mesajlaşmak için her gün kullanma oranı 

kullananların/hiç kullanmayanların oranı %5,7’dir. Buna karşılık 19
yaş grubunun interneti mesajlaşmak için her gün kullanma oranı %74,4 iken nadir
kullananların/hiç kullanmayanların oranı ise %7,4’tür. İnternette mesajlaşanların sıklık
dağılımı SES düzeyine göre incelendiğinde ise AB SES düzeyinde interneti mesajlaşmak 
için her gün kullananların oranı %82 DE SES düzeyinde interneti mesajlaşmak için 
her gün kullananların oranının ise %67,7 olduğu tespit edilmiştir.

Cramer’s V= 0,035; p= 0,023
Cramer’s V= 0,104; p= 0,000 
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Tablo 51. Sosyal Medya Hesabı Kullanım Sıklığının Demografik Değişkenlere Göre 
Dağılımı (%) 

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Her Gün 
Orta 

Sıklıkta 
Nadir/Hiç TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100 

100 

SES Düzeyine Göre Dağılım210 

100 

100 

100 

100 

ORTALAMA 71,8 20,9 7,3 100 

 Araştırma kapsamında sosyal medya hesabına giren gençlerin
değişkenlere göre dağılımına bakıldığında kadınların %70,9’u 72,7’si
interneti her gün sosyal medya hesabına girmek için kullanmaktadır İnternette 
medya hesabına girenlerin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 15 18 yaş 

için her gün kullanma oranı %7
nadir/hiç kullananların oranı % ’ ir. Buna karşılık 19 21 yaş grubunun interneti 
medya hesabına girmek için her gün kullanma oranı %7 iken nadir/hiç kullananların 
ise oranı %7, ’ . İnternette sosyal medya hesabına girenlerin SES düzeyine göre 
dağılımı incelendiğinde ise AB SES düzeyinde interneti osyal medya hesabına girmek için 
her gün kullananların oranı % , C1 SES düzeyinde bu oran %73,4, C2 SES 
düzeyinde %67,6 ve DE SES düzeyinde interneti sosyal medya hesabına girmek için her 
gün kullananların oranının ise %6 olduğu tespit edilmişti

Cramer’s V= 0,102; p= 0,000

Tablo 52. İnternet Ortamında Müzik Dinleyenlerin Demografik Değişkenlere Göre 
Dağılımı (%)  

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Her Gün 
Orta 

Sıklıkta 
Nadir 
/Hiç 

TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım211

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım212 

100 

100 

SES Düzeyine Göre Dağılım213 

100 

100 

100 

100 

ORTALAMA 49,8 40,1 10,1 100 

Araştırma kapsamında internette müzik dinleyen gençlerin demografik 
değişkenlere göre dağılımına bakıldığında kadınların %51,1’i 48,4’ü
interneti her gün müzik dinlemek için kullanmaktadır. İnternette müzik yaş 
gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 15 18 yaş grubunun interneti müzik dinlemek
için her gün kullanma oranı % iken nadir/hiç kullananların oranı %8,3’tür
karşılık 19 21 yaş grubunun interneti müzik dinlemek için her gün kullanma oranı %

nadir/hiç kullananların ise oranı %11,7’dir. İnternette müzik dinleyen gençlerin
düzeyine göre dağılımı incelendiğinde ise AB SES düzeyinde interneti müzik dinlemek için 
her gün kullananların oranı % iken, C1 SES düzeyinde bu
düzeyinde % ve DE SES düzeyinde interneti müzik dinlemek için her gün 
kullananların oranının ise % olduğu tespit edilmiştir.

Cramer’s V= 0,043; p= 0,004
Cramer’s V= 0,055; p= 0,000
Cramer’s V= 0,040; p= 0,003 
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Tablo 51. Sosyal Medya Hesabı Kullanım Sıklığının Demografik Değişkenlere Göre 
Dağılımı (%) 

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Her Gün 
Orta 

Sıklıkta 
Nadir/Hiç TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

100 

100 

SES Düzeyine Göre Dağılım210 

100 

100 

100 

100 

ORTALAMA 71,8 20,9 7,3 100 

 Araştırma kapsamında sosyal medya hesabına giren gençlerin
değişkenlere göre dağılımına bakıldığında kadınların %70,9’u 72,7’si
interneti her gün sosyal medya hesabına girmek için kullanmaktadır İnternette 
medya hesabına girenlerin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 15 18 yaş 

için her gün kullanma oranı %7
nadir/hiç kullananların oranı % ’ ir. Buna karşılık 19 21 yaş grubunun interneti 
medya hesabına girmek için her gün kullanma oranı %7 iken nadir/hiç kullananların 
ise oranı %7, ’ . İnternette sosyal medya hesabına girenlerin SES düzeyine göre 
dağılımı incelendiğinde ise AB SES düzeyinde interneti osyal medya hesabına girmek için 
her gün kullananların oranı % , C1 SES düzeyinde bu oran %73,4, C2 SES 
düzeyinde %67,6 ve DE SES düzeyinde interneti sosyal medya hesabına girmek için her 
gün kullananların oranının ise %6 olduğu tespit edilmişti

Cramer’s V= 0,102; p= 0,000

Tablo 52. İnternet Ortamında Müzik Dinleyenlerin Demografik Değişkenlere Göre 
Dağılımı (%)  

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Her Gün 
Orta 

Sıklıkta 
Nadir 
/Hiç 

TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım211

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım212 

100 

100 

SES Düzeyine Göre Dağılım213 

100 

100 

100 

100 

ORTALAMA 49,8 40,1 10,1 100 

Araştırma kapsamında internette müzik dinleyen gençlerin demografik 
değişkenlere göre dağılımına bakıldığında kadınların %51,1’i 48,4’ü
interneti her gün müzik dinlemek için kullanmaktadır. İnternette müzik yaş 
gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 15 18 yaş grubunun interneti müzik dinlemek
için her gün kullanma oranı % iken nadir/hiç kullananların oranı %8,3’tür
karşılık 19 21 yaş grubunun interneti müzik dinlemek için her gün kullanma oranı %

nadir/hiç kullananların ise oranı %11,7’dir. İnternette müzik dinleyen gençlerin
düzeyine göre dağılımı incelendiğinde ise AB SES düzeyinde interneti müzik dinlemek için 
her gün kullananların oranı % iken, C1 SES düzeyinde bu
düzeyinde % ve DE SES düzeyinde interneti müzik dinlemek için her gün 
kullananların oranının ise % olduğu tespit edilmiştir.

Cramer’s V= 0,043; p= 0,004
Cramer’s V= 0,055; p= 0,000
Cramer’s V= 0,040; p= 0,003 
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Tablo 53. İnternet Ortamında Video İzleyenlerin Dağılımı (%) 
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Her Gün 
Orta 

Sıklıkta 
Nadir/Hiç TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım214 

100 

100 

SES Düzeyine Göre Dağılım215 

100 

100 

100 

100 

ORTALAMA 46,4 40,6 13,0 100 

Araştırma kapsamında internet ortamında gençlerin demografik 
değişkenlere göre dağılımına bakıldığında kadınların %46,9’u 45,9’u
interneti her gün video izlemek için kullandığını belirtmiştir. İnternette 
yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 18 yaş grubunun interneti 

için her gün kullanma oranı % nadir/hiç kullananların oranı % ’tür. 
Buna karşılık 19 21 yaş grubunun interneti için her gün kullanma oranı 

iken, nadir/hiç kullananların ise oranı %15,4’tür. İnternette 
gençlerin SES düzeyine göre dağılımı incelendiğinde ise AB SES düzeyinde interneti 

için her gün kullananların oranı % iken, C1 SES düzeyinde bu oran %
SES düzeyinde % ve DE SES düzeyinde interneti için her gün 
kullananların oranının ise olduğu tespit edilmiştir.

Cramer’s V= 0,093; p= 0,000
Cramer’s V= 0,090; p= 0,000 

Tablo 54. İnternet Ortamında Film/Dizi İzleyenlerin Demografik Değişkenlere 
Göre Dağılımı (%) 

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Her Gün 
Orta 

Sıklıkta 
Nadir/Hiç TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım216

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım217 

100 

100 

SES Düzeyine Göre Dağılım218 

100 

100 

100 

100 

ORTALAMA 46,4 49,1 13,6 100 

Araştırma kapsamında film/dizi izleyen gençlerin demografik değişkenlere göre 
dağılımına bakıldığında kadınların %40,3’ü, erkeklerin ise %34,3’ü interneti her gün 
film/dizi izlemek için kullandığını belirtmiştir. İnternette film/dizi izleyenlerin yaş 
gruplarına göre dağılımı incelendiğinde ise 15 18 yaş grubunun interneti film/dizi 
izlemek için her gün kullanma oranı %33,3 iken, orta sıklıkta kullananların oranı 
%51,5’tir. Buna karşılık 19 21 yaş grubunun interneti film/dizi izlemek için her gün 
kullanma oranı %39,6 iken, orta sıklıkta kullananların oranı ise %47,7’dir. İnternette 
film/dizi izleyen gençlerin SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde ise AB, C1,
DE SES düzeylerinin interneti film/dizi izlemek için daha çok orta sıklıkta tercih ettiği 

edilmiştir

Cramer’s V= 0,067; p= 0,000
Cramer’s V= 0,066; p= 0,000
Cramer’s V= 0,053; p= 0,000 
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Tablo 53. İnternet Ortamında Video İzleyenlerin Dağılımı (%) 
İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Her Gün 
Orta 

Sıklıkta 
Nadir/Hiç TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım214 

100 

100 

SES Düzeyine Göre Dağılım215 

100 

100 

100 

100 

ORTALAMA 46,4 40,6 13,0 100 

Araştırma kapsamında internet ortamında gençlerin demografik 
değişkenlere göre dağılımına bakıldığında kadınların %46,9’u 45,9’u
interneti her gün video izlemek için kullandığını belirtmiştir. İnternette 
yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 18 yaş grubunun interneti 

için her gün kullanma oranı % nadir/hiç kullananların oranı % ’tür. 
Buna karşılık 19 21 yaş grubunun interneti için her gün kullanma oranı 

iken, nadir/hiç kullananların ise oranı %15,4’tür. İnternette 
gençlerin SES düzeyine göre dağılımı incelendiğinde ise AB SES düzeyinde interneti 

için her gün kullananların oranı % iken, C1 SES düzeyinde bu oran %
SES düzeyinde % ve DE SES düzeyinde interneti için her gün 
kullananların oranının ise olduğu tespit edilmiştir.

