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ONSOZ

Bilgi ve iletisirn teknolojilerinde meydana gelen degi§imler ve yenilikler ile
yasarrurruzin

her alarunda yeni yonelirnler soz konusudur.

internet de bu

degi§imler ve yeniliklerin en onemlilerindendir. internet'in geli§imi ile hayatrrruza
giren bircok olumlu ve olumsuz etkileri soz konusudur.
Bu arastirma

internet'te olan geli§melerden

ogrenim gbren bgrencilerin

yola cikarak

ilkbgretimde

internet kullarurruna ybnelik velilerinin gbrO§lerini

ortaya koyabilme arnacryla yaprlrmstrr.
Arastrrrna bir yilhk yogun ve titiz bir cahsrnarun Orono olarak ortaya
crkmrstrr. Arastrrrna sonucunda
onenlerin. daha sonra

elde edilen bulgulara dayah olarak qelistirilen

yol qosterici olmasi umulrnaktadrr. Aynca elde edilen

bulgular ile ilkbgretimde cocuqu bulunan bir 90k velinin cocuklanrun internet
kullarurm konusunda bilgi birikimlerini artiracaqma inannrnaktadrr
Bes

bolumden

olusan

arastrrmarun,

birinci

bolurnunde,

arastrrrnarnn

problem durumu irdelendikten sonra amac, bnem, varsayrmlar, srrurhhklar ve ilgili
kavramlar
cercevesi

acrklanrrustrr.

ikinci

bolurnde,

arastirma

konusunun

kavramsal

ve ilgili arastrrrnalar acrklanrrustrr. 09o~co bolumde arastrrmarun

modeli, cahsrna grubu, verilerin toplanmasi ve uygulama, verilerin c;ozumu ve
'

yorumlanmasmda kullarulan istatistiksel teknikler yer alrrustrr. Dorduncu bolumde
elde edilen bulgular acrklanrmstrr. Bulgulara dayah olarak aciklanan sonuclar ve
oneriler ise cahsmarun besinci bolurnunde yer alrrustrr.
Bu arastrrmarun ger9ekle§tirilmesinde yardrrnlan ve katkilan olan herkese
tesekkuru bir bore; bilirim.
Bu arastrrmarun ger9ekle§tirilmesinde degerli oneri ve katkrlanyla her turlu
ilgiyi, anlayrsi ve bilimsel yardrrm gordOgOm, kiyrnetli hocam ve tez darusmarum
Yrd. Doc. Dr. Murat Tezer'e tesekkur ederim.
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c;ag1m1zmen etkili iletisirn araci olan bilgisayarlar
sunrnus olduqu olanaklardan

toplumun her kesimine

delay: her alanda kullarulrr duruma gelmi~tir. Bu

olanaklardan sadece biri olan internet kavrarru da velilerin cocuklan Ozerinde bu
teknolojik

kavrarru

ne

derece

iyi

biliyor

ve

kullaruyorlar

sorusunu

uyandirmaktadrr.
Buna bagl1 olarak

yaprms olduqurn calismada ilkogretimde ogrencilerin

internet kullarurruna ybnelik velilerinin goru~leri arastmhp mcelenmistir.
Arastirmada,

ailelerin

internet

kullarumma

yonelik

gorO~leri almrms,

qorusler alirurken 5'1i likert tipi anket formu kullarulrms. ve sonuclann verileri
SPSS 17.0 paket program, kullarularak aritmetik ortalama, standart sapma ve t,

testi analizleri

yaprlrmstrr. Arastrrmarun

sonucunda

ogrenci velileri

internet

kullarurmna yonelik olumlu gorO~ bildirrnislerdir. Aynca bu arastrrrnada, ailelerin
cocuklanru,

internet

kullarurruna

kars:

bilgilendirmek

ve

onlara

yardrmci

yayqrnlasrp,

internet

olabilmelerini saqlayacak gerekli onerilerde de bulunulrnustur.
Ulkemizde

bilgisayar

ve

internet

kullarurm

kullamrrurun katkrlanrun cok Ozerinde duruldugu bir zamanda, cocuklanrruzm ve
qenclerlrnlzin zarar gbrmemesi ve karstlasabilecek olumsuzluklardan
etkilenmemesi

icin, ailelerin

fazlaca

konu hakkmda bilgi birikimlerini artirmalan

internet konulannda daha duyarll olmalan gerekmektedir.
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SUMMARY
PARENTS VIEWS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' ON THE USE OF
INTERNET
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The most effective communicative tool of our generation is the computer
which is due to the opportunities it offers to the society which has become a
useful development in all areas. Within these opportunities which one is the use
of the internet, a question is raised about how well parents have knowledge
about the effects and causes on children of technological concepts.
Consequently, this study has been made in order to obtain the parents
vie~s on the use of internet of their children who goes to primary school. A
questionnaire form was administered to obtain their views in a 5 point likert scale,
and the data of the findings were input using the SPSS Software Version 17.00
package program together with the analysis of the arithmetic mean, standard
deviation, chi square and t-test analysis. According to the results of the
questionnaire, students' parents have shown a positive view towards the use of
internet of the children where parents have suggested informing their children on
the use of the internet and helping them towards this too.
In North Cyprus there has been a widespread use of computers and
internet, in order for our children and youths to not face any harm and negative
effects within the contributions of the use of internet, families should share their
comprehensive knowledge on this subject matter and also they must be more
aware on the effects and causes on the use of internet.
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BOLOM I
GiRi$
Bu bolumde arastirmanm problemi, amaci, onemi, varsayrrnlan ve
snurhhklan belirtilrnistir. Aynca arasnrma kapsammda gec;en bazi kavramlann
tammlanna da yer verilmi!}tir.
Problem
Cag1m1z,n en gOc;lu kitle iletisirn arac;lanndan biri olan bilgisayarlar ve
yasarmmrza giren internet, bugOn bilgilenme, i!}lem yOrOtme, haberlesme, egitim
ve eglence fonksiyonlanyla hayatrrmzm aynlmaz bir parcast olmustur. GOnOmOz
toplumunda insanlar, bilgisayar ve internet ile kuc;Ok yaslarda tamsmakta; evde
ve okulda, gerek okulda verilen odevleri icin gerek eglence icin bilgisayardan ve
internetten yogun bir sekilde istifade etmektedir.
Bu acrdan bak1ld191nda cocuklar, teknolojiyi iyi kullanan ve onu ileriye
taf1yacak etkenlerin basmda gelmektedir. Bilgisayar ve internet, sadece
erifkinler ic;in degil; aym zamanda cocuklar icin de oldukca faydah bir ortamdir,
Cocuklannm, bir egitim, eglence ve iletisim araci olarak bilgisayarlardan ve
internetten dogru ve etkin bir !}ekilde faydalanmas, adrna bircok anne baba, c;aga ·
ayak uyma ve bilgiye daha cabuk ve etkin bir sekilde erlsebilmeleri ic;in
~cuklanna bu tor imkanlan sunmak istemektedirler. Bunun sonucunda da
velilerin, interneti kullanan cocuklannm, bu teknolojik

kavrarm ne derece iyi

biliyor ve kullamyorlar sorusunu sormalanna neden olmaktadir.
KOreselle!jme ile birlikte oneml daha da artan internet; bilgi ve ileti!}imde
suurlann af tlabildigi en ust nokta olarak nitelendirilebilen elektronik bir sistem ve
kulturel bir olgudur. Kuresellesme surecinde dunyanm her bolqesinden farkh
demografik ozelliklere sahip bireylerin yasamlanru kolaytasnrabilecek bilgilere
internet arac1hg1 ile ulasabllmeterlrn saglayan internet, gunumuzde hem bireysel

2
hem de toplumsal anlamda iletlsirnin ve bilginin odag1n1 olusturrnaktadrr (Bila,
2001).
lletisirn ve haberlesmede

pasta sistemi yerine internetin

kullarulrnast

toplumlann iletisirn yaprsim degi~tirmi~tir. lletislrn ve bilisirnin bu internet odakh
birlikteligi ozeilikle farklr hizmet sektorleri arasrndaki srrnrlann asilmasma

ve

cahsrna yasarmnda bilgisayar ve internet kullanabilen nitelikli insan profilinin
olusmasma neden olmustur (Heywood, 2005).

Internet sozcOgO

International

Network sozcuqunden

olusmus

uluslar

arasi ag anlamma gelen bir terimdir. internet birden fazla haberlesrne agmm
(Networks),

birlikte

meydana

getirdikleri

bir iletisirn ortarmdrr.

Bilgisayarlar

arasmda kurulrnus bulunan bir haberlesrne ag1d1r.
Tom dOnya insanlan arasrnda, iletisimln en geni~ manasryla "internet"
adiru verdiqimiz bilgisayar ag, Ozerinden ger9ekle~tigini soyleyeblliriz. internet,
aynr ilgilere sahip insanlarm sanal ortamlarda bir araya geldigi, bilgi payla~t1g1,
yeni grup ve topluluklar

olusturduqu

bir ortamdrr.

internet,

butun dOnyaya

dag1lm1~ olan bilgiye ve insanlara ulasim saglamaktadrr. Fikirleri ve tecrubelerl
acrklayip

yayma

aglannm

ag1d1r.

internet

ortammda

daha da kolaydrr.

SOrekli bOyOyerek, aglan, okullan,

internet,

bilgisayar

kOtOphaneleri, arastrrrna

merkezlerini i9ine almaktadrr (www.egitim.com).
Internet, insanlann her ge9en gun gittik9e artan "Oretilen bilgiyi saklama
paylasrna
teknolojidir.

ve ona kolayca

ulasrna"

istekleri

sonrasrnda

ortaya

91km1~

I

bir

Bu teknoloji yardrrruyla pek 90k alandaki bilgilere insanlar kolay,

ucuz, hizh ve gOvenli bir sekilde erisebilmektedir.

interneti bu haliyle bir bilgi

denizine yada buyukce bir kutuphaneye benzetebiliriz. internete,
baglt olarak farklt tanrmlamalar da getirebiliriz : Internet,

bakrs acmuza

3
1997 sonu itibanyla 100,000,000'u askrn insanm kendi arasmda etkile~tigi,
bilgi degi~-toku~u yapabildigi ve kendi yazisrz kurallan olan bOyOk bir topluluktur.
Bu, internetin sosyal yonudur.
•

Pek cok yararll bilginin bir tusa basmak kadar yakm oldugu dev bir
kutuphansdir.

•

1997 sonu itibanyla, 20,000,000'u

askrn bilgisayarm bagll oldugu cok

bOyOk bir bilgisayar ve iletislm ag1d1r.
•

Kil}ilerin degi~ik konularda fikirlerini serbestce soyleyebilecekleri

ortamlar

barindrran bir demokrasi platformudur.
•

Evden ahs-veris, bankacilrk hizmetleri, radyo-televizyon yaymlan, gunluk
gazete servisleri vb gibi uygulamalan ile asllnda internet ayru zamanda bir
hayat kclaylastmcrdrr (Bila, 2001).