Cramer’s V= 0,093; p= 0,000
Cramer’s V= 0,090; p= 0,000 

Tablo 54. İnternet Ortamında Film/Dizi İzleyenlerin Demografik Değişkenlere 
Göre Dağılımı (%) 

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Her Gün 
Orta 

Sıklıkta 
Nadir/Hiç TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım216

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım217 

100 

100 

SES Düzeyine Göre Dağılım218 

100 

100 

100 

100 

ORTALAMA 46,4 49,1 13,6 100 

Araştırma kapsamında film/dizi izleyen gençlerin demografik değişkenlere göre 
dağılımına bakıldığında kadınların %40,3’ü, erkeklerin ise %34,3’ü interneti her gün 
film/dizi izlemek için kullandığını belirtmiştir. İnternette film/dizi izleyenlerin yaş 
gruplarına göre dağılımı incelendiğinde ise 15 18 yaş grubunun interneti film/dizi 
izlemek için her gün kullanma oranı %33,3 iken, orta sıklıkta kullananların oranı 
%51,5’tir. Buna karşılık 19 21 yaş grubunun interneti film/dizi izlemek için her gün 
kullanma oranı %39,6 iken, orta sıklıkta kullananların oranı ise %47,7’dir. İnternette 
film/dizi izleyen gençlerin SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde ise AB, C1,
DE SES düzeylerinin interneti film/dizi izlemek için daha çok orta sıklıkta tercih ettiği 

edilmiştir

Cramer’s V= 0,067; p= 0,000
Cramer’s V= 0,066; p= 0,000
Cramer’s V= 0,053; p= 0,000 
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Tablo 55. İnternet Ortamında Oyun Oynayanların Demografik Değişkenlere Göre 
Dağılımı (%) 

İnternet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

Her Gün 
Orta 

Sıklıkta 
Nadir/Hiç TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım219

Kadın 100 

100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım220 

100 

100 

SES Düzeyine Göre Dağılım221 

100 

100 

100 

100 

ORTALAMA 32,2 36,3 31,4 100 

Araştırma kapsamında internette oyun gençlerin demografik 
değişkenlere göre dağılımına bakıldığında kadınların %26,2’si, erkeklerin ise %38,2’si 
interneti her gün oyun oynamak için kullandığını belirtmiştir. İnternette oyun 
oynayanların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde ise 15 18 yaş grubunun 
interneti oyun oynamak için her gün kullanma oranı %36 iken, orta sıklıkta kullananların 
oranı %35,2’dir. Buna karşılık 19 21 yaş grubunun interneti oyun oynamak için her gün 
kullanma oranı %30,7 iken, orta sıklıkta kullananların oranı ise %37,1’dir. İnternette 

gençlerin SES düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde SES düzeyinin 
%37,6’sının nadir/hiç interneti oyun oynamak için tercih ettiği görülürken, C
düzeylerinin ise için daha çok orta sıklıkta tercih ettiği tespit 
edilmiştir

Cramer’s V= 0,143; p= 0,000
Cramer’s V= 0,057; p= 0,000
Cramer’s V= 0,  

3.2. DİJİTAL PLATFORM KULLANIMI VE ERİŞİM 

gelişmeler bağlı olarak televizyon yayıncılığından dijital yayın 
platformlarına doğru izleme şekillerinde değişiklikler olmaya başlamıştır. 
medyanın aksine dijital yayın platformlarının izleyicilere istediği içeriği istediği zaman 
izleme imkânı sunması bireylerin izleme alışkanlıklarını şekillendiren etkenler arasında 
yer almaktadır. Dijital yayın platformlarına geçmeden önceki süreçte t
önemli çalışmaları bulunan John Ellis televizyonu üç döneme ayırarak incelemiştir. Kıtlık 
dönemi, ulaşılabilirlik dönemi ve bolluk dönemi üçe ayırdığı bu dönemlerin 
kısıtlı sayıda yayın yapıldığı dönemi, ikinci televizyon kanallarının çoğaldığı ve artık her 
yerden yayın yapıldığı dönemi üçüncüsü isteğe bağlı televizyon yayıncılığını, yani yeni 
izleme şekillerinin ortaya çıktığı dönemi Bu kapsamda dijital yayın 
platformlarının isteğe bağlı yayın imkanı sunması ve çeşitliliğinin artmasıyla birlikte son 
yıllarda abone sayıları hızla artarak izlenme oranları oldukça yükselmiştir.

Araştırmanın bu bölümünde gençlerin dijital yayın platformlarını kullanma ve 
erişme durumlarına dair verilere yer verilmiştir.

Seeing Things: Television in the Age of Uncertainty
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Grafik 46. Dijital Yayın Platformlarını İzleme Dağılımı (%) 
Internet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

raştırmaya katılan gençlerin dijital yayın platformlarını izleme dağılımları 
incelenmiştir. verilere bakıldığında gençlerin % ’ dijital yayın 
platformlarını izlediği, % ’ ği tespit edilmiştir.
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Grafik 47. Günlük Ortalama Dijital Yayın Platformlarını İzleme Süresi (Saat,
Dakika

Cinsiyete, Yaş Gruplarına SES Düzeyine , Dijital Okuryazarlık ağımlılığı Düzeylerine 
Göre Dağılım

yayın platformlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 

01:27

01:24

01:29

01:25

01:28

01:33

01:27

01:20

01:29

1:39

01:23

01:21

01:32

01:24

01:24

Kadın

Düşük

Yüksek

Düşük

Yüksek

Ya
ş

Di
jit

al 
Ok

ur
ya

za
rlı

k
Dü

ze
yi

Ek
ra

n B
ağ

ım
lıl

ığı
Dü

ze
yi

162 Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması



Grafik 46. Dijital Yayın Platformlarını İzleme Dağılımı (%) 
Internet kullandığını belirtenlere sorulmuştur.

raştırmaya katılan gençlerin dijital yayın platformlarını izleme dağılımları 
incelenmiştir. verilere bakıldığında gençlerin % ’ dijital yayın 
platformlarını izlediği, % ’ ği tespit edilmiştir.

İzlemiyorum
,

İzliyorum
,

İzlemiyorum İzliyorum

Her 10 gençten 4’ü dijital yayın 
platformlarını izliyor! 

Grafik 47. Günlük Ortalama Dijital Yayın Platformlarını İzleme Süresi (Saat,
Dakika

Cinsiyete, Yaş Gruplarına SES Düzeyine , Dijital Okuryazarlık ağımlılığı Düzeylerine 
Göre Dağılım

yayın platformlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

 

01:27

01:24

01:29

01:25

01:28

01:33

01:27

01:20

01:29

1:39

01:23

01:21

01:32

01:24

01:24

Kadın

Düşük

Yüksek

Düşük

Yüksek

Ya
ş

Di
jit

al 
Ok

ur
ya

za
rlı

k
Dü

ze
yi

Ek
ra

n B
ağ

ım
lıl

ığı
Dü

ze
yi

163Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı



Günlük ortalama yayın larını izleme süresi 1 saat 27 dakikadır.
süre cinsiyete göre incelendiğinde kadınların 1 saat 24 dakika, erkeklerin ise 1 saat 29 
dakika izlediği görülmektedir.

Günlük ortalama dijital yayın larını izleme süresi yaş gruplarına göre 
incelendiğinde 15 18 yaş grubunun 1 saat 25 dakika, 19 21 yaş grubunun ise 1 saat 28 
dakika dijital yayın platformlarını izlediği anlaşılmaktadır.

Günlük ortalama dijital yayın larını izleme süresi SES değişkeni açısından 
incelendiğinde uygulanan ANOVA testi sonucunda p değeri 0,00<0,05 olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuç 95 güvenilirlikle SES düzeyleri arasında dijital yayın 

larını izleme süresi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu 
AB SES düzeyinde diğer SES düzeylerine göre dijital yayın platformlarını 

izleme süresinin daha fazla olduğu görülmektedir.

Günlük ortalama dijital yayın larını izleme süresi dijital okuryazarlık 
düzeyine göre incelendiğinde dijital okuryazarlığı düşük olanların 1 saat 39 dakika, dijital 
okuryazarlığı yüksek olanların ise 1 saat 21 dakika dijital yayın platformlarını izlediği 
gözlemlenmiştir. 