Tum bu tarumlann arakesitinde yer alan ise "Bilgiye ulasrm ve Onu Paylasrrn,
sonrasmda da elde edilen bilgiyi kullamm" dir,
lnternet'in etkilerini gormek ve onu hissetmek sarunm cok daha kolay.
Hayatrrmzda normal sartlarda yaptrklartrmzt goz onune getirelim ve internetin
bunlan nasil degi~tirdigini; bunlara nasil yeni anlamlar yukledigini gozlemleyelim.
Seiki bazrlanrruz icin daha az (ya da hie), bazilanmtz icin daha cok (ya da asrn
cok) etkilenmeler

olacaktrr. Ancak gerc;ek olan, onurnuzdeki yillarda internet

olgusu her yonuyle bizimle olacak ve hayatrmizda onunla ilintili pek cok ~ey
yap1yor olacaqrz .
Bilgi toplumunda internet, sosyo-ekonomik,

kOltorel ve siyasal boyutlan

olan bir aractir. Bilgisayar kullamrru ve internet toplumun mevcut sosyal yaprstm
degi~tiren ve gelil}tiren bir potansiyele sahiptir (Bila, 2001).

interneti Rehm (1999) soyle tammlamaktadrr,

din, irk, cinsiyet, sosyal

stato, fiziksel statu ve fiziksel niteliklerdeki farkhhklara sahip bireyler iyin ortak bir
bulusrna

ortarm

saglamaktad1r.

internetin,

bireyler

ve

ailelere

acrk

olan

4

yararlanndan biri ozellikle ihtiyaclar, ilgiler ve hobilerin bilgiye dayah secenekleri
bir arada bulundurmasrorr. Yeni bilgi yolu olan internetin bulunmasi ile fikirler,
hedefler, umutlar, duygular ve degerler bireyler ve ailelerin yasamlariru iyi yonde
degi$tirebilmektedir.
internet, buyuk ruzla, dunya uzerinde 140 ulkede 90 milyonu askrn
bilgisayan birbiri ile arunda ilettsim kurabilir hale getirmi$tir. Yuksek gelir grubuna
dahil olan bireyler, bilgisayar ve internet artsirnine sahip iken, internet kafelerin
yaygmlasmas1 ile birlikte kullaruci kitlesinde artis gorulmO!?tur. Bu da kullaruci
profilinin onemti olcude degi$imine neden olrnustur (Akgul, 2004).

World Stats sitesinin www.internetworldstats.com/stats.htm

adresindeki verilerine

gore dunya genelindeki internet kullamct daqrhrm ve sayrstrun ne denli buyuk
oldugu rahatlikla

gorulebilmektedir

(Uzuhboylu

ve digerleri, 2008). Asaqrda

internet kullarurruna yonelik bazi veriler verilmistir

DUnyada Bolgele:re Gore
lnter'net Kullan1m1

1•

Asya

21! Avrupa
411

3•

Kuzey Amerika
Latin Amerikal Karayipte,r

5

Afrlka

6 iH Orta D09u

7 II
Sekil: 1

Okyarn.Jsya l

Avustraiya
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Tablo 1. Otkelere gore internet kullerumt ( ilk 20)

http://www.internetworldstats.com/top20.htm

S1ra

Olke veya Bolge

Ni.ifus

(2009)

internet

kullarucrlan
(son veri)

Gelisme Oram
(2000-2009)

1.338.612.968

338.000.000

1.402.2 %

ABD

307.212.123

227.636.000

138.7 %

3

Japonya

127.078.679

94.000.000

99.7 %

4

Hindistan

1.156.897.766

81.000.000

1.520.0 %

5

Brazilya

198.739.269

67.510.400

1.250.2 %

6

Almanya

82.329.758

55.221.183

130.1 %

7

Birlesik Kralhk

61.113.205

48.755.000

216.6 %

8

Fransa

62.150.775

42.050.465

394.7 %

9

Rusya

140.041.247

38.000.000

1.125.8 %

10

Goney Kore

48.508.972

37.475.800

96.8 %

11

ital ya

58.126.212

29.140.144

120.8 %

12

ispanya

40.525.002

28.628.959

431.4 %

13

Meksika

111.211.789

27.400.000

910.2 %

14

Turkiye

76.805.524

26.500.000

1.225.0 %

15

Endonezya

240.271.522

25.000.000

1.150.0 %

16

Kanada

33.487.208

23.999.500

89.0 %

17

iran

66.429.284

23.000.000

9.100.0 %

18

Vietnam

88.576.758

21.524.417

10.662.2 %

19

Pol on ya

38.482.919

20.020.362

615.0 %

20

~J:iantin

40.913.584

20.000.000

700.0 %

1.084.748

324.880

170.7%

1

~

2

Krbns
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lletisim
olusturan

teknolojilerindeki

9e~itli birimler arasinda

saglad191 icin toplumun
duyurulrnasr,
toplumsal

tartrsrlmasi

ve

bu ikili, ozellikle
hantal yapilan

bilgisayarlar,

geli~im gostermi~,

acismdan

dOnya capmda

hayatrrruza

inarulrnaz

giren teknoloji

bir

harikasi

bir tutku halini alrrustrr. Daha dune kadar

gerektiren

kullarumlanyla
yillarm

toplumsal

ortalanndan

ise bir teknolojik

yasamdan

itibaren

uzak

inarulrnaz

bir

devrim yaratrruslardir.

olan bu degi~im hrzma ulasrnak mumkun

gorOlmemektedir

1999).

Bilgilerin
bilgisayar

kullarurm

her alanda

1980

saydamlasrnasi

(Akgul, 2004).

1990'11 yillann sonunda

Halen devam etmekte
( Kircove,

yonetimlnin

ve internet

TOrkiye'de

toplumu

farkh goro~ ve onerilerin

gen9 kusak arasmda
ve uzmanhk

internet;

sOrece katilmasr,

kamu

Hemen

birlikte

iletlsim ve bilgi paylasrrm

yasarru kolaylasnrmaktadrr

ruzla yayqrntasrnaktadrr.

geli~melerle

htzh, dusuk maliyetli

demokratik

GOnOmOzde bilgisayar

olan

hrzl:

saklanmasi

ve internet

ve i~lenmesinde

kullarurm

sadece

i~

bOyOk

kolayllk

ve fayda

amaclt degil kisisel kullarurnlara da

hizmet eder hale qelmislerdir. Artrk bilgisayarlar ve internet ile
saklanmamakta,

getiren

ayru zamanda film seyredilmekte,

sadece bilgi

muzik dinlenmekte,

oyun

oynanmakta, fotograf basrlmaktadrr. Gercek kullanrm arnaclan drsmdak, arnaclar
i9in de kullamlabilen bilgisayarlann ve internetin zaman zaman bir tehlike haline
de gelebildigi gorOlmektedir ( Mandel, Kunii, 1999).

Internet kullarurru ise tom dunyada bilgisayar tarihinden cok daha yenidir.
Internet, 1989 yrhnda lsvicre'de yasayan gene;: bir ingiliz'in "bilginin evrense/
payla§tmt" konusunda yazd191 bir raporla bircok beyinde bir 1~1k yakmasmdan
dogmu~tur. Tim Berners Lee arastrrrna merkezindeki bilgi kayrplanrun asgariye
indirilmesi konusunda "Bilgi Yonetimi - Bir oneri" ba~llg1yla yazilan bu raporda
dev bir orurncek ag1 gibi kurulacak sistemin, bilginin paylasrmrru srrursiz hale
getirebilecegi onqorulrnekteydi. Bu zamandan 20 y1I oncesinden beri Amerika'da
krsrth bilgi ag1 kullarulryordu fakat bu denli yaygm ve islevset degildi. 1993 yihnda
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ilinois Oniversitesinden bir grup ogrencinin Mosaic (daha sonra Netscape adrru
alrrustrr) adryla kurdugu ortaklrk, bu i~i Microsoft ele alana kadar, Amerika'da
internet kullarumuun patlamasma neden olrnustur. Bir donemdsn sonra internet
artik akla gelebilecek her konuda kultarulmaya baslanrmstrr (Laudon, 1999).

Bilgisayar ve internet kullanrm, geni~ bir kultaruct kitlesine hitap etmekle
birlikte, bOyOk c;ogunlugunu genc;lerin olusturduqu gorOlmektedir. Ogrenmeye
daha yatkm, yeniliklerin kabulOne ve uygulanmasma daha acrk olan qencler bu
alan icm buyuk bir potansiyel olusturrnaktadirlar. Ozellikle aldiklan mesleki egitim
ic;erisinde bilgisayar ve internet kullarurmm dahil eden genc;ler, rekabetin yogun
olarak ya~and191

i~ hayatmda

bir avantaj elde edeceklerdir

(Davis, Smith,

Rodrigue, 1999).

lnternetin kendi kulturu icinde meydana gelen sanal topluluklann birtakrrn
olumsuz

etkileri

yalmzlasrnakta,

gerc;ek

yabancrlasmaya,
kendini

olrnaktadrr.

topluluklarla

dunyadan

kopmakta,

birlikte

bireyler

topluma

ve

giderek
kendine

aile etkinliklerini azaltmaya, gerc;ek d1~1 kimliklere burunerek

ve cevresint

haberlesrne

Sanal

ve

yarultrna yoluna

iletislrndir.

interneti

gitmektedirler.
vazqecilmez

internetin
yapan,

temel

i~levi

kaydetme,

bilgi

paylasrrru, arastrrmada sanallrk gibi ozellikleridir (Toquslu, 2002, $ahin, 2003).

Basanh
gelmeleri

birer yetiskin olmalan

lcln bilgisayar

ve internet

ve gelecegin bilgi ortamrna hazrr hale
okur-yazarhqr,

cocuklartrmz

birer donanrm haline gelmektedir. GOnOmOzde cocuklann gereksinim

i9in gerekli
duyduklan

ileti~im ve bilgiye ulasrna sekuleri internet ortamma tasmmaktadrr. Bilgi, resim,
oyun gibi ortamlar, cocuklar i9in zengin ogrenme

kaynaklan

olusturmaktadrr,

lnternette bulunan sitelerde cok sayrda egitsel amach, bilgilendirici,
icerikler bulundurrnaktadrr,
kaynaklan

ancak cocuklanrruz

iceren sitelerin sayist

da maalesef

icin orseleyici, zararf olabilecek
giderek artrnaktadrr.

giderek yayqinlasan ve ic;erigi artan bir ortam olduqundan,
ile

dogru orantrlr

olarak devam

edecektir.

eglendirici

Internet

bu artis bilgi art,~,

Su an, olasrlrkla gelecekte de
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internet, merkezi kontrol aractlrqryla denetlenmeyecektir. Olast tehlikelerini
dikkate alarak interneti cocuklann kullanrmma yasaklamak etkisiz ve yanhs bir
davrarus olacaktir. Bunun yerine internetin dogru kullarurm konusunda cocuklann
yonlendinlmelen ve bilinglendirilmeleri gerekir. Bu nedenle ozellikle

ailelerin

internet kullarurru ve internette kendilerini ve cocuklarim bekleyen tehlikeler
konusunda bilincli olrnalan, sorumluluklannm farkmda olmalan ve cocuklanru
buna gore yonlendirrneleri bOyOk onem tasrrnaktadrr (www.egitim.com).