Grafik 48. Dijital Yayın Platform İçeriklerini Hangi Cihazlardan İzlersiniz? (%) 
Sorulara Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam  %100’ü Geçmektedir.

yayın platformlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Gençlerin d yayın içerikleri en fazla izlediği cihaz %72, oranıyla 
lefonudur. Bunu sırasıyla %49, oranıyla televizyon, %37 oranıyla bilgisayar

(masaüstü/dizüstü) ve %14,1 oranıyla table
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Tablo 56. Dijital Yayın Platform İçeriklerini Hangi Cihazlardan İzlersiniz 
Demografik Değişkenlere Göre Dağılım (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

Sorulara Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam  %100’ü Geçmektedir.
Dijital yayın platformlarını izlediğini belirtenlere sorulmuştur.

Araştırmada gençlerin dijital yayın platform içeriklerini hangi cihazlardan izlediği 
demografik değişkenlere göre incelenmiştir. Buna göre kadınların %70,2’sinin, erkeklerin 
ise %74,3’ünün dijital yayın platformlarını cep telefonundan izlediği görülmüştür.
yayın platform içeriklerinin hangi cihazlardan izlendiğinin yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında 15 18 yaş grubunun %70’inin cep telefonu, %47,6’sının televizyondan, 19
21 yaş grubunun %74’ünün cep telefonu, %50,5’inin ise televizyondan izlediği tespit 
edilmiştir. Dijital yayın platform içeriklerinin hangi cihazlardan izlendiğinin SES düzeyine 
göre dağılımı incelendiğinde AB, C1 ve DE SES düzeyleri cep telefonundan izlemede 
ortalamanın altında kalırken C2 SES düzeyinin ortalamanın üzerinde dijital yayın 
platformlarını cep telefonundan izlediği görülmüştür.

 

Cep 
Telefonu 

Televizyon 
Bilgisayar 
(Masaüstü
/Dizüstü) 

Tablet 

Cinsiyete Göre Dağılım227 

Kadın

Yaş Gruplarına Göre Dağılım228 

SES Düzeyine Göre Dağılım 

ORTALAMA 72,5 49,4 37,2 14,1 

Grafik 49. Medya Araçları Kullanım Oranları 

Araştırma kapsamında 15 21 yaş grubu içinde yer alan gençlerin medya kullanım 
alışkanlıklarına bakıldıg� ında ilk sırada yer alan internet kullanımının yog�unlug�u dikkat 
çekmektedir. �una go� re gençlerin %�2’sinin internet� %��’sının televi�yon� %41’inin 

al platform ve %34’ünün radyo kullandığı tespit edilmiştir.  

Ayrıca her ne kadar oransal olarak üçüncü sırada yer alsa da dijital yayın 
platformlarının kullanımı yıllar içinde yadsınamayacak seviyelere ulaşmıştır.
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3.3. MÜZİK DİNLEME ALIŞKANLIKLARI 

Medya araçlarının çeşitlenmesi radyo dinleme ve müzik dinleme alışkanlıklarının 
değişimini beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda daha önceden radyo cihazı aracılığıyla 
dinlenen müzik günümüzde dijital ortamlardan dinlenmeye başlamıştır. Dijital ortamdan müzik 
dinleme kişilere ücretli veya ücretsiz bir şekilde internet bağlantısı yardımıyla kişiselleşmiş 
tercihlere bağlı müzik dinleme deneyimi sunmaktadır. Araştırmanın bu bölümünde gençlerin 
değişen müzik dinleme alışkanlıkları incelenmiştir.  

Grafik 50. Müzik Türlerini Dinleme Durumu Dağılımı (%) 
�orulara �irden �azla cevap alındıg� ından dolayı toplam %1��’u�  geçmektedir.

Araştırma kapsamında Kore menşeili olan ve son yıllarda özellikle gençler ve 
çocuklar arasında oldukça popüler olan K Pop müzik türüne ilişkin verilere yer 
verilmiştir. Buna göre gençlerin müzik türleri dinleme durumları incelendiğinde ilk sırada 
yerli pop (%81,7) müziklerinin yer aldığı görülmüştür. Buna karşın K Pop müzik türünü 
dinleyenlerin oranı %16,1’dir. 

İlahi Dini
Müzik Pop Müzikleri)
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, ,

,
,

168 Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması



3.3. MÜZİK DİNLEME ALIŞKANLIKLARI 

Medya araçlarının çeşitlenmesi radyo dinleme ve müzik dinleme alışkanlıklarının 
değişimini beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda daha önceden radyo cihazı aracılığıyla 
dinlenen müzik günümüzde dijital ortamlardan dinlenmeye başlamıştır. Dijital ortamdan müzik 
dinleme kişilere ücretli veya ücretsiz bir şekilde internet bağlantısı yardımıyla kişiselleşmiş 
tercihlere bağlı müzik dinleme deneyimi sunmaktadır. Araştırmanın bu bölümünde gençlerin 
değişen müzik dinleme alışkanlıkları incelenmiştir.  

Grafik 50. Müzik Türlerini Dinleme Durumu Dağılımı (%) 
�orulara �irden �azla cevap alındıg� ından dolayı toplam %1��’u�  geçmektedir.

Araştırma kapsamında Kore menşeili olan ve son yıllarda özellikle gençler ve 
çocuklar arasında oldukça popüler olan K Pop müzik türüne ilişkin verilere yer 
verilmiştir. Buna göre gençlerin müzik türleri dinleme durumları incelendiğinde ilk sırada 
yerli pop (%81,7) müziklerinin yer aldığı görülmüştür. Buna karşın K Pop müzik türünü 
dinleyenlerin oranı %16,1’dir. 

İlahi Dini
Müzik Pop Müzikleri)

,

, ,

,
,

169Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı



Tablo 57. Müzik Türlerini Dinleme Tercihlerinin Demografik Değişkenlere Göre 
Dağılımı (%) 

Yaş Gruplarına, SES Düzeyine ve Öğrenci Olma Durumuna Göre Dağılımı
Sorulara Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam %100’ü Geçmektedir.

Müzik türlerini dinleme durumuna ‘evet’ diyenlerin dağılımı

Yerli Pop  Arabesk 
Rap/Hip 

Hop/R&B 

İlahi 
Dini 

Müzik 

K- Pop 
(Kore Pop 
Müzikleri) 

Cinsiyete Göre Dağılım229 

Kadın   

  

Yaş Gruplarına Göre Dağılım230 

SES Düzeyine Göre Dağılım231 

Öğrenci Olma Durumu232 

Hayır

ORTALAMA 81,7 55,8 54,1 23,6 16,1 

Müzik türlerini dinleme tercihleri demografik değişken göre incelendiğinde 
her grupta yerli pop müzik türünün ilk sırada tercih edildiği tespit edilmiştir  

Diğer müzik türleri incelendiğinde ise 15 18 yaş grubunda rap/hiphop/R&B müzik 
türünün 21 yaş grubunda ise arabesk türünün ön plana çıktığı 
söylenebilir.  

 

SES düzeyleri açısından genel bir değerlendirme yapıldığında AB SES düzeyinde
rap/hiphop/R&B müzik türünün
düzeyleri arabesk müzik türünün daha fazla tercih edildiği söylenebilir. Ayrıca 
öğrenci olma durumuna göre bakıldığında öğrenci olanların müzik 
türünü (%56,9), olmayanların ise arabesk müzik türünü (%61,7) daha fazla tercih ettiği 
görülmüştür.  

olarak bilinen müzik türünün farklı demografik değişkenler açısından 
dinleme tercihleri incelendiğinde, adınların %20,8’inin, 15 18 yaş grubunun %17,8’inin, 
AB SES düzeyinin %19,9’unun ve öğrenci olanların %17,6’sının bu müzik türünü 

kleri görülmüştür.  

170 Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması



Tablo 57. Müzik Türlerini Dinleme Tercihlerinin Demografik Değişkenlere Göre 
Dağılımı (%) 

Yaş Gruplarına, SES Düzeyine ve Öğrenci Olma Durumuna Göre Dağılımı
Sorulara Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam %100’ü Geçmektedir.

Müzik türlerini dinleme durumuna ‘evet’ diyenlerin dağılımı

Yerli Pop  Arabesk 
Rap/Hip 

Hop/R&B 

İlahi 
Dini 

Müzik 

K- Pop 
(Kore Pop 
Müzikleri) 

Cinsiyete Göre Dağılım229 

Kadın   

  

Yaş Gruplarına Göre Dağılım230 

SES Düzeyine Göre Dağılım231 

Öğrenci Olma Durumu232 

Hayır

ORTALAMA 81,7 55,8 54,1 23,6 16,1 

Müzik türlerini dinleme tercihleri demografik değişken göre incelendiğinde 
her grupta yerli pop müzik türünün ilk sırada tercih edildiği tespit edilmiştir  

Diğer müzik türleri incelendiğinde ise 15 18 yaş grubunda rap/hiphop/R&B müzik 
türünün 21 yaş grubunda ise arabesk türünün ön plana çıktığı 
söylenebilir.  