Internet gibi teknolojilerinin onerni ne kadar buyuk olursa olsun egitime de
bu teknolojilerin kullanrm yonunden artmasi i9in de ogretmenlere gorevler
dusmektedir, Bunun icin bu teknolojik araclar anlam ve ruh veren, onu islevsel,

etkili ve verimli krlan en temel unsur ogretmendir (Alkan, 1997). Yaprlan cesitli
arastirmalar

sonucunda

teknolojinin

sunrnus

olduqu

olanaklardan

yararlanabilmek ve i$1evselliginiartrrabilrnek icin yetismis insan gucune ihtiya9
vardrr (Hizal, 1993). Teknolojiyi kullarurken ogretmen bilgi teknolojilerini yoneten
ve ogrenciyle bilgi teknolojileri arasmdaki baglant1y1 gerc;:ekle~tiren90k onemli bir
isleve sahiptir.
Keser (2000) ogretmenin teknoloji okuryazan, bilgisayar okuryazan olrnast
gerekliginden bahsetmektedir. Bu nedenle ogretmenler derslerini islerken
bilgisayar ve teknolojideki her olanaktan yararlanmak icin surekf olarak
kendilerini geli$tirmeleri gerekmektedir.
Litaratore bak1ld19mda gorOIOyor ki ilkogretimde ogrencilerin internet
kullarurmna yonelik velilerinin gor0$1eriniolcmek i9in Olkemizdedaha oncecen btr
arastirma yap1lmad191 saptanrmsnr. Bu eksiklikten yola cikarak ilkogretimde
ogrencilerin internet kullarurruna yonelik velilerinin gorO~lerini almak amaciyla
anketler hazrrtanrmsve anketler dogrultusunda arastirma yaprlrrustrr.
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Arna~

Bu cahsmarun genel arnacr, ilkogretimde ogrencilerin internet kullanrmrna
yonelik, velilerinin gorO~lerinibelirtmektedir.
Genel amaca ulasabilrnek ic;in belirlenen alt arnaclar ise sunlardrr:

1. Farkh cinsiyete sahip velilerin gorO~leriarasrnda fark var rmdir?

2. Velilerin ogrenim durumlanna gore gorO~leriarasrnda fark var rrudrr?
3. Velilerin internet baglant,lan ve torlerine gore gorO~leriarasrnda fark var
rrudrr?
4. Velilerin cocuklanrnn interneti kullanmasrna izin verip vermemelerine
yonelik gorO~leriarasrnda fark var midrr?
5. Velilerin cocuklanrun interneti kullarum srkhklan konusunda gorO~leri
arasrnda fark var rrudir?
6. Velilerin cocuklanrun egitim durumlan konulanndaki gorO~leriarasrnda
fark var rrudir?
7. Velilerin cocuklanrun interneti kullarurn arnaclan konulanndaki gorO~leri
arasrnda fark var mrdrr?
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Onem
ilkogretim,
kururnlanrun

temel

egitime

dayali,

tOmOnO kapsar. Aynca

kapsamaktadir.

Bu yas grubundaki

5 y1ll1k ogrenim

6 -11

degildirler.

Bu

donemde

ogretim

yas grubu cocuk ve ergenleri

cocuklar yeni dusuncelere acrk olmakla

bu dusuncetenn gec;erliligini sorgulayacak

birlikte

veren,

cocuklar,

internette

yasarn deneyimine

bilgiye

erisrnek

sahip

icin

arama

rnotorlanm etkin olarak kullanabilir, e-posta gonderip alabilir ve cevirirn ic;i oyunlar
oynayabilirler. Aynca, bu yas grubundaki erkek cocuklar kaba mizah, siddet,
kumar ya da yeti~kin icerlk sitelerini inceler. K1z cocuklan ise, daha cok c;evirimic;i
ortamada sohbet ederler. Buna bagll olarak, cevirimici yoldan gelen cinsel ic;erikli
tekliflere
cocuklann

daha c;ok maruz kalabilirler.
internet

kullanrrmm

Bu nedenle,

yonlendirmeyi

anne babalarm

surdurmesi

gerekir

eriskin

(Odabasi,

2007).

Bunun icin de bu arastrrrna velilerin bu donemdeki

cocuklanrun

interneti bilnc;li bir sekilde kutlaruyorlar mr>, Cocuklan internette ne kadar srkhkla
giriyor? Cocuklan

interneti ne amacla kullaruycr>,

cocuklanrun hem kendilerinin

internet konusunda

hem

ne kadar bilgisi vardrr>, sorularma yarut arayarak,

~g1m1zrn teknolojik kavrarru olan inetrneti cocuklanrruz bilinc;li ve gi.ivenilir bir
~kilde kullanrnasrm saglamaktir.
Arastirma

sonucunda

elde edilen bulgulara

dayah olarak geli~tirilen

oneriter ile hem velilerin hemde cocuklanrnn internet kullarurm konulannda yol
gosterici olmasi urnulrnaktadrr.
Aynca calrsrnada ortaya cikan bulgular ile bir 90k velinin cocuklanrun
internet kullarurru konusunda ne derce
tutacagma inarulmaktadrr.

bilgi sahibi olup olrnadiqma yonelik

1~1k
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Varsayimlar
u arastrrmarun varsayimlan a~agrdaki gibi belirtllmlstir:
1. Ogrenci velilerinin klsisel

bilgi formu ve anket forumlannt ictenlikle

doldurduklan kabul edilrnistir.
2. Kisisel bilgi formunda ankete katrlanlann kisiset bilgileri toplanarak likert

tipi tutum 6l9egi olusturulup, i9eriginde internet bilgileriyle ilgili sorular
sorularak velilerin, cocuklan ile ilgili internet kullarum duzevleri dogru
olarak olc;Olmu~tor.
3. Uygulamaya katrlan ogrenci velilerinin bilgisayar ve internet kullarurru
konusunda deneyimli olduklan varsayrlrrus, bu konuda herhangi bir on
bilgilendirme yapumarmstrr.
4. Kisise: bilgi formuyla ogrenci velilerinin gorO~lerinin almrnasi sirasmda
arastrrrnacryadogru bilgiler verildigi varsayrlrrustrr.
5. Anket sonucunda gec,;:erli ve gOvenilir bilgiler almd191 varsayrlrnaktadrr.

S1mrhhklar
arastirrna a~ag1da belirtilen srmrhhklar lceriainde yurutulrnustur.
1. Arastrrmarun cahsrna grubu ilkogretim okullannda ogrenim goren 532

ogrenci velisinin internete kars: goru~leri ile stmrhdrr.
2. Arastrrmada

veri toplama araclan,

ki~isel bilgi formu ve anket ile

s1 rurlandrnlrmstrr,
3. Arastirma 2009 - 201 o ilkogretim ile simrhdrr.
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Tarumlar
Evren: ilkogretim okullannda ogrenim goren ogrencilerin, velileri.

Egitim: Davraruslan degi~tirme sanatr. Bir baska deyisle bireyde olusmasuu
istedigimiz

istendik davraruslann

yerlesrnesi

ve bunun sonucunda

olumsuz

davraruslann sonlandtnlmasim saqlayan sistemli bir program.
internet: internet milyonlarca bilgisayann aglar yardrmryla bir birine baglanmas1
ve veri ahsverisi yaprnasrdrr.

itkogretim: ilkogretim o yrlm 31 Arallk gOnOnden once aln yasrru tamamlayan
cocuklann 11 yasim tamamlaymcaya kadar sOren egitim ve ogretimlerini kapsar.
Zorunlu ilkogretim c;ag1, cocuqun aln yasim tarnarnladiqr yihn Agustos aymm son
gOnOnO izleyen ogretim y1l1 basinda baslar.

Tabakah Ornekleme: Evrendeki alt gruplann belirlenip bunlann evren bOyOklugO
ic;indeki oranlanyla

orneklemde

temsil edilmelerini

saglamay1 amac;layan bir

ornekleme yontemidlr (BOyOkozturk ve digerleri, 2008).

Basit Se~kisiz Orneklem: Her bir orneklern secirnine esit secilrne olas1hg1
vererek secilen birimlerin ornekleme almd191 yontern basit seckisiz orneklerne
denir (BOyOkozturk ve digerleri, 2008).

BOLOM II
KAVRAMSAL TEMELLER ve iLGiLi ARA$TIRMALAR
1. Kavramsal Temeller
bolOmde arastrrmarun problemi ile ili~kin kavramsal bilgiler verilmeye
i

,,1m,~tir. Bu amacla egitim, ogretim, ogrenme, teknoloji, internet gibi alt
1klarda incelenmistir.

. 1. Egitim
Egitim kelimesini aciklarnak i9in Turkcs'de bir birinden farkll alt, anlarnda
etmistir. ErtOrk'On belirttigi bu anlamlar ise;
1.

Disiplin

2.

Sosyal hizmet

3.

Kazanti

4.

Cgrenim

5.

Sosyal kurum

6.

Kasrtn kOltOrlemesOreci

olarak srralanmaktadrr (Erturk,1994).
Egitim kavrarm gunumuzde her gun dile getirilen bir kelimedir. Her ge9en
egitimde artan yenilikler sayesinde bir <;ogumuzdaha da ilerisini dO~~nmeye
rmstrr. GOnOmOzde popOlerligini koruyan internet kavrarrurun ~gitimin
re edilmesinde teknolojik olarak geli~tigimizin en onemf gost~rgesidir
n, 2009).
Erden (1998)'e gore egitim, ki~inin dogumundan olurnune kad~r sure
n bir surectlr ve bireyde kendi yasantilan yoluyla davrarus d1gi~ikligi
ana gelir. Tan {2005) egitimi, bireylerin davraruslanru bi<;imlendfrme ve
~tirme sOreci olarak tarumlamaktadrr. Akcay (2006) ise egitimin •ammm,
arken farkh bir boyut olan egitimin planh ve programh degiimelerle
I

kle~tirildiginden bahsetmektedir.
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Egitim icin yrllardrr bir 90k tarum yaprlmaktadir.

Bircok tanrm birbirine

zerlik gostermektedir. Egitim kavram, krsaca doqumdan olurne kadar bireyin
re, sosyal ve ki.iltorel etkileslmleri sonucunda yeni davraruslar kazanmasrdir.
Bireylerin tum hayat, boyunca ald191 egitimlerin bir krsrm okulda planli bir
ilde yurutulmektedir

(Ku9ukahmet,

1997). Bu kavramada

"ogretim"

ismi

ilmektedlr.

1. 2. Ogretim
Cgretim

kavram,

imlanabilmektedir.

egitim

kavrammm

bir

alt

basarnaqt

olarak

Kuzgun ve Deryakulu ogretimi, belirli kurumlann onceden

irledikleri arnaclar yoluyla bireye bu arnaclan kazandrrmak icin i9erigin planlr
programll

bir bicirnde ogrenilmesini

saglamak

ulanmas, surecidir (Kuzgun ve Deryakulu,

-,
llarda

ve ogrenme

etkinliklerinin

2004). Fidan (1985) ogretim'i

uygulanan planlr, kontrollu ve orgi.itlenmil;, ogretme faaliyetleri olarak

imlamaktad: r.
Egitim
klanabilir:

ve ogretim

kavrarnlanru

Egitim kavram,

birbirlerinden

bireyin hayat, boyunca

ayiran
planll,

ozellikler

$6yle

proqrarnh veya

rmal yollarla farkmda olmadan kazandiq: davraruslardrr. Egitim kavrammda
ca istendik davrarustar dismda istenmedik davraruslar da kazarulabilrnektedir.
"'-retim

kavram,

ise

onceden

planlanrrus

istendik

davraruslan

bireye

andmlma surecidir.

1. 3. Ogrenme
Fidan (1985)'a gore ogrenme yasanti ile kazarulrms kahct izli davrarus
"i$ikligidir. Erden ve Akman (1998)'a gore ise ogrenme 09 temel ozellige sahip
yaprya sahiptir. Cgrenmenin;
1. Mutlaka davrarus degil;,ikligi oldugu
2. Yasantt i.iri.ini.i olduqu
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3. kalrct izli davraruslar olduqu
linde acrklarnaktadrr.
<;ilenti (1985)'e gore ogrenme belirli uyaranlara cevap verme al19kanl1grnrn
ndmlmasrdrr.

Birey icin en onemli ogeler hem egitim hem de ogrenme

--ecidir. Bireyin hayatrm devam ettirebilmesi ve cevresi ile etkilesirne girebilmesi
gereklidir. GOnOmOzde ise ogrenmenin kal1c1l1grnrn saqlanmasi icin teknoloji
am, 90k onernn bir rol oynarnaktadrr.

1. 4. Teknoloji
Alkan

(1997) teknolojiyi

nlara uygulanmas,"

"bilimin Oretim, hizmet, ulasrrn vb. alanlardaki

olarak tarumlamaktadrr.

Odabasi (2005) ise teknoloji

arrum bireylerin bilgi ve becerileri daha etkili bir bicirnde kazanmalan icin
rmct bir arac olarak tanrmlamaktadrr.
Tezer (2009) ise teknolojiyi c;ag1m1z insaru rem bilgiye olan gereksinim
a tarihinin
/

hicblr donemtnde olmad191 kadar arttrrdrqrru. Teknoloji, bilim ve

· im anlamrnda dunyamrzm

ya9ad191 devinme, insanoqlunun bilme, ogrenme

k ve gOdOsO de eklendiqinde
1 labileceqinden

ogrenme pratiginin

onerni kendiliginden

bahsetmistir,

Tum tarurnlar lncelendlqinde

teknolojinin

insan hayat, ve egitimde cok

Ii bir yer tuttupunu gorebilmekteyiz. Gunumuzde kullanrlan bilgisayarlar ve
et gibi araclann teknoloji ile harmanlanarak

egitimle bir arada kullanrld191

·1mektedir. Yapuan c;ogu arastrrmamn da gosterdigi gibi egitim ve teknoloji
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2. 1. 5. internet
internet milyonlarca bilgisayann aglar yardirrnyla bir birine baglanmas1 ve
ri alisverisi yapmasrdrr.

1960 yrhrun sonunda Amerika Birlesik Devletleri'nde bulunan DARPA'ya
efence Advanced Research Project Agency - Savunma ileri DOzey Arastrrrna
rojeleri Kurumu) ait birbirinden farkl: yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine
glamak arnacryla kurulrnus bir bilgisayar ag1d1r. Bu agm geni~lemesi ise c;e~itli
-~iversite ve arastirma kurumlannm baglanmas1 ile olrnustur. Boylece "internet"
1 altmda tom dunyada yaygmla~m1~ bir ag haline gelmi~tir.
Internet ile ilgili bir 90k terim karsirruza cikmaktadrr. Local Area Network
N) yani Yerel Alan Aglan bir ofis ortammdaki bir birine bagll bilgisayarlann
i~turdugu

ag olarak tarnmlanabilir. Wide Area Netwok (WAN) yani geni~ alan

"'Ian ise daha geni~ bir alandaki bilgisayar aglanrn kapsamasrdrr.

1. 6. Bilgisayar Ve internet Kullammmm Cocuklar Ozerindeki Olumsuz Etkileri:
1. 6. 1. Bag1mhhk
<;ocugun d1~ dunyadan kopup tom bag1ml1hklarda oldugu gibi bilgisayar ve
met ic;:in diger sorumluluklanrn ihmal etmesidir. Yarattig: sanal dunya i9inde
hvhnlan cocuqun geli~imi olumsuz etkilenir ve sosyal yasamdan kopar. Disanda
da okulda arkadaslanyla etkilesimde olmak yerine eve kapanarak ve ozellikle
et icerikli oyunlar oynayarak bilgisayarlan

basmda asm zaman harcayan

klar, fiziksel, sosyal ve psikolojik geli!]me problemleri ile yuz yuze kalabilirler.
''ik geli~imleri de sagllkh olmaz (Semerci, Canbek, $ahin, 2006).
Bag1mhlhk yaratan bilgisayar oyunlan chat ve internet bag1ml1hg1 yoluyla
cahsma davrarusma engel olarak akademik basanrun dusrnesine yol acar
gerc;:ek hayattan uzaklasnrarak yabancilasmaya neden otmaktadrr.
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1. 6. 2. $iddet ve Cinsellik
<;ocuklann internette karstlasablleceql
insel

icerikf

sitelere

girmeleri

ve

risklerden biri'de sakincah

eriskinlerin

cinsel

tekliflerine

olan
maruz

lmalandrr. Kimlik ve kisilik geli~imini henOz tamamlamarms

olan cocuk ve

·genlerin

dogru

cinsellikle

ilgili

yaym

ve

bilgileri

internette

"'-renememeleri, sanal yolla cinsel tacize ugramalan,

onlann

sekilde

ruhlannda

ve

yinlerinde tamiri zor hasarlara yol acrnaktadrr, GOnOmOzde25 milyondan fazla
uk internette saatlerce sort yapmakta ve her dart cocuktan biri cinsel ic;erikli
:elerine girmektedir. Bu olumsuz etkilere maruz kalan cocuk ve ergenler, kars:
si ve cinselligi dogru taruyarnamakta, kars. cinsle ili~kide gOvensizlik ve kayg1
,makta

ve

hepsinden

onemlisi

ileriki

donemlerde

sapkmca

egilimlere

- elmektedirler (Semerci, Canbek, $ahin, 2006).
internette karsrlasabneceklen cinsel i9erikli siteler cocuklan yada ergenleri
sellik

konusunda

olumsuz

yada yanl,~ yonlendirerek

yanhs cinsel

bilgi

inmelerine neden olmaktadrr (www.webhatti.com).

1. 6. 3. KontrolsOz Ahfverif
All~veri~ sitelerinden cocuklara cazip gelecek oyun, oyuncak ve diger
!ylere kolay ulasaotleceqini dusunen cocuk bunlan satin almak istemektedir.
inin kredi kartrm kullanma srk rastlarur. Bu nedenle cocuqun uyanlmasi,
i kart, numarasrm vermesinin sakincasrnm anlanlmasi gereklidir (Semerci,
nbek, $ahin, 2006).
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2. 1. 6. 4. icki, Sigara ve Uyu,turucuya Ozendirme
Uyusturucu ve teror gibi yasal olmayan yollara destek arayanlar interneti
propaganda araci olarak kullanmaktadir. Gunumuzde bu arnacla kurulrnus pek
cok site bulunrnaktadrr. Bu sitelerin duzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir
(Semerci, Canbek, $ahin, 2006).

2. 1. 6. 5. Hacker Yetismeel
Bu son zamanlann sorunudur. Tum zarnamru bilgisayarda ge9iren cocuk,
basanyi ve macerayi da orada aramakta, girmemesi gereken sitelere girerek ya
da zarar vererek yasalarla basrru derde sokrnaktadir (Semerci, Canbek, Sahin,
2006).
2. 1. 6. 6. Egitim Ac1smdan Zararlan
Egitim sistemi ve egitmenler acrsmdan bilgisayar ve internet kullarurrn ile
ilgili dile getirilen farkh bir goru~, internette var clan yogun bilginin, ogretmen,
kitap, kutuphane, arastrrrnacihk, deney ve gozlem gibi normal egitim araclanna
olan olumsuz etkisini isaret etmektedir. <;ocuklar, ozellikle ev odevlerini yaparken
kolayc11lga kacarak bilgisayar ve internet ile yetinebilmektedirler (Dokurer, 2003).
2. 1. 6. 7. Teknik Zararlar
<;ocuklar, internetten indirdikleri cesitli dosyalarla veya e-posta ile
tarumadrklan kisilerden gelen dosya ve linklere girerek bilgisayara virus
bulastrrabilirler, casus yazihmlann girmesine musaade edebilirler, bilgisayan
bozabilirler. Bunun sonucu olarak var olan beige ve dosyalar kaybedilebilir ve
bazi yazihrn ayarlan bozulabilir (Dokurer, 2003).
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2. 1. 7. Bilifim Su~lari
Teknoloji, bir yandan insan hayatrru kolaylastrrmaya devam ederken, bir
yandan da cozulmesi gerekli birtakrrn problemlere yol acmaktadrr. Siber sue
olgusu bunlardan sadece biridir. Su9, insanhk tarihi kadar eski bir kavrarndrr. Her
donernde,

donernin

sartlanna

gore

~ekil alan sue ve suclu

kavrarru da

gOnOmOzdeki donusurne paralel geli~meler gostermektedir. Bilisirn teknolojisinin
geli~mesi ve bilginin eski devirlere gore daha 90k onern kazanrnasr, bilginin
ekonomik, sosyal, siyasal degerinin artrnasr, bu degerler Ozerinde kolay yoldan
hak sahibi olmak isteyen kisileri, bilisirn teknolojisi marifetiyle sue; Isler hale
getirmi~tir. Aynca gOnOmOze kadar suclu grubunda yer almayan binlerce insan,
artrk

bilisirn

sebeplerinden

teknolojisi
birisi,

marifetiyle
hayati

sue

isler

kolaylastiran

hale gelmi~tir.

teknolojinin,

sue

Bunun

temel

islemeyi

de

kolaylastrrrnasrdrr (Ozcan, 2001).