 

SES düzeyleri açısından genel bir değerlendirme yapıldığında AB SES düzeyinde
rap/hiphop/R&B müzik türünün
düzeyleri arabesk müzik türünün daha fazla tercih edildiği söylenebilir. Ayrıca 
öğrenci olma durumuna göre bakıldığında öğrenci olanların müzik 
türünü (%56,9), olmayanların ise arabesk müzik türünü (%61,7) daha fazla tercih ettiği 
görülmüştür.  

olarak bilinen müzik türünün farklı demografik değişkenler açısından 
dinleme tercihleri incelendiğinde, adınların %20,8’inin, 15 18 yaş grubunun %17,8’inin, 
AB SES düzeyinin %19,9’unun ve öğrenci olanların %17,6’sının bu müzik türünü 

kleri görülmüştür.  

171Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı



3.4. SOSYAL MEDYA KULLANIMI 

: kullanıcısının herhangi bir içerig� hızlı, verimli ve gerçek zamanlı 
olarak paylaşabilmesin olanak sağlayan
tanımlanmaktadır araçlarındaki çeşitliğin artmasıyla birlikte

yeni iletişim sistemi gu� nu� mu� zde çok daha fazla kullanılır h�le 
gelmiştir. �� zellikle sahip oldug�u avanta�lar sayesinde 

ı ön plana çıkmaya başlamıştır. Geleneksel medyanın aksine 
sosyal medyada her bir kullanıcı aktif bir role bürünerek hem etkilenen hem de etkileyen 
bir konuma sahip olmuştur

medya kullanımındaki artış her yaş grubunda görülse de özellikle gençlerin
kullanımı günümüzde pek çok araştırmaya konu olmuştur. “We are S 2021” 
raporunda internet ve sosyal medya kullanım oranlarına yer verilmiştir. Raporda dünya 
nüfusunun yarısından fazlasının (%53,6) sosyal medya kullanıcısı olduğu ve 24 yaş 
aralığında bulunan gençlerin sosyal medyayı en fazla kullanan kesim olduğu 
belirlenmiştir onia Livingstone “Young People and New Media” adlı çalışmasında 
gençlerin yeni medya kullanımında öncülüğü üstlendiğini ve bu konuda bir alt kültür 

Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu, İletişim Başkanlığı, s.
Nazife Gu� ngo� r, İletişim, Kuramlar ve Yaklaşımlar, Siyasal Yayınev

 

oluşturduklarını ifade etmiştir  Sosyal medya mecraları her ne kadar paylaşım 
yapılabilen bir mecra olma özelliğini taşısa da gelinen son noktada farklı özellikler 
sunarak sosyalleşme ve gündemi takip etme sağlaması yönüyle gençlerin
kullanım oranlarını oldukça artırmıştır.

Gençlerin bu denli yoğun kullandığı sosyal medya mecralarının etki gücü 
düşünüldüğünde ve Türkiye’deki genç nüfus göz önüne alındığında böyle bir araştırma 
yapma ihtiyacı doğmuştur. bağlamda araştırma gençlerin sosyal medya hesabı 

hipliği, kullandıkları sosyal medya platformları, kullanımı, 
hesabının herkese açık olup olmadığı, sosyal medya platformlarında hangi bilgileri
paylaştıkları a yaptıkları aktivitelerin dağılımları ve içerikleri en fazla 

gibi konular incelenmiştir.

Young People And New Media   
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Grafik 51. Sosyal Medya Hesabı Sahipliği Dağılımı (%)

Hızla gelişen teknoloji ve internet iletişim şekillerini farklılaştırmıştır iletişim 
araçları içerisinde oldukça popüler olan sosyal ağların kullanımı özellikle gençle
arasında her geçen gün artmaktadır.

Buna göre araştırmaya katılan gençlerin %94,6’sı sosyal medya hesabına 
,4’ü sosyal medya hesabı olmadığını belirtmiştir.

,

Hayır
,

Evet Hayır

Her 10 gençten 9’unun 
sosyal medya hesabı var.

Grafik 52. Sosyal Medya Hesabı Sahiplik Durumunun
Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine237 Göre Dağılım

2’d sosyal medya hesabı sahiplig� inin demografik deg� işkenlere go� re 
dağılım durumu incelenmiştir. Buna göre sosyal medya hesabı sahipliği oranlarının 
cinsiyete göre dağılımına bakıldığında kadınların %94’ünün 95,1’inin
sosyal medya hesabına sahip olduğu görülmüştür. Sosyal medya hesabı sahipliğinin yaş 
grubuna göre dağılımına bakıldığında 18 yaş grubunun %94,4’ü sosy
hesabına sahipken 21 yaş grubunun ise %94,8’inin sosyal medya hesabına sahip 
olduğu tespit edilmiştir

İnternet kullanım durumunun SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında AB 
düzeyinin SES düzeyinin %96,6’sının düzeyinin %94,2’

düzeyinin ’ünün sosyal medya hesabına sahip olduğu
gözlemlenmiştir. SES düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. DE SES düzeyinde diğer SES düzeylerine göre hipliğinin 
daha az olduğu görülmektedir.

Cramer’s V=0,099; p=0,
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Tablo 58. Sosyal Medya Hesabı Kullanmama Nedenleri (%)
medya hesabı kullanmadığını belirtenlere sorulmuştur

NEDEN SAYI  % 
Sevmiyorum/İlgimi çekmiyor

ı

İş/ kul hayatımdan dolayı meşgul oluyorum
Kullanmayı tercih etmiyorum

Ahlaki açıdan uygun değil
İçerikleri zararlı buluyorum
Güvenilir bulmuyorum

TOPLAM 327 100 

58’de sosyal medya hesabı kullanmadıg� ını belirtenlere kullanmama 
nedenleri sorulmuştur. �una go� re gençlerin �2�,�’i sevmedig� i ve ilgisini çekmedig� i için 
sosyal medyayı kullanmadıg� ını belirtmiştir. ,2’si zaman kaybı oldug�u için, ���’i 
gereksiz buldug�u için, ���’i okul/iş hayatından dolayı meşgul oldug�u için ve ��,�’i ise 
kullanmayı tercih etmediği için kullanmadığı cevabını vermiştir. 

Grafik 53. Ailenizin Bilmediği Bir Sosyal Medya Hesabınız Var Mı? (%) 
medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

Gençler farklı sebeplerden ötürü farklı kullanıcı adlarıyla çeşitli sosyal medya 
mecralarından ikincil hesaplar oluşturabilmektedirler. ��kinci bir sosyal medya hesabı 
bulunması oldukça yaygın bir durum olmamakla birlikte bu hesabın ailelerden
saklanması o� zellikle daha ku� çu� k yaş gruplarında ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

mahremiyet bilincinin gelişmesi ve kendilerini olası 
tehlikelerden koruyabilme bilincine sahip olmak o� nem teşkil etmektedir. �� zellikle son 
do� nemde gençler arasında trend haline gelen �instagram ��ake �nstagram� oldukça
yaygınlaşmıştır. iminden uzak, istedikleri içerikleri daha rahat 
paylaşabilme isteg� i gençleri llanmaya 
yo� nlendirebilmektedir

Araştırma kapsamında ailesinin bilmediği bir sosyal medya hesabı olanların oranı 
%17,7 olduğu görülmektedir arşın araştırmaya katılan gençlerin %82,3’ü ise

bilmediği bir sosyal medya hesabı olmadığını belirtmiştir.  

Hayır
,

,

Hayır
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Grafik 54. Ailenizin Bilmediği Bir Sosyal Medya Hesabınız Var Mı?
Demografik Değişkenlere Göre Dağılım (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES252 ve Ekran bağımlılığı Düzeylerine Göre Dağılım
medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

Araştırma kapsamında gen�lere ailelerinin bilmedig� i sosyal medya hesaplarının 
olup olmadıg� ı sorusu yo� neltilmiştir. Buna go� re 54’de yer alan verilere go� re
kadınların %16,7’si, erkeklerin ise %18,5’i ailelerinden gizli sosyal medya hesaplarının 
olduğunu belirtmiştir. Yaş grupları incelendiğinde ise 18 yaş grubunun %16,8’i

21 yaş grubunun ise %18,3’ü ği bir sosyal medya hesabı 
bulunmaktadır.

Ailelerinin bilmediği sosyal medya hesabı SES düzeylerine göre incelendiğinde 
atistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. AB SES düzeyinin %20,8’i

düzeyinin %18,1’inin, C2 SES düzeyinin %16,5’inin ve DE SES düzeyinin ise %17,8’inin 
ailelerinden gizli sosyal medya hesabı bulunmaktadır.

Cramer’s V=0,047; p=0,005
Cramer’s V=0,059; p=0,000

%16,7

%18,5

%16,8

%18,3

%20,8

%18,1

%16,5

%17,8

%20,6

%15,0

%16,9

%0 %5 %10 %15 %20 %25

Kadın

Düşük

Yüksek

Ya
ş

Ek
ra

n B
ağ

ım
lıl

ığı
Dü

ze
yi

Grafik 55. En Sık Kullandığınız Sosyal Medya Platformunda Yaklaşık Kaç
Takipçiniz Olduğunu Belirtiniz  (%) 

medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

Sosyal medya kullanımında öne çıkan unsurlardan birisi de takipçi sayısıdır. 
Kişiler bu tür platformlarda çok fazla takip edilme ve beğeni alma isteği bulunmaktadır

Bu çerçevede araştırmada sosyal medya kullanıcısı olan gençlerin takipçi sayıları 
verilerine yer verilmiştir. Buna göre en fazla yoğunlaşmanın 0 500 takipçi sayısı 
aralığında olduğu görülmüştür. Gençlerin %73’ü 0 500 takipçiye, %16,1’i 501
takipçiye ve %3,8’i ise 1001 1500 takipçiye sahiptirler. 200 üzeri takipçi sayısı olanların 
oranı ise %5,6’dır.  