Bu tor suclar ozellikle dijital ortamdaki degerlere yapilan saldmlardir ve
genellikle bankalardaki finans kayitlan, hastane kayitlan, askeri bilgiler v.b. bu
saldrnlara maruz kalma potansiyeli tasimaktadrr. Bilgisayar ve internet uzerinden
daha ucuz ve kolay sue isleme olanaq: ileride bu sue tipleri ile daha 90k

karsrtasrlabileceqi
sabotaj,

kacakcrhk

ve bilinen klasik sue; tiplerinin; tursrzlrk, soygun, terorizrn,
ve bircoqunun

dijital

ortamda

yerini

alacaqt

anlamma

gelmektedir. Hatta ulkeler arasrndaki sanayi, teknoloji ve strateji casusluqu dijital
ortamda yapilmakta ve Olkeler bundan dolayi bOyOk zararlara ugrat1labilmektedir.
Bununla birlikte banka hrrsrzlan artrk klasik yonternler yerine iletisirn sistemlerini
kullanarak bankalardaki hesap kayrtlanru rahatca degi~tirilebilmektedirler. Aynca
internet Ozerinde clusturulan sistemler ile kumar oynatilabiimekte. pornografik ve
hatta devlet aleyhine
bilgisayar

kars: yasadrsi

yayrnlar yaprlabilmektedlr.

GOnOmOzde

ve internet kavrarm sadece hayati kolaylastrran bir devrim olmaktan

91km1~ sue kavram, ile birlikte arulan bir arac haline de gelmi~tir (Dokurer, 2003 ).
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lnterneti
kullarucrlann
duygusu,

lletistm,
yanmda,

bilgi edinme
internetin

ve paylasrrn

asi

iyi amaclarla

cocuktan

olarak

bilinen;

gOce sahip olma, ac gozlulOk, sehvet,

macera

arzusu

olarak bireyleri sue islemeye gotoren

nedenlerle

yaratmak

acrklartru

amaciyla

ve sisteme

gibi

cesitli sistemlerin

hackerlerin

ortaya crkmasi

almalan

suphesiz

insanlarda

yanmda,

internet

uzerinden

subyanct

olarak adlandmlan

sonucu

"pornografi"

artmast

(Wall,

(Yazrcroqlu,

ve "cocuk

proqrarncrlar

dusuncelere

pornografisi"

gibi

yasadrst

yarqilarup

yol acmrstrr.

bicirnlerinin

sapkm dusuncelerini

atak yapan

veya bilgisayar

1997), bunlann

mustencenlik

kimselerin

alma

gibi geleneksel

bularak bu sistemlere

bir takrrn olumsuz
yeni

intikam

hareket eden, sabotaj veya kaos

izinsiz girerek cesitli hasarlar yaratan

ugra~an

kullanan

ile

ceza
Bunun

olusturulmasi

ile

yasarna qecirmeleri
yayrnlann

giderek

2001 ), internetin kotu amacla kullarulabileceqrn! acrkca gozler

onune sermistir.

2. 1. 8. Siberzorbahk
internetin yaratt1g1 sorunlardan bir tanesi de "siberzorbahk'' (cyberbullying)
olarak adlandmlan

davrarns bicimidir. Siberzorbaliqm

tarurm soyle: "internetin

anonimligini bir insaru kucultrnek ya da alay konusu yapmak i9in kullanan ki~ilere
siberzorba

denir.

Siberzorbalara

Facebook gibi komunitelerde
sohbet ya da tartismarun
yapilan yorumlardan

chat odalarmda,

rastlanabilir.

forumlarda,

Siberzorbalrqin

Myspace

ve

kurbaru olan ki~i.

aktif katrhmcrsi olabileceqi gibi, kendisi hakkrnda

habersiz de olabilir.

Size siberzorballk

yapan ki~i, bir

arkadastmz ya da tan1d1gm1z da olabilir, hi<; tarurnadrqrruz birisi de. Arna genelde
sizi en azindan

taruyan

birisidir.

Siberzorbalar,

aslmda,

okul

bahcesinde

kendilerinden kucuk cocuklan doven, a~ag1layan ya da onlardan harac kesen
bOyOk cocuklann

sanal alem versiyonu

olarak da gorulebilirler.

Turkce'deki

"klavye delikanhsr'' teriminin siberzorba ile ayru sey olup olmad191 ise ayn bir
tartrsrna konusu olabilir (www.halkgazetesi.com).
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2. 1. 9. internet Ve Pornografi
internet cccuklar ve qencler icin yararh olduqu kadar onlann en fazla
sornurulrnelerine ve zarar gormelerine de yol acmaktadrr. internet Ozerindeki
suclann 9ogu 16-22 yas grubu arasma dag1lm1§ cocuklar ve qencler tarafmdan
· lenmektedir.

Bu suclar 90k qenis yelpazeye

yayrlrrus bulunrnaktadrr.

Su9

leyen cocuklar ve qencler olduqu gibi, kendisine kars: sue islenen cocuklar ve
encler de bulunrnaktadrr.

BugOn bazi Olkelerde internet Ozerinden cocuk

pornografisi ve istisrnanrun onlenrnesi icin yasalar crkanlrnrstrr. Fakat yasalar
cocuklan her zaman koruyamamakta
evreye girmektedir.
:eknoloji farkiru

ve 9ogu zaman da olay olduktan sonra

Bu sebeple ailelerin cocuklanyla

biraz olsun kapatmaya

cahsrnalan

aralanndaki zaman ve
gerekmektedir

(Ozdilek,

2003).

Cocuk

pornografisi

9ogal1p internet

Ozerinden temin

irnkaru arttikca

cuklarda siber sue tehdidi altma girmekteler. Bu turde bircok sue TOrkiye'de
son donemde

qorulrnustur.

slica sebeplerinden

Kanuni duzenlemelerin

yeterli -olmamas1 bunun

biri olarak gbsterilebilir. Cocuklan porno, siddet, kufur,

9111k veya onlenrnesi istenilen herhangi bir seyden korumak icin filtreler vardir.
eleneksel basrh medyaya gore interneti rnustehcenlikten korumanm daha kolay
dugu dusunulmektedir
iko-sosyal

geli§imleri

zedelenmeleri

(Murphy,
icin zararh

2000).

<;ocuklarm denetimsiz

olabilecek

sitelere

girip

kullarurnda

ruhsal

acidan

gbzlenen risklerdir. ingiltere'de yapilan bir arastrrrnada internet

ullanan cocuklann onda birinin yabanci ve kendilerinden yasca buyuk kisilerle
chat" yaptrklan, ucte ikisinin seks sitelerine girdikleri bildirilmektedir .. 16 yasmdan
-c;Okler

bzOmsemeye

egerlendireceklerini

hazir

olmadiklan

geli§iguzel

bilgileri

nasil

bilmediklerinden duygu, bills ve davrarus alanlan olumsuz

etkilenebilmektedir.

Gelecekteki

ruhsal yasarnlanrn

hombardrrnanmdan

cocuklan koruyacak yasal dOzenlemeler ise henOz hic;bir

-ikede yaprlrnamrstrr (Yolac, 2001 ).

zedeleyebilecek

bu bilgi
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1. 10. internet Kafeler
Genel olarak internet kafe; icinde internet baqlantih bilgisayarlarr olan,
.J

ek ve yiyecek servisi de yaprlan, modern dinlenme ve ogrenme mekanlan
arak

tarif

edilebilir.

Bu

mekanlarda,

internet

kullanrmrnrn

yanr

srra,

·1gisayarlarda oyun oynama, yazrcidan 91kt, alma ve temel bilgisayar kullanrm,
izrnetleri de verilebilmektedir (Yrldrz ve B610kba§>, 2003).

internet kafeler, ilk olarak Amerika Birlesik Devletleri'nde ortaya crkrrustrr.
ernet kafeler; insanlarrn bilgisayar kullanma ihtiyaclanru. evlerinin ve ofislerinin
smda, sokakta temin edebilmelerini ve adrese baqrrnl: olmadan, hemen her
6§.e basi nda hizmeti kiralayarak, daha dusuk maliyetlerle ve konforlu olarak
almasrn, saqlamrstrr. Zaman icinde, kafe kavram,, bilgisayar salonlarr olarak
adlandrrrlabilecek bu rnekanlara girmi§> ve sosyal bir anlam yuklenrnistir. Hizmet
~§>itliligi, her gec;:en gun gerek donarum gerekse sosyal olarak sOrekli artmrstrr.
u nedenle internet kafeler, sadece bilgisayar ve internet rnekaru olmaktan
1km1§>, bircok etkinliqin sunulduqu son derece renkli, sosyal ortamlar haline
elmislerdir (Yrldrz ve Bolukbas, 2003 ).

internet
rtaokul

kafelerin

rnusterilerin

ve lise ogrencileri

ailelerinden,

oldugu

ogretmenlerinden,

genellikle

evinde

gozlemlenmektedir.

bilgisayarr
Merak

c;:evrelerinden ogrenemedikleri

olmayan

ettikleri

ve

bircok . seyi

· ternet sayesinde ogrendiklerini, kendilerine yeni arkadaslar bulduklarrnr beyan
etmislerdir, internet doqru ve bilincf bir sekilde kullanrldrgrnda eek iyi bir bilgi ve
ecrObe kaynag, olabilmektedir.
duyduklarr dusunulmektedir.

Gencierin bu konuda yol gostericilere

ihtiyac

Ulkernizde, internet kafeler, bireyleri bilgi toplumu

olma yoluna qoturen, bilgiye erisirn yollarr olarak gorOlmekten ziyade, daha cok
bilgisayarlarrn

multimedya

edilen,

oynanan

oyun

ozelliklerinin
yerler

ve

bos

kullanrld1g1 eglence yerlerleri,
zaman

gec;:irilen

mekanlar

sohbet
olarak

alqrlanrnaktadrr (GOmO~, 2003 ). Bu algr, ozellikle cocuklarrn ve genc;:lerin internet
ve bilgisayar oyunlarr bag1ml1l191 gibi cesith psikolojik etkilere maruz kalmalanrn
beraberinde getirmektedir. internet kafeler toplumun hizmetine sunumuna yonelik
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nlemelerin yap.larnarms olmasi, buralan zaman zaman sue ve suclu Oreten
da bartndiran

yerler olarak onplana

crkarrnaktadir.