2.000 üzeri
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Grafik 54. Ailenizin Bilmediği Bir Sosyal Medya Hesabınız Var Mı?
Demografik Değişkenlere Göre Dağılım (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES252 ve Ekran bağımlılığı Düzeylerine Göre Dağılım
medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

Araştırma kapsamında gen�lere ailelerinin bilmedig� i sosyal medya hesaplarının 
olup olmadıg� ı sorusu yo� neltilmiştir. Buna go� re 54’de yer alan verilere go� re
kadınların %16,7’si, erkeklerin ise %18,5’i ailelerinden gizli sosyal medya hesaplarının 
olduğunu belirtmiştir. Yaş grupları incelendiğinde ise 18 yaş grubunun %16,8’i

21 yaş grubunun ise %18,3’ü ği bir sosyal medya hesabı 
bulunmaktadır.

Ailelerinin bilmediği sosyal medya hesabı SES düzeylerine göre incelendiğinde 
atistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. AB SES düzeyinin %20,8’i

düzeyinin %18,1’inin, C2 SES düzeyinin %16,5’inin ve DE SES düzeyinin ise %17,8’inin 
ailelerinden gizli sosyal medya hesabı bulunmaktadır.

Cramer’s V=0,047; p=0,005
Cramer’s V=0,059; p=0,000
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medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

Sosyal medya kullanımında öne çıkan unsurlardan birisi de takipçi sayısıdır. 
Kişiler bu tür platformlarda çok fazla takip edilme ve beğeni alma isteği bulunmaktadır

Bu çerçevede araştırmada sosyal medya kullanıcısı olan gençlerin takipçi sayıları 
verilerine yer verilmiştir. Buna göre en fazla yoğunlaşmanın 0 500 takipçi sayısı 
aralığında olduğu görülmüştür. Gençlerin %73’ü 0 500 takipçiye, %16,1’i 501
takipçiye ve %3,8’i ise 1001 1500 takipçiye sahiptirler. 200 üzeri takipçi sayısı olanların 
oranı ise %5,6’dır.  

2.000 üzeri
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Tablo 59. En Sık Kullandığınız Sosyal Medya Platformunda Yaklaşık Kaç
Takipçiniz Olduğunu Belirtiniz (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
ya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

Araştırma kapsamında gençlere en sık kullandıkları sosyal medya hesabı 
u� zerinden yaklaşık kaç takipçileri oldug�u sorusu yo� neltilmiş bazı deg� işkenler 
açısından �arklılaşmalar oldug�u tespit edilmiştir Buna go� re Tablo 59’da kadınların 
%77,8’i ise %69,1’i 0 500 takipçisi oldug�unu belirtmiştir.

1.000 arası takipçi sayısının kadınlara go� re daha �azla oldug�u go� ru� lmektedir.
Takipçi sayıları yaş gruplarına göre incelendiğinde 15 18 yaş grubunun 

%70,3’ünün, 19 21 yaş grubunun ise %74,8’ 500 takipçisi bulunmaktadır.
Takipçi sayıları SES düzeylerine göre incelendiğinde AB SES düzeyinin 

%75,4’ünün, C1 SES düzeyinin %73,9’unun, C2 SES düzeyinin %70,6’sının ve DE SES 
düzeyinin ise %71,8’inin 0 500 arası takipçisi vardır.

SES Düzeyi için n = 5.711’dir.
Cramer’s V=0,101; p=0,000 

mer’s V=0,055; p=0,001 
Cramer’s V=0,049; p=0,000 
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Grafik 56. Sosyal Medya Profiliniz Herkese Açık Mıdır? (%) 
medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

İnternet kullanımında öne çıkan unsurlardan birisi de kişisel verilerin korunması 
ve güvenli kullanım olmuştur. Benzer şekilde sosyal medya kullanımı için de güvenli 
kullanım önemli hâle gelmiştir. Genç yaştakiler sosyal medyanın nlara sunmuş olduğu 
imkânlarla birçok kişisel verisini daha fazla kişiye ulaşmak adına profillerini herkesin 
ulaşabileceği bir şekilde kullanmayı tercih etmektedir. Sosyal medyanın beğeni 
toplamaya ve göstermeye dayanan özelliği gençleri cezbederken kişisel verilerin 
korunması konusunda da tehdit oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında gençlerin 

’ herkese açık olduğu tespit edilmiştir.

Hayır

Her 10 gençten yaklaşık 4’ünün 
sosyal medya profili herkese açık!
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medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

İnternet kullanımında öne çıkan unsurlardan birisi de kişisel verilerin korunması 
ve güvenli kullanım olmuştur. Benzer şekilde sosyal medya kullanımı için de güvenli 
kullanım önemli hâle gelmiştir. Genç yaştakiler sosyal medyanın nlara sunmuş olduğu 
imkânlarla birçok kişisel verisini daha fazla kişiye ulaşmak adına profillerini herkesin 
ulaşabileceği bir şekilde kullanmayı tercih etmektedir. Sosyal medyanın beğeni 
toplamaya ve göstermeye dayanan özelliği gençleri cezbederken kişisel verilerin 
korunması konusunda da tehdit oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında gençlerin 

’ herkese açık olduğu tespit edilmiştir.

Hayır

Her 10 gençten yaklaşık 4’ünün 
sosyal medya profili herkese açık!
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Grafik 57. Sosyal Medya Profiliniz Herkese Açık Mıdır? (%)
258, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine259 Göre Dağılım

Sosyal medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

57’d sosyal medya profil durumu farklı deg� işkenlere go� re analiz 
edilmiştir. Bu çerçevede kadınların %34,6’sının erkeklerin ise %38,9’unun sosyal medya 
profilinin herkese açık oldug�u tespit edilmiştir.

Sosyal medya profil durumu yaş gruplarına göre incelendiğinde 15 18 yaş 
grubunun %36,8’inin, 19 21 yaş grubunun ise %37,1’inin sosyal medya profili
açık olduğu belirlenmiştir.

S düzeylerine göre incelendiğinde AB SES 
düzeyinin %40’ının, C1 SES düzeyinin %35’i , C2 SES düzeyinin %37,1’i
düzeyinin %36,4’ünün sosyal medya profili herkese açık olduğu gözlemlenmiştir.

Cramer’s V=0,044; p=0,001 
Cramer’s V=0,038; p=0,046 
SES Düzeyi için n = 5.662 
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Grafik 58. Sosyal Medya Profilinizde Hangi Bilgiler Bulunuyor? (%)
evap Alındığından Dolayı Toplam 100’ü Geçmektedir.

Sosyal medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

58’d gençlerin sosyal medya profillerinde bulundug�u 
analiz edilmiştir. �u çerçevede sosyal medyada herkesin go� rebile�eg� i şekilde yer verilen 
kişisel bilgilerin başında isim bilgisi ����,��, fotog� raf ����,�� ve soyadı bilgisi ����,�� 

üşük de olsa okul, yaş, telefon ve adres 
bilgisi gibi hayati önem taşıyan kişisel bilgileri herkese açık bir biçimde kullananlar da 
bulunmaktadır. 
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Grafik 57. Sosyal Medya Profiliniz Herkese Açık Mıdır? (%)
258, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine259 Göre Dağılım

Sosyal medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

57’d sosyal medya profil durumu farklı deg� işkenlere go� re analiz 
edilmiştir. Bu çerçevede kadınların %34,6’sının erkeklerin ise %38,9’unun sosyal medya 
profilinin herkese açık oldug�u tespit edilmiştir.

Sosyal medya profil durumu yaş gruplarına göre incelendiğinde 15 18 yaş 
grubunun %36,8’inin, 19 21 yaş grubunun ise %37,1’inin sosyal medya profili
açık olduğu belirlenmiştir.

S düzeylerine göre incelendiğinde AB SES 
düzeyinin %40’ının, C1 SES düzeyinin %35’i , C2 SES düzeyinin %37,1’i
düzeyinin %36,4’ünün sosyal medya profili herkese açık olduğu gözlemlenmiştir.

Cramer’s V=0,044; p=0,001 
Cramer’s V=0,038; p=0,046 
SES Düzeyi için n = 5.662 
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Grafik 58. Sosyal Medya Profilinizde Hangi Bilgiler Bulunuyor? (%)
evap Alındığından Dolayı Toplam 100’ü Geçmektedir.

Sosyal medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

58’d gençlerin sosyal medya profillerinde bulundug�u 
analiz edilmiştir. �u çerçevede sosyal medyada herkesin go� rebile�eg� i şekilde yer verilen 
kişisel bilgilerin başında isim bilgisi ����,��, fotog� raf ����,�� ve soyadı bilgisi ����,�� 

üşük de olsa okul, yaş, telefon ve adres 
bilgisi gibi hayati önem taşıyan kişisel bilgileri herkese açık bir biçimde kullananlar da 
bulunmaktadır. 
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Tablo 60. Sosyal Medya Profilinizde Hangi Bilgiler Bulunuyor? (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

Sorulara Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam %100’ü Geçmektedir.
Sosyal medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.
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Cinsiyete Göre Dağılım261

Kadın

Yaş Gruplarına Göre Dağılım262 

SES Düzeyine Göre Dağılım263 

ORTALAMA 89,2 83,7 72,4 25,1 23,8 13,6 5,4 3,7 

Araştırma kapsamında gençlerin sosyal medya profilinde hangi bilgilerin
bulunduğu cinsiyete, yaş gruplarına ve SES düzeylerine göre analiz edilmiştir.
kapsamda kadınların %89,7’sinin adını, %81,4’ünün fotoğrafını ve %70’inin soyadını 
paylaştığı görülmüştür.

Sosyal medya profilinde hangi bilgilerin bulunduğu yaş gruplarına göre 
incelendiğinde ise her iki yaş otoğraf paylaşımı ön plana 
çıkmaktadır.

Sosyal medya profilinde hangi bilgilerin bulunduğu SES düzeylerine göre 
bakıldığında ise AB SES düzeyinde ad ve fotoğraf bilgisi paylaşımının diğer SES 
düzeylerine göre daha fazla olduğu görülmektedir.

 

Grafik 59. Sosyal Medya Profilinizde Hangi Bilgileriniz Bulunmaktadır ?
Yaş Gruplarına Göre Dağılım (%) 

59’da gençlerin sosyal medya profillerinde hangi bilgileri paylaştıkları yaş 
gruplarına go� re in�elenmiştir. go� re 15 16 yaş grubunun %85,6’sı, 17 18 yaş 
grubunun %87,8’i ve 19 21 yaş grubunun ise %90,8’i ad bilgisini paylaşmaktadır. Tüm 
yaş gruplarında ad, yüzlerini gösteren fotoğraf ve soyadı bilgisi ön plana çıkmaktadır. 
Diğer taraftan oran düşük olsa da bu bi
paylaşıldığı göze çarpmaktadır

Yaş arttıkça gençlerin bilgilerini 
paylaşma oranları da artmaktadır. 
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Tablo 60. Sosyal Medya Profilinizde Hangi Bilgiler Bulunuyor? (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım

Sorulara Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam %100’ü Geçmektedir.
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Ad
ım

 

Fo
to

ğr
af

ım
 

So
ya

dı
m

 

Ok
ul

um
 

Ya
şı

m
 

Te
le

fo
nu

m
 

Ad
re

si
m

 

H
iç

bi
ri

 

Cinsiyete Göre Dağılım261

Kadın

Yaş Gruplarına Göre Dağılım262 

SES Düzeyine Göre Dağılım263 

ORTALAMA 89,2 83,7 72,4 25,1 23,8 13,6 5,4 3,7 

Araştırma kapsamında gençlerin sosyal medya profilinde hangi bilgilerin
bulunduğu cinsiyete, yaş gruplarına ve SES düzeylerine göre analiz edilmiştir.
kapsamda kadınların %89,7’sinin adını, %81,4’ünün fotoğrafını ve %70’inin soyadını 
paylaştığı görülmüştür.

Sosyal medya profilinde hangi bilgilerin bulunduğu yaş gruplarına göre 
incelendiğinde ise her iki yaş otoğraf paylaşımı ön plana 
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bakıldığında ise AB SES düzeyinde ad ve fotoğraf bilgisi paylaşımının diğer SES 
düzeylerine göre daha fazla olduğu görülmektedir.
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59’da gençlerin sosyal medya profillerinde hangi bilgileri paylaştıkları yaş 
gruplarına go� re in�elenmiştir. go� re 15 16 yaş grubunun %85,6’sı, 17 18 yaş 
grubunun %87,8’i ve 19 21 yaş grubunun ise %90,8’i ad bilgisini paylaşmaktadır. Tüm 
yaş gruplarında ad, yüzlerini gösteren fotoğraf ve soyadı bilgisi ön plana çıkmaktadır. 
Diğer taraftan oran düşük olsa da bu bi
paylaşıldığı göze çarpmaktadır

Yaş arttıkça gençlerin bilgilerini 
paylaşma oranları da artmaktadır. 
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Grafik 60. Sosyal Medyada En Sık Yapılan Aktivitelerin Dağılımı (%)264

medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.
Sorulara Birden Fazla Cevap Alındığından Dolayı Toplam %100’ü Geçmektedir.

Diğer yandan video içeriği üretme ve blog yazma gibi daha uzmanlık ve yüksek 
dijital okuryazarlık düzeyi gerektiren içerik üretimlerinin yapılma sıklığı daha düşüktür. 
Araştırmaya katılan gençlerin %53,7’si kendi ürettiği video içeriklerini paylaştığını 
belirtirken, %42,2’si blog yazdığını belirtmiştir. 

Aktivitenin herhangi bir sıklıkta yapılma oranlarıdır. 

Fotoğraf
paylaşmak

Kendi ürettiğim
video içeriklerini
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I�çerik üretimi belirli konularda bilgi ve becerinin yanı sıra çeşitli teknolojik 
cihazlar ve uygulamaların kullanımını gerektirmektedir. Diğer taraftan bazı içerikleri 
üretmek için belirli bir uzmanlık seviyesi gerekirken, fotoğraf ve gönderi paylaşma gibi 
içeriklerin üretimi uzmanlık gerektirmeyen ve birçok internet kullanıcısının yapabileceği 
türden içerik üretimleridir. Nitekim araştırma kapsamında içerik üretimi bakımından en 
fazla yapılan ilk iki aktivitenin fotoğraf paylaşımı (%80,8) ve bir web sitesine yorum 
yazma/post ekleme (%60,9) olduğu görülmüştür. Fotoğraf paylaşımı hemen herkesin 
basit yöntemlerle ve herhangi bir mecradan yapabileceği bir aktivite olduğu için ilk 
sırada yer alması beklenen bir durumdur.

Tablo 61. Sosyal Medyada Yapılan Aktivitelerin Sıklık Dağılımı (%) 
medya hesabı oldug�unu belirtenlere sorulmuştur.

AKTİVİTE 
Haftada 
En Az 1 

Gün 

Haftada 
Birkaç 

Kez

Haftada 
Bir Kez

Daha 
Nadir Hiç TOPLAM 

100 

Kendi ürettiğim video 
içeriklerini paylaşmak 100 

100 

Fotoğraf paylaşmak 100 

Araştırmada sosyal medyada yapılan aktivitelerin sıklık dağılımı incelenmiştir. 
Buna göre yazanların %6,9’u az bir gün %7,5’i ise haftada birkaç kez 
sosyal medyayı kullandığını belirtmiştir. Kendi ürettiği video içeriklerini paylaşanların 
%14,8’i haftada bir kez sosyal medyayı kullanmaktadır.
yazan/post ekleyen gençlerin %12’si haftada birkaç kez, %15,7’si

da vakit geçirdiği gözlemlenmiştir. Diğer taraftan fotoğraf koyanların 
’ haftada birkaç kez ’ ise haftada bir kez sosyal medyayı bu nedenle 

kullandığını belirtmiştir.
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Grafik 60. Sosyal Medyada En Sık Yapılan Aktivitelerin Dağılımı (%)264
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Tablo 62. Sosyal Medyada Yapılan Aktivitelerin Sıklıklarının Demografik 
Değişkenlere Göre Dağılımı (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES Düzeyine Göre Dağılım
‘Hiç’ Cevabı Verenler Dahil Edilmemiştir.

Sosyal medya hesabı olduğunu belirtenlere sorulmuştur.

62’d sosyal medyada yapılan aktivitelerin sıklıklarının 
değişkenlere göre dağılımına bakılmıştır. Bu kapsamda cinsiyete, yaş gruplarına ve SES 
düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

İçerik üretimin yönelik demografik değişkenlere göre genel bir değerlendirme 
yapıldığında, erkeklerin tüm içerik üretim kategorilerinde kadınlardan daha fazla oranda 
içerik ürettiği belirlenmiştir. Yaş grupları dağılımına bakıldığında daha 19 21 yaş 
grubunda olanların (araştırma kapsamında çoğunluğu üniversite öğrencisi olan grup) 15
18 yaş grubuna göre daha fazla oranda içerik ürettiği görülmüştür. Son olarak SES 
dağılımı açısından bakıldığında C1 SES düzeyinin tüm içerik üretim kategorilerinde diğer 
SES düzeylerine oranla daha fazla içerik ürettikleri söylenebilir.   