GOnOmOzde, kolluk

leri ve savcrhklara intikal eden, internet kafelerden i~lenmi~ sue dosyalan
ca taztacrr. Bu yolla istenen suclar, daha 90k kredi kart, dolandmcihqr,
12

ihbar, ki~ilik haklanna saldrrt,

teror orgOtlerinin faaliyetleri,

gun yuzuns crkrnaktadrr. Ancak,

bu durum sadece Turkiye'de

et kafe konusunda yasal bosluklann ve belirsizliklerin
e yasanmaktao.r.

pornografi
degil,

bulunduqu bircok

BugOn basta ABO olmak Ozere bir 90k Olke, sanal

da meydana gelen, ter6rizmden pornografiye kadar uzanan bir 90k sucla
bir sekilde mucaoele edememektedir (Polis dergisi, 2004) .
. 11. Chat
internetin

sosyal

etkilerinden

bahsederken,

sosyal

asrnarun en belirgin bir sekilde izlenebilecegi degerlendirilen

ortamlardan
bos zaman

:IHvitesi olan, "Chat" Ozerinde de dO~OnOlmelidir. Sohbet etmek anlarrundaki
·1izce kelime, internet diline de aynenadapte edilmis ve en yaygm kullarurn
· lerinden biri olan iletisim seklinin ad, haline gelmi~tir. Chat, sanal ortamda
Or interaktif yazi yazma ~ekli ve internet Ozerinden sohbet etme bigimidir.
met Ozerindeki sohbet gerc;ek ortamda bir kor dovusu gibidir. Konusma
asmdaki verici ve ahcrrun yerini, yazan ve okuyan ald1gmda, aradaki etkilesim
ece bilgisayar ekranmda beliren kelimelerle gerc;ekle~ir. Chat, geleneksel
betin temel kosulu olan birbirini tarurnayi da gerektirmeyecek

bi9imdedir.

irlerini hayatlan boyunca yOz yuze gormeyecek bile, bir tarusikhk varmis gibi
sanal sohbeti ger9ekle~tirebilmektedir.

internet bilgiye erisrnek i9in en krsa

ur. Uzaklrk kavram, internet kullanrcrlan i9in bir anlam ifade etmez, ancak
rlacak olan chat yapmaya geldiginde insanlar c;evrelerindeki diger sec;enekleri
ezden gelebilmektedir.

internet kullarurmmn sayilan tom bu olumsuz ozelliklerine raqrnen pek 90k
olumlu etkisi bu'unrnaktacrr.
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2. 1. 12. internetin Kullarucilanna Olumlu Sosyal Etkileri
internet sayesinde
zaman

Icerislnde

srkrlmadan

krsa

gi..inler si..iren arastrrmatar

yaprlabilmektedir.
surede

Gencler

tamamlayarak

saatler veya daha krsa

odev

ya

baska

da

faaliyetler

arasnrrnalanm
icin

zaman

ayrrabilmektedir.
Ulastlan bilginin fazla olmasr nedeni ile arastrrdrklan konuya iliskin bircok
aynaktan fazla bilgi edinebilmektedir.
internet sayesinde di..inyanrn hemen her yeri aynr uzaklrktadrr. Gengler
brrnek istedikleri yerlerle ilgili bilgileri bilgisayarlarrnrn basrnda oraya gitmeden
inebilmekte ve orada yasayan yasitlan ile iletislm kurabilmektedir. Bu sayede
addi imkansrzlrklar

nedeni ile gidilemeyen

yerleri gorme frrsatr yakalayan

gen9lerin ufuklarr acilmaktadrr.
Gene! olarak insanlar kendileri ve aileleri ile ilgili problemlerini kolay kolay
ir baskasiyla

paylasrnazlar.

Gi..ini..imi..izde

internet

ruma y_eni bir yaklasirn ge_ldigi soylenebilir.

kullanrmr sayesinde

bu

Fert problemlerini cevresindeki _

sanlarrn bilgisi olmadan ve bir onur meselesi yapmadan internet uzerinden
iderme yollarr arayabilmektedir.

Ornek olarak cesitli meslek mensuplarr icra

ettikleri meslekle ilgili olarak tecri..ibe alr~-veri~inde bulunabilir. Saglrk sorunu
asayan ve bunu cevresine
oktorlarla

irtibat kurabilir

~rnekler, aynr mekanda

duyurmak

istemeyen fertler internet aracrlrqtyla

ve bu sorunlarrnr giderebilir.
olmadan

internet aractlrqryla

<;ogaltrlabilecek

yeni sosyal

bu

ili~kilerin

urulabileceqinin bir gbstergesi olarak kabul edilebilir.
internet kullanrmrnrn genglerin zekasim geli~tirici ybnde olumlu etkileri
oldugu sbylenmektedir. Bireyin dusunce gi..ici..ini..in ortaya cikmasi ve geli~mesi bu
oktadaki en bnemli olumluluktur.
tumlarr degerlendirildiginde,

Cocuklarrn ozelhkle bilgisayar karstsrndakl

internetin tahmin ve hayal gi..ici..ini..i bunun yanrnda

-·ade gi..ici..ini..in geli~mesinde etkili rol oynadrgr sbylenebilir.
internet

i..izerinde

strateji

oyunlarrnrn

oynanmasr,

web

sayfalarrnrn

azrrlanmasr gibi aktiviteler cocuk ve genglerin dusuncs sistemini geli~tirmeye ve
nlara yeni yetenekler kazandrrmaya neden olabilmektedir.
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internetin krsaca diger olumlu etkilerine bakarsak:
internet kullanrmr bireylerin yaratrcrhklanmn geli~tirilmesine katkr saqlar.
Elestirel dusuncelerinin geli~tirilmesinin bir sonucu olarak toplumsal olaylara
farklr bakrs acrsiyla bakmayr ogrenebilirler.
internet bireylerin hayal guc;lerinin qelistirilrnesinde ve dusunce anlamrnda
daha uretken olmalarr konusunda bireylere yardrmci olmaktadrr.
Bireylerin karsilastrklan

sorunlara karsi pratik cozumler qelistirebilmelenne

yardrrnci olabilmektedir.
internet uygun ve belirli saatler icerisinde kullaruldrq: takdirde cocuklann
arastrnrken ogrenmelerini de saqlamaktadrr. (politeknikdergisi,cilt on)
Cok daha hizu bir lletisirn yoludur,
Ousuk maliyetli bir lletisim saqlar,
internet bize bilgi paylasrrm saglar,
internet sayesin de daha cabuk ve daha eek bilgiye ulasrrn imkanr saqlar,
Zamandan tasarruf etmemizi saqlar,
Toplumsal yasarru kolaylastmr (Kuzu ve digerleri, 2009).
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1. 13. Egitimde internet Kullarurm

internet, egitimde yayqm bicimde kullarnlma ozelliqine sahip internet,
reylere aralannda iletisim kurma bilgi paylasrrn: yapma olanaq: vermektedir.
ernet mobil teknolojileri ortak arnacta bulusturrnakta ve bireyler arasrnda bilgi
ylasrrrumn ekonomik sekilde yapmalanrn olanakh krlrnaktadrr.
ternetin egitime getirdigi katkilan §U sekilde srralayabiliriz:

•

internet

bireylere

bilgilerini

karsrhkl: paylasrna ve fikirlerini tartisma

olanaq: sunar. Bu ortamlar mesaj panolan, tartrsrna odalan vb. ortamlar
ile ger9ekle~tirilir.
•

internet sayesinde ogrenciler ve ogretmenler farkl: beige veya Olkelerdeki
denkleri ile iletisirn kurma olanaq: saqlar.

•

internet ogrencilere ve ogretmenlere dOnya capmdaki bu ag Ozerinden
ilgi alanlarma yonelik arama ve arastrrma yapma olanaq: sunar.

• - internet

siruf

duvarlannm

ortadan

kalkmasmda

ve egitimin

genele

yayrlrnasma katki saqlamrstrr. Egitimin her yas grubuna her dOzeye yasam
boyu ogrenme olanaqmm zaman ve mekandan baqimsrz sunulmasrrn
saqtarrustrr.
•

Okul toplum butunlesmesini ger9ekle~tirmeye olanak saqlarrustrr.

•

Gercek yasarnm simf ortamma getirilmesini olanakli krlrrustrr.

•

Uzaktan

egitimin

boyutu

ve

kulland191 araclar

internet

sayesinde

degi~mi~tir. $6yle ki; internet sayesinde uzaktan egitim, bilgi ve iletisirn
teknolojilerini

kullanarak

dusuk

maliyetlerde

ger9ekle~tirilrne

olanaq:

bulrnustur.
•

internetin saglad191 olanaklarla 6grenciler siruf i9i projeler ile fikirlerini
paylasabilirler. Ogrenciler bilgiye ulasrna ve ele~tirel dusunrne becerisini
edinebilirler.

•

internet

Ozerinde kendi WEB

sayfasm,

hazrrlarna olanaq:

bireylerin

yaratrcrhqrrn ve paylastmcrhqrru artrrabilir.
•

internet, E-posta aracihq: ile aruda pasta ve dosya transferini mOmkOn
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krlmaktadrr.
•

Kutuphanelerin daha qenis kitlelere ulasrnalanru saqlarnaktadir.

•

Kutuphaneler arasmda baqlantt

kurulmasmda ve bilgi paylasrrmrun daha

etkin qerceklesrnesine olanak saqlarnaktadir.
•

Egitim

kururnlanrun

czerllikle

Oniversitelerin

veri

tabanlanru

ortak

kullarurna acmas: bilginin paylastrmru kullarurruru ve uretilmesini daha
etkin hale qetirrnistir.
•

internet uzerinde olusturulan geni§ veri tabanlan sayesinde guncel bilgiye
ulasrna irnkaru vermektedir.

•

internetin saqlarms olduqu imkanlar egitimin bireysellestirllrneslne olanak
yaratrnaktadrr (Uzunboylu, 2008).

S0nu9 olarak,

internet,

onurnuzdeki

yillarda

isternidir. Ticari boyutunun da ortaya crkmasiyla
ge~meye baslarrustrr. internet Iarkh

uretilecek

bilgilerin

dolasrm

yasarnla daha 90k i9 ice

bir ortam, farkl: bit uzay. Kendi, yazih

rallan olan; kendi toplumu olan barnbaska bir uzay. Klasik yasarna bicimlerini.
ger yarqrlanru degi§tiren; hayatrrruza yeni kavramlar, yeni ugra§lar getiren bir
~y. Hayaturuzi etkiliyor. Hem de 90k fazla bir bicirnde (Keser, 2002).
internet olusmaya

ba§lad191 ilk gunden bu yana insanlar arasmda e§

zarnanh (senkron) ya da es zarnansiz (asenkron) etkilesimin ger9ekle§mesinde,
ilginin

iletilmesinde

ve paylasrrrunda onernli katkilar

saqlanrrustrr.

Oretilen

ilginin 90k kisa surede, 90k geni§ kitlelere iletilmesi ve bilginin yerel boyuttan
uresel boyuta tasmrnasmda

internet onemti bir atrhrn olrnustur (Keser, 2002).
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2. 1. 14. E§ Zamanh (Senkron) lletlsim
Farkh mekanda olan bireylerin ayni zamanda iletisirn halinde bulunrnasi
olayidrr.