Cramer’s V=0,058; p=0,020 
Cramer’s V=0,107; p=0,000 
Bir web sitesine yorum yazmak/post eklemek için Cramer’s V=0,107 p=0,000, Blog yazmak (Blogger) Cramer’s V 

=0,079; p=0 ,000, Fotoğraf paylaşmak Cramer’s V=0,080; p= 0,000, Kendi ürettiğim video içeriklerini paylaşmak 
Cramer’s V 4= 0,061 p= 0,001
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Kendi ürettiğim 
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Cinsiyete Göre Dağılım265

Kadın

TOPLAM 100 100 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım266 

TOPLAM 100 100 100 100 

SES Düzeyine Göre Dağılım267 

TOPLAM 100 100 100 100 

4. BÖLÜM: HABER ALMA KAYNAKLARI
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Geçmişten günümüze doğru gelinen süreçte haber alma kaynakları yaşanılan çağın 
gelişmelerine bağlı olarak sürekli güncellenmiştir. İletişim teknolojisinde yaşanan 
gelişmeler kitle iletişim araçlarının çeşitliliğini artırarak haber anlayışında 
farklılaşmalara sebep olmuş ve her yeni bir gelişme yeni bir iletişim aracını ortaya 
çıkartmıştır Tarih öncesi dönemden itibaren dumanla başlayan haberleşme şekli, kil 

tuplara, posta güvercinlerinden
ve son olarak içinde bulunduğumuz dijital çağda interne kullanımına bağlı 

yeni iletişim şekillerinin ortaya çıkmasına kadar çok fazla değişikliğe uğramıştır.
hızlı bir şekilde ulaşabilme kolaylığı getiren internet tabanlı yeni mecralar hem 
haberleşmeyi kolaylaştırmış hem de bazı sorunlara neden olmuştur
yer alan ve güvenirliliği olmayan haberlerin hızlı bir şekilde yayılması bu sorunlar
arasında yer almaktadır.

Araştırmanın bu bölümünde gençlerin habere ulaşmak için kullandığı mecralar, 
ülke ve dünya gündemine ilişkin haberleri ne sıklıkla takip ettikleri, habere erişmek için 
en sık takip ettikleri sosyal medya ları kaynaklarına güven 
düzey gibi konular incelenmiştir.

E. �� zgu� r Go� nenç, ��letişimin Tarihsel �u� reci, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
269 Aslı �apar Go� nenç, ��letişim Teknolojilerinin �edya �� zerine Etkileri, II. Uluslararası İletişim Sempozyumu
��stanbul, ����,  s.  
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Grafik 61. Habere Erişim Kaynakları270 

Araştırma kapsamında 15 21 yaş grubu içinde yer alan gençlerin habere erişim 
için sosyal medyayı ilk sırada kullanmaları dikkat çekmektedir.

Buna göre habere erişim için gençlerin %71’inin sosyal medya, %70’inin 
televizyon, %46’sının internet haber siteleri, %18’i yazılı basın ve %10’unun radyo 
kullandığı tespit edilmiştir. 

Her gün sıklığında haber takip etme oranlarıdır.

Tablo 63. Mecraların Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı (%)
Ülke ve dünya gündemine ilişkin haberleri sosyal medya, televizyon, internet haber siteleri, yazılı basın ve 

takip ettiğini belirtenlere sorulmuştur

Sosyal medya için Cramer’s V=0,029,p=0,019;Televizyon için Cramer’s V=0,052,p=0,000;İnternet haber 
siteleri için Cramer’s V=0,028,p=0,023;Yazılı basın için Cramer’s V=0,033,p=0,008; Radyo için Cramer’s 

Sosyal medya için Cramer’s V=0,059,p=0,000;Televizyon için Cramer’s V=0,036,p=0,004;İnternet haber 
i için Cramer’s V=0,121,p=0,000; Yazılı basın için Cramer’s V=0,081,p=0,000; Radyo için Cramer’s 

Sosyal medya için Cramer’s V=0,071,p=0,000; İnternet haber siteleri için Cramer’s V=0,050,p=0,001 
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Cinsiyete Göre Dağılım271

Kadın

Yaş Gruplarına Göre Dağılım272 

SES Düzeyine Göre Dağılım273 

ORTALAMA 71,1 70,1 46,8 18,3 10,0 

	 Tablo	 63’de	 mecraların	 demografik	 değişkenlere	 göre	 dağılımına	 bakılmıştır.		
Mecraların	 demografik	 değişkenlere	 göre	 dağılımı	 cinsiyet	 açısından	 incelendiğinde	
erkekler	 %72,2	 oranı	 ile	 en	 fazla	 sosyal	 medyadan	 haberleri	 takip	 ederken	 kadınlar	
%72,7	oranı	ile	televizyondan	haberleri	takip	etmektedir.	

	 Mecraların	 demografik	 değişkenlere	 göre	 dağılımı	 yaş	 grupları	 açısından	
incelendiğinde	 19‐21	 yaş	 grubu	 haberleri	 en	 fazla	 sosyal	 medyadan	 (%73,2)	 takip	
ederken	15‐18	yaş	grubu	televizyondan	(%68,1)	haberleri	takip	etmektedir.	

	 Mecraların	 demografik	 değişkenlere	 göre	 dağılımı	 SES	 düzeyleri	 açısından	
incelendiğinde	AB	(%73,1)	ve	C1(%74,1)	SES	grubu	haberleri	sosyal	medya	üzerinden	
takip	 ederken	 C2	 (%71,8)	 ve	 DE	 (%70,0)	 SES	 grubu	 en	 fazla	 televizyondan	 haberleri	
takip	etmektedir.	 
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Tablo 64. Ülke ve Dünya Gündemine İlişkin Haberleri Ne Sıklıkla Takip 
Ediyorsunuz? (%) 

MECRALAR Her Gün Haftada 
3-4 Gün

Haftada 
1-2 Gün

Ayda 
Birkaç 

Gün ya da 
Daha 
Nadir

Hiç TOPLAM 

Sosyal Medya  100 

Televizyon  100 

İnternet Haber Siteleri  
 

100 

Yazılı Basın 
(Gazete/Dergi)  

100 

Radyo  100 

64’de gençlerin u� lke ve du� nya gu� ndemine ilişkin haberleri ne sıklıkla t
ettiği analiz edilmiştir. Bu çerçevede sosyal medyayı haber almak için kullandığını 
belirten gençlerin %36,1’i her gün kullandığını belirtmiştir. Televizyonu haber almak için 
kullandığını belirten gençlerin %28,5’i internet haber sitelerini haber almak için 
kullananların %11,8’i, gazete ve dergi gibi yazılı basından haberi takip edenlerin %2,5’i 

u habere ulaşmak için kullananların %1,7’si her gün takip etmiştir. Gençlerin 
ülke ve dünya gündemini radyodan takip etme oranı ise oldukça düşüktür.

Grafik 62. Haber Alma Kaynaklarına Güven Düzeyinizi Belirtiniz. (Ortalama Puan) 
(En Düşük =0, En Yüksek =10 olmak üzere 0 10 arasında puanlanmıştır.)

��letişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte geleneksel medyanın yanı sıra 
sosyal medya da o� nemli bir haber alma kaynag� ı hâline gelmiştir. Du� nyada ve u� lkemizde 
sosyal medya kullanıcı sayılarının her geçen gu� n arttıg� ı du� şu� nu� ldu� g�u� nde sosyal 
medyanın leşmedeki gu� cu�  o� nem teşkil etmektedir. �� zellikle genç yaş grupları 
haber kaynag� ı olarak sosyal medyayı tercih ettig� inde bu durumun avantajları ve 
dezavantajları olabilmektedir. Sosyal medyada anlık olarak paylaşılıp çok sayıda kişiye 
ulaşan kaynag� ı dilmemiş asılsız pek çok haber paylaşılmaktadır. Bu nedenle yog�un 
bilgi akışının gerçekleştig� i sosyal medyada haberler çok hızlı bir şekilde kitlelere 
ulaşmaktadır.  Dolayısıyla bu durum bilgi kirlilig� i ortamına zemin hazırlayarak gençleri 
etkilemektedir. 

62’de gençlerin haber alma kaynaklarına gu� ven du� zeyi analiz edilmiştir.
Gençlerin haber alma kaynağı olarak en çok güvendikleri ve 

nın ise olduğu görülmüştür. Buna göre gençlerin 10 üzerinden güven 
düzeyi belirttikleri mecralara bakıldığında, sırasıyla 5,1 puanla 
televizyon, 4,8 puanla internet haber siteleri, 4,5 puanla yazılı basın ve son olarak 4,1 

yer almıştır.
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Grafik 62. Haber Alma Kaynaklarına Güven Düzeyinizi Belirtiniz. (Ortalama Puan) 
(En Düşük =0, En Yüksek =10 olmak üzere 0 10 arasında puanlanmıştır.)
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Araştırmanın sonuçları incelendiğinde gençlerin sosyal medya haberlerine güven 
düzeyinin ilk sırada yer alması dikkat çeken bir bul u olmuştur Turcotte ve diğerlerine 
göre sosyal medyada yer alan bir haber eğer kişinin bir arkadaşı tarafından paylaşılıyor

kaynağına duyulan güven artış göstermektedir Dolayısıyla “Fake News” olarak 
adlandırılan yalan haber dolaşıma sokulduğunda gençler arasında yayılması hızlı 
olabilmektedir. Bu nedenle kaynağı belli olmayan haberlere karşı dikkat çekme ve 
farkındalık yaratmanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Journal of Computer-Mediated Communication, 20

Gençler haber alma kaynağı olarak en 
fazla sosyal medyaya güveniyor.

Tablo 65. Haber Alma Kaynaklarına Güven Düzeyinizi Belirtiniz. (Ortalama Puan) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES Düzeyine Dijital Okuryazarlık Düzeyine Göre Dağılım

Ülke ve dünya gündemine ilişkin haberleri sosyal medya, televizyon, internet haber siteleri, yazılı basın ve 
radyodan takip ettiğini belirtenlere sorulmuştur.

(En Düşük =0, En Yüksek =10 olmak üzere 0 10 arasında puanlanmıştır.)

Sosyal 
Medya

Televizyon 
İnternet 

Haber 
Siteleri 

Yazılı 
Basın 

(Gazete
/Dergi)  

Radyo

Cinsiyete Göre Dağılım275

Kadın

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

SES Düzeyine Göre Dağılım276 

Dijital Okuryazarlık 
Düzeyine Göre Dağılım277  

Düşük

Yüksek
ORTALAMA 5,3 5,1 4,8 4,5 4,1 

Sosyal Medya için t(0,05; 6.624)=2,3, p=0,022; İnternet Haber Siteleri için t(0,05; 6.624)=3,65, p=0,000; 
Yazılı Basın için t(0,05; 6.624)=2,93, p=0,003; Radyo için t(0,05; 6.624)=2,055, p=0,04

Televizyon için F(3, 6.566)=3,41, p=0,017; İnternet Haber Siteleri için F(3, 6.566)=5,87, p=0,001; Yazılı 
Basın için F(3, 6.566)=4,1, p=0,007; Radyo için F(3, 6.566)=3,1, p=0,026

Sosyal Medya için F(2, 6.112)=16,75, p=0,000; İnternet Haber Siteleri için F(2, 6.112)=7,06, p=0,001; 
Yazılı Basın için F(2, 6.112)=19,1, p=0,000; Radyo için F(2
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65’ e haber alma kaynaklarına gu� ven du� zeyi demografik deg� işkenlere go� re 
incelenmiştir. ençlerin 10 üzerinden güven düzeyi belirttikleri mecralara 
açısından bakıldığında haberleri takip etme konusunda kadınların erkeklere göre daha 

a güvendiği görülmüştür.

ençlerin güven düzeyi belirttikleri mecralar yaş gruplarına göre incelendiğinde 
her iki yaş grubunda da sosyal medya en yüksek puanı almıştır.

üven düzeyi belirt SES düzeyleri açısından bakıldığında 
haberlere ulaşmada AB SES düzeyi ile diğer SES düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. AB SES düzeyi DE SES düzeyine 
göre haberlere ulaşmak için g yazılı basını daha çok puanlanmıştır. Ayrıca 
DE SES düze gazete/dergi gibi yazılı basından habere ulaşmada ortalama puanın 
altında olduğu görülmektedir.

ençlerin güven düzeyi belirttikleri mecralar dijital okuryazarlık düzeyine göre 
incelendiğinde dijital okuryazarlık düzeyi yüksek olanların düşük olanlara göre habere 
ulaşmada gazete/dergi gibi yazılı basını daha çok tercih ettikleri tespit edilmiştir. Diğer 
taraftan dijital okuryazarlık düzeyi yüksek olanların düşük olanlara göre habere 
ulaşmada radyoya daha fazla puan verdikleri saptanmıştır.

SONUÇ 

Günümüz dünyasında dijitalleşme gündelik hayatın her yerine sirayet etmiştir. 
Özellikle genç yaş grupları dijital dönüşüme en hızlı adapte olan gruplar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu dönüşüm fırsatlar ile bazı tehditleri de beraberinde getirmektedir. 

çlerin dijitalleşen dünyaya adapte olup sadece içerikleri tüketen değil aynı zamanda 
dijital ortamda kullanılmak üzere içerik üretmesi ve dijital okuryazarlık düzey
yüksek olması fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan dijital dünyada gü
hayatın sorumluluklarını yerine getiremeyecek derecede vakit geçirmek ve bunu kontrol 

ekran bağımlılığı çerçevesinde bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
bağlamda Gençlerin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Dijital Okuryazarlık Araştırması ile 
Türkiye’de yaşayan 15 21 yaş grubu gençlerin medya araçları kullanımlarının yanı sıra 
dijital okuryazarlık ve ekran bağımlılığı düzey ortaya konulması hedeflenmiştir. 

Araştırma gençlerin medya kullanımlarının geleneksel medyadan dijit
doğru kaydığını göstermektedir. İnternet kullanımı, dijital yayın platformu ve dijital 
müzik mecraları kullanımı ile sosyal medya kullanımının geleneksel medya olan 
televizyon ve radyonun önüne geçtiği tespit edilmiştir.

Gençlerin dijital okuryazarlık düzeylerine bakıldığında %29’unun dijital 
okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Buna karşın ekran bağımlılığı
düzeyleri incelendiğinde gençlerin %37’sinin ekran bağımlılığı düzeyinin yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Dijital okuryazarlık ekran bağımlılığı düzeylerinde gençlerin sosyo
ekonomik statülerinin oldukça etkili olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamında daha 

ekran bağımlılığın daha yüksek çıkması buna karşın yine 
bu gruplarda dijital okuryazarlık düzeyi düşük olanların oranının daha fazla olması 
ailenin eğitim ve mesleki durumunun bu konuda etkisi olduğuna işarettir. 

Ekran bağımlılığı ile ilgili araştırmada elde edilen diğer bir sonuç ise dijital oyun 
bağımlılığının ilişkisidir. Buna göre günde 4

oynayanların yarısından fazlasının ekran bağımlılığı oranının yüksek düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir.

Ekran bağımlılığın önlenmesinde dijital okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi 
önemli rol oynamaktadır. Bilinçli kullanıcılar uzun saatlerini dijital ortamda geçirseler 

ekran bağımlılığı düzey düşük olabilmektedir. Bunun en önemli nedeni bilinçli 
kullanıcıların tükettikleri içeri lerin niteliği, gündelik yaşam ile dijital dünya arasında 

amda da sosyalleşebilme yetilerinin olmasıdır
u durum da bilinçli kullanıcıları ekran bağımlılığının yarattığı zararlı etkilerden

korumaktadır. Bu bağlamda dijital okuryazarlığın tıpkı medya okuryazarlığı gibi 
toplumda öncelikle çocuklar ve gençler olmak üzere yaygınlaştırılması önem arz 
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Dijital okuryazarlığın yaygınlaştırılması için okullarda verilen medya okuryazarlığı 
dersinin ve ders kitabının güncellenerek kapsamının genişletilmesi ve dijital okuryazarlık
eğitiminin müfredata dâhil edilmesi oldukça önemlidir. Okullar 
vasıtasıyla birçok çocuk ve gence ulaşma imkânı bulunmaktadır. Ayrıca dersin kapsamı 
hedef kitle açısından da genişletilerek çocukların da (okul öncesi ve ilkokul düzey
bu eğitime erişimi sağlanmalıdır. Dijital okuryazarlık yetisinin eğitim sistemi içerisinde 
kazandırılması gerek ulaşılan kişi sayısı gerekse de sosyo statü fark etmeksizin 
her kesimden çocuk ve genç için erişim kolaylığı sağlaması açısından oldukça önemlidir. 

Ayrıca RTÜK ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle özellikle Avrupa ve Balkanlar’da 
yaşayan Türk nüfusuna ve Türkçe öğrenen yabancılara yönelik olarak düzenlenen “Dijital 
Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayları”nda, dijital okuryazarlık ve Türkçe’nin 
kullanımı konularının ön planda olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda dijital okuryazarlık 
üzerine yurt dışında gerçekleştirilen bu organizasyona benzer bir çalıştayın

eğitim camiası ve konunun paydaşlarının katılımı geniş kitleleri 
kapsayacak şekilde organize edilmesi dijital okuryazarlık farkındalığının artırılmasına 
fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Gençlerin sosyal medya kullanımlarında kişisel verilerini korunması başka bi
önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma kapsamında gençlerin %37’sinin 
sosyal medya hesaplarını herkesin erişimine açık bir biçimde kullandığı ortaya çıkmıştır. 
Bu durum gençlerin hayatlarına dair paylaşımlar yaptıkları hesapların ve kişisel 
üçüncü kişilere karşı savunmasız durumda olduğunu göstermektedir. Bunun sonucu 
olarak gençler görsellerin rızaları dışında farklı amaçlarla kullanılması, hesaplarının 
çalınarak onlar adına zararlı paylaşımlar yapılması, kişisel bilgilerine ulaşılıp gerçek 
hayatta kişiye zarar verme gibi birçok tehdide açık hâle gelmektedir. Bu çerçevede dijital 
okuryazarlığın önemli bir parçası olan güvenli kullanım yetisinin gençlere kazandırılması 
onların dijital dünyada kendilerini koruması açısından ayrıca önem kazanmaktadır. 

Sosyal medya kullanımı ile ilgili bir diğer tartışmalı husus ise gençlerin ülke
dünya gündemine dair haberleri en fazla bu mecradan takip ediyor olmaları 
kaynağı olarak ilk sırada bu mecraya güvenmeleri kte yapılan farklı 
araştırmalarda s haberlerin doğruluğu 
mecradaki yayılma hızına ilişkin endişeler gençlerin bu mecraya olan güvenlerinin 
sorgulanması gerektiğine işaret etmektedir. Gençlerin bu alanda korumasız olması ve 
yalan haberin en fazla dolaşımda olduğu mecra olmasına rağmen sosyal medyaya ilk 
sırada güvenmeleri sosyal medya düzenlemesi ve denetimi konusunun ne denli önemli 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak ekran bağımlılığın önlenmesi ve güvenli dijital kullanım açısından 
dijital okuryazarlık yetisinin çocuk ve gençlere kazandırılması bu araştırmada elde edilen 
en önemli sonuçtur. 
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