E~ zarnanh iletisirn icin ornek verilecek

programlarr

olursa anlik rnesajlasma

birbiriyle ayni zamanda iletisirn kuran iki birey e~ zarnanh iletisirne

gec;mi~ demektir.
Buna gore velilerin, cocuklanrun bu gibi e~ zarnanh iletlsirn araclanru ve
proqrarnlanru

kullarurken,

cocuklarrnm

bu

yararlandrqtru

ve ne arnaclar doqultusunda

teknolojik

programlardan

kullandrklanru

nasrl

bilmek istemeleri

sonuclan ortaya crkrrustrr.

2. 1. 15. E§ Zarnansiz (Asenkron) lletisim
Farkh mekan ve zamanda bulunan bireylerin iletisirne gec;mesi olayrdir. E~
zarnansrz iletisim icin e-posta, forumlar, haber gruplarrnda yaprlan lletisimler
ornek verilebilir.

E~ zamanlr ve es zarnansiz

iletisirn kavramlarr c;ogunlukla

uzaktaneqitirn ve Web tabanh egitim kavramlarrnda da karsrrruza cikmaktadrr.
GOnOmOzde ogretmenler ve ogrenciler icin internet 90k onemli bir egitim
aracidrr. internet ogretmenler tarafrndan e~ zarnanh ve es zamansiz iletisim icin
kullanrlabilir. Bu arastirmadan yola cikrlarak egitimde e-mail servislerinde Hotmail
es zamansrz iletisimde, anllk mesajlasrna proramlarr ile e~ zamanll iletisimde
kullanrlabilir. Ogretmenler bu servisleri kullanarak ogrencileriyle sanal ortamda_da
iletisime ge9ebilirler. Siruf ortamrnda pasif olan ogrenciler sorulanm interneti
kullanarak daha rahat sorabilirler. Gunumuzde ogretmenin rolu ogretenden 90k
rehber

olmak

ogrencilerini

olduqundan

delay:

ogretmen

teknolojik

araclan

internette arastrrrna yapmaya yonlendirebilirler.

kullanarak

Ayrrca, rehberlik

vonunu de teknolojik iletisirn araclanru kullanarak surdurebilirler.
internet egitim alarunda kullarulrnak istenildiqfnde anhk mesajlasma,

e-

posta, haber gruplarr, forumlar, online dergi ve gazeteler, bloglar, spaces'ler ve
sosyal paylasim aglarrndan faydalanrfabihr.
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Anhk mesajlasrna programlan
• renci

cevrirnici

oldugu

ogrenci ve ogretmen iletisirnini artrrabilir.

zaman

sorusunu

ogretmenine

ulastrrabilir,

eger

- etmeni de ayru anda cevrirnici ise anmdan cevap verebilir. Bbylece zamandan
mekandan

tasarruf

edilmis

olunur.

Aynca

ogretmen

belirli

gOnlerde

~ rencilere destek vermek icin cevrirnici olmasa zamaruru ogrencilere duyurabilir.
~,ylece 6grenciler sorulanru daha 6nceden hazrrlarna ftrsati bulurlar. Aynca,
rk

rnesajlasrna

programlan

6grenci-6grenci

iletisimini

de

artrrrnaktadrr.

~renciler ayni zamanda cevrirnici olarak projelerini dosya paylasirru ozelligini
lanarak isbirlikf bir bicirnde yapabilirler. Anlik rnesajlasrna programlannm diger
ozelligi de gorOntulO ve sesli iletisirn saqlarnasrdrr.

1. 16. Sosyal Ag Paylasim Siteleri
Sosyal paylasim ag siteleri (Social Networking Sites) bireylerin halka acik
da

yan

halka

acik

olarak

bir

sistemi

kullanarak

profil

sayfalanru

sturrnalarim, istediklert baqlantilan paylasrnalanru, diger kullarucilarfaarkadas
:abilmesini ve bilgilerini paylasabitmesini saqlayan boylece cevrimici toplulukta
genileri ve aktiviteleri bir ag Ozerinden paylasrnayi saqlayan sanal bir ortarndir.
sanal ag'da kullarucrlar birbirlerine mesaj, e-mail, tartrsrna gruplan video, sesli
hbet, dosya paylasirru yapabilmektedirler.

Sosyal paylasrrn ag sitelerinin en

- emli kullarurn arnaci bir biriyle uzun zarnandrr gorO~meyen veya yOz yOze
orusme irnkaru bulunmayan bireylerin birbirleriyle iletisimini saqlamaktir (Boyd
Ellison, 2007).
DOnyadaki ilk sosyal paylasrrn sitesi 1997 yrlmda hizmete baslayan
ixdegrees.com"

sitedir.

Bu

site

usturabilrne ve mesaj qonderme
aya crkan Asianavenue,

kullarucrlanna

ilk

kez

profil

sayfasi

olanaq: saqlarrustrr. 2001 'den itibaren ise

Blackplanet,

Migente ve Cyworld

siteleri sanal

arkadaslik iliskilerine farkh bir boyut getirmeyi basarrrustrr (Ebergi, 2007).
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Gunurnuzde ise Myspace, Facebook, Friendster, Linkedin, Hi5 ve Orkut
sitelerinin

basanlan

nedeniyle

Microsoft

firmasmm

sahibi olduqu Windows

ive'de kendi sosyal agm1 kurrnustur. Bu ag ile kullarucrlar kendi profil sayfalanru
e space'lerini

olusturabilmekte,

baqlantilar

ve fotoqraflar paylasabilrnektedir.

mdows Live Spaces'in egitim alanmdaki en buyuk avanta]: Windows Live
essenger

servisinin

internet

kullarucrlan

tarafrndan

etkin

bir

bicirnde

llarulmasi ve bu alana olan ahskanlrklandtr.

1. 17. internet ve Bilgisayar Aracrh lletisim Ozerine Kuramlar

. 1. 17. 1. Ekolojik Ku ram
Bu kuram 1970'1i ytllarda Bronfenbrenner

tarafmdan qelistirilrnis olup,

c;:evresel sartlarin ve bircok ortam arasmda olusan karsihkh iliskilerin, insanm
asarn boyu geli§imine etkisini ele alan bir yaklasimdrr. Bu kurama gore bireyin
cevresi

dort sis_temden olusur ve bu sistemler

birbirleriyle

ili§~ilidirler. Bu

isternler sirastyla soyledir:
1. Mikrosistem:

Bu sistem bireyin geli§imini doqrudan etkileyen en derin

duzeydir. Ev

ortarru

okul

ortarru

i§

ortarru

bu

duzeye

brnek

olarak verilebilir
2. Mezosistem: Mikrosistemler arasmdaki iliskilerin olusturduqu bir duzeydir.
Orneqin,

cocuqun

ailesiyle

(ev

ortarru),

ogretmenleri

(okul

ortarni)

arasmdaki yakin ve steak iliskiler: cocuqun okul basansiru olumlu ybnde
geli§tirebilir.
3. Ekzosistem:

Bu duzey, bireyin fiziksel olarak bulunmadiq: ancak onun

geli§imini etkileyen ortamlar butunudur. Orneqin, ebeveynlerden birinin i§
ortammdaki konumunu kaybetmesi ve daha az para kazanmasi, cocuqun
yasarmru ve geli§imini olumsuz ybnde etkileyebilir.
4. Makrosistem:

Bir toplum lcmde yer alan gelenekler, g6renekler, kultur

devlet, hukumet gibi Ost yapi kurumlandrr (Irwin, 1990).
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Bronfenbrenner,

(1999),

cocuklann ve ergenlerin medyada ticarilesmeyle,

rnografiyle, madde kullarurmyla ve siddetle yuz yuze geldigini belirtmektedir.
onfenbrenner

burada

media

sozcuquyle

televizyonu,

sinema

filmlerini,

·1gisayar oyunlanru, CD'leri ve internet'i kastetmektedir. internet'in son yrllardaki
agan ustu qelismesi, son 20 yrlda meydana gelen makrosistematik deqisirnlere
glanmaktad1r. Ekolojik kurama gore internet gibi elektronik iletisim araclan
uyuk olcekli toplumsal deqerleri etkileyen bir olgu olarak bir tor "makrosistem"
orunurnu sunarken, bir yandan da cocuklann ve ergenlerin en yakin cevresinin
ir parcasi olduqu icin ayru zamanda bir "mikrosistem" deqiskeni olarak ele
alrnmaktadrr. Bu da, internet gibi elektronik iletisirn araclanrn doqrudan ve dolayh
etki sahibi yaprnaktadrr (Yankelovich ve arkadaslan, 1995).
Krsaca soylernek gerekirse, internet insan qelisirnini deqistirrnistir. Uzak
am ve olaylar, elektronik simulasyonlarla insan bilincine tasrnrrus, ve bu ortam
e olaylann

deneyimlenmesi

saqlanrrnstrr.

(Mitchell, 1995, Rheingold,

1993,

okols, 1995).

2. 1. 17. 2. Bili§sel-Davram§c1 Kuram
Bu

kuram,

patolojik

internet

kullarurmyla

ilgili

olumsuz

bilissel

ve

avrarussal durumlara vurgu yaprnaktadrr. Bilissel - Davrarusci kurama gore,
atolojik internet kullanrm, (PiK), ozel ve genel olmak i..izere ikiye ayrurnaktad.r.
ozel PiK'te

kisiler

internet'in

tek bir fonksiyonuna

baqrrnhdrrlar.

Bu tarurn

internet'teki pornografik sitelerin, acik artrrrna sitelerinin, ahs veris. sitelerinin,
umar sitelerinin,

oyun sitelerinin

ve bunlar gibi sitelerin

asrn kullamrruru

(suistimalini) icerrnektedir. Bu baqrrnhlrklann icerikle ilgili olduqu ve internetin
olmamasi durumunda da var olacaklan dusunulmektedir.

Genel PiK, internetin

bircok alanda asrn kullarurrum icermektedir. Belirli bir arnac olmadan internette
zaman harcama durumu da (web'de sort yapma) bu kavram dahilindedir. Genel
PiK, buyuk oranda internette yapilan sohbetle (chat) ve e-mail bag1ml1l191yla
ili~kilidir. Bu durumun internetin sosyal yonuyle ilgili oldugu dusunulrnektedir.
internette sosyal illski kurma ve destek bulma ihtiyac,, sanal bir sosyal yasarnda
daha 90k yer alma istegi uyandrrrnaktadrr (Davis, 2001 ).
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PiK'in betimsel bir modelini ortaya koyan (Pratarelli ve digerleri, 1999),
K'le ilgili dart taktor belirtmektedir. Birinci taktor, internetin asm kullarurmyla ilgili
msuz davrarus, stillerine odaklanmaktadrr.

ikinci taktor, internetin anlarnh ve

ratter bir bicirnde kullarulrnasuu icerrnektedir. 09uncu taktor, internetin cinsel
yum ve I veya sosyal kazarumlar icin kullarulrnast durumuna odaklanmaktadrr.
, utancac ve ice kapanrk kullarucrrun, interneti kendi fantezilerini ifade etmek
in kullanmas,

anlamrna gelmektedir.

Dorduncu faktor, internete ilgisiz veya

erneti 90k az kullanan kil?ileri icermektedir. Bu kil?iler, internete ya 90k az
g1mlrl1k

gostermekte

yada

hie gostermemektedirler.

Bu model

internet

llarucrlannm dart duzeyini betimlemeye cahsrnaktadrr .

. 1. 17. 3. Sosyal Bili~ Kurarm
Sosyal Bilis Kuram,, insan davrarusrm, sosyal etkilesirru ve psikolojik
sagl1g1

anlamada

bir
-

cerceve

olusturrnaktadrr.

Kuram,

insan

-

davrarnsrru
-

-

6nlendiren bir dizi mekanizmay, ele almaktadrr. Bu mekanizmalar, aktif ogrenme
isinin kendi deneyimleri sonucu ogrenmesi), qozlernieyerek ogrenme, benlik
enetimi ve kendine yeterliliktir (kisinin bir eylemi basariyla yerine getirebilecegine
Ian inaner). Kendine yeterlilik rnekanlzmasr, yeni davraruslann kazamlrnasi ile
gili bilissel sOrecleri kapsamaktadrr. Sosyal Bilis, kuramrna gore, interneti yeni
ullanmaya baslayanlarla, deneyimli internet kullarucrlanrun psikolojik saqhklan,
endine yeterlilik kavrarruyla ac;:rklanabilmektedir (Bandura, 1997).
Bu kurama gore internet, ozellikle yeni kullarucilar icin stres yaratrci bir
arandir. ornegin, yavas. yOklemeler (download) ve istenmeyen

elektronik

postalar, ozellikle interneti il? yasarm gibi onemli yasamsal faaliyetlerde kullanan
isiler i<;:in depresyon kaynag, olabilmektedir (Larose ve digerleri, 2001).
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2. 1. 17. 4. Kitle lletisim Kurarru:
internet, geleneksel kitle iletisirn modelinin kaynak-rnesaj-ahc: ozelliklerini
tasrrnaktadir. Ancak bircok yonden de farklrlasrna gostermektedir. Kaynaklar, eposta iletisimindeki tek bir kisiden, Listserver veya Usenet topluluklanndaki bir
sosyal gruba kadar degi~ebilmektedir. Mesajlar, geleneksel haberlerden, bircok
san tarafindan
odalanndaki

uzun bir sOrede hazrrlanan hikayelere yada internet sohbet

mesajlasrnalara kadar uzanabilmektedir. Alie, ise tek bir kisiden,

ilyonlarca kisiye kadar uzanabilmekte ve alrcilar, ayrn zamanda mesaj Oreten
isiler de olabilmektedirler (Morris, 1996).

internet'te mesaj Oreten ve alanlar dort gruba aynlrnaktadrrlar:

Bire bir, eszarnanh olmayan iletisirn icinde olanlar (or.e-posta kullarucilan),
2. Bircok kisiden bircok kisiye, eszarnanh olmayan iletisirn icinde olanlar
(or: Elektronik Bulten veya Listserver kullarucrlan)
3. Bir konu ba~l191 altmda dOzenlenebilen,
oynanan

bir ozne olusturabilen

yada rol

bire bir, bir kisiden birkac kisiye yada bir kisiden bircok kisiye,

eszarnanh iletisirn icinde olanlar (Or: MUD "Cok Kullarucrh Oyunlar", internet
sohbet odalan kullarucrlan),
4. Kisinin bilgi edinmek icin girdigi, es zarnanh olmayan, bircok kisiden bir kisiye,
bir kisiden bir kisiye yada bir kisiden bir 90k kisiye iletisim saqlayan, kaynakalrci illskilert icinde olanlar (Or: Web siteleri, FTP "Dasya Transfer islemi"
sitelerini kullananlar) (Morris, 1996).

2. 1. 17. 5. Kritik Kitle Kurarm
Bu kuram,

ekonomistler,

fizikciler

ve sosyologlar

tarafmdan

ortaya

konrnus olup, yeni bir iletisim teknolojisinin basanh sayilabilmesi icin gereken
Oye sayrsiru belirlemeye cahsrnaktadir (Markus, 1991, Oliver ve digerleri, 1985).
Bir iletisirn aracmm, kitle iletisirn araci olabilmesi diger bir deyisle reklarncilar i9in
ekonomik acrdan degerli olabilmesi icin, kritik kitlenin olusmasi gerekmektedir.
Kritik kitlenin olusmasi i9in ise bircok kullarucrrun sistemi kabul etmesi sartrr.
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internet uzerinden saqlanan
itlesinin sabit

bircok hizmet du~unuldugunde,

internetin kritik

degil deqisken bir yuzdelik oldugu ifade edilmektedir. intemette

en eek kullanrlan sohbet odalan veya eek kullarucih oyunlar (MUD) icin kritik kitle
olusmus durumdadir. Daha az kullanrlan elektronik bultenler icin ise kritik kitle
olusum asarnasmdadrr (Wolcott, 1999).

2. 1. 17. 6. Karsihkh Etkile~im Kurarm
Bu kavram kisiler arasi iletisime atrfta bulunmasma ragmen, (Rafeeli,
1988) de belirttiq: gibi, yeni iletisirn araclarina uyarlanabilmektedir (Rafeel, 1988).
Bakis acisma gore, karsrlrkh etkileslmin temeli karsihk vermektir. Buna gore,

119 duzeyi vardrr. Bunlar srrasryla: iki yonlu (karsrlrkh

arsihkl. etkilesirnin

etkilesirn ic;:ermeyen) iletisirn, tepkisel (yan yana karsthkl: etkilesirn iceren) iletisirn
ve tam karsrlrkh etkilesirn iceren iletisimdir. internetiletisimini ele alrrken, bu 119
boyutu

degerlendirip,

gerekmektedir.
-

Aynca,

kitle

iletiaimiyle

kisiter

internet uzerindeki

arasi

ayirdetmek

belli hizmetlere gore de karsrlrkh

-

-

etkilesiminarttrq:

iletisirni
-

veya azaldrqiqoz onunde bulundurulrnahdir (Rafeel, 1988).

2. 1. 17. 7. Kullanma ve Haz Alma Kurarm
Kullanma ve Haz alma Kurarruna gore, bireyler interneti kullanrrken
sosyal,

akademik,

i~

vb.

amaclar

ullandiklan internet hizrnetlerini
haz
oturu

alma

gutmektedirler.

belirlemekte

ve

Bu

onlarda

arnaclar,
bir

kisilerin

kullanma - ve

duygusu uyandrrmaktadrr. Bazi kisiler bu haz alma duygusundan

internet'i

patolojik

duzeyde

kullanmakta

ve

bag1ml1lrk semptomlan

geli~tirmektedir. Chou ve Hsiao, yaptiklan arastrrrnada bu kurah teniel alrrus ve
bag1ml1 grubun interneti daha eglenceli ve etkilesimset bulduklannr interneti
gerc;:ek dunya sorumluluklanndan
olarak degerlendirdiklerini

ve gerc;:ek dunyadaki kimliklerinden bir kacrs

ve bu yuzden internet kullarurmndan daha fazla haz

aldrklanru belirtmislerdir (Chou ve Hsiao, 2000).
internet uzerine yaprian arastirrnalar, bilgisayar aracih iletisirnin ana kullanrm
amacrrun eglence ve kesfetme olduqunu, bu yuzden Kullanma ve Haz Alma Kurarnma
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uygunluk qosterdiqini belirtmektedirler. internet, kullarucrlann binlerce kaynakla iletisim
kurabileceqi, basit yazalardan, animasyonlara ve canh videolara kadar geni§ bir bilgi
agma ulasabilecekleri, aynca pek 90k kisiyle ili§ki kurabilecekleri zengin bir ortam
vaadetmektedir (Eighmey ve McCord, 1998).

2. 1. 18. internet ile ilgili Bazi Genel Terimler

2. 1. 18. 1. Yerel ve Geni~ Bolge Alan Aglan

LAN, ingilizce Local Area Network (Yerel Alan Ag1) krsaltrlmasmdan elde
edilen

bir terimdir

bilgisayarlarm

ve ayru bolqede

olusturduqu

geneli

bir ofis icinde birbirine

bagl1

bir "ag1" ifade eder.Bu duruma en iyi ornek ise

qunurnuzdski internet kafelerdir.
WAN

ise

ingilizce

Wide

Area

Network

(Genis

Alan

Ag,

nin

rsaltrlrnasmdan olusrnaktadrr. LAN'dan- farkl: olarak WAN dar bir alanda degil
geni§ bir alanda bulunan bilgisayarlan bir araya toplayan bir agdir. WAN'1 en iyi
aciklayan ornek ise KKTC'ye TTnet tarafindan"

kablolar yardrrruyla tom adaya

yayrlmastru saqlayan ag sistemine geni§ bolqe alan ag1n1 verilebilir (Uzunboylu,
2008).

2. 1. 18. 2. WWW Nedir?
Internet
(WWW,

denince

bircok

Web) gelir. Web, birbirine

iceriklerin

Internet

Ozerinden

onceki salt metin ortarmndan
resim,

insarun

animasyon

banndrrabilrnistir.

ve
Web,

uyqulamalanrun onune

hatta
bu

aklma

baqlanttlarla

iletimidir.
kurtarrms,

Gelisen

World

(hiperlink)

Wide Web

iliskilendirilinis

Web teknolojileri interneti

Ozerinde renkli, zengin bicirnlerde

ieerisinde
potansiyeli

gegmi~tir.

ilk olarak

programlar

bulunan

sayesinden

Web uyqularnalanrun

diger

bilesenleri
internet

Web sunucu

ve

Web tarayrci olarak isimlendirilen iki anahtar oyuncusu vardir.
Ozerinde Web sunucu uygulamalan yOklO olan Web Sunuculan, Web
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sayfalartrun

ve bu sayfa Ozerindeki diger kaynaklann

lardir. Web sunucu uygulamalan,
lerini bilgisayann
bir bilgisayarda
ayn, zamanda
uygulamalan

hafizasmdan
bulunmast

Web sitesine baqlaruldiqmda

alrp istemciye

bilgisayarWeb icerik-

sunar. Yani Web sayfalannm

onu sunucu yapmaz.

sunucu tabanh kodlan yorumlarlar.
Internet Information

tutulduqu

Bu sunucu

uygulamalar

Yayqm bilinen sunucu

Server (IIS-Windows

tabanli) ve Apache

(Unix tabanli)' dir.
Web tarayrcrlan

ise bir sunucuya

baqlanarak

istenen sayfalan

Oler. Web sayfalannda gezinti icin kullarulan bu programlar
rer, Firefox ve Opera gibi isimlerlerle
olmasrna

gorun-

Internet Explo-

bilinir. Temelde yaptrklan islernler ayn,

ragmen rekabet geregi hrz, dosya indirme ve arac cubuklarinda

ozellestirebilme

yetenekleri

gibi konularda farkh secenekler

sunrnaktadrrlar

(Kuzu ve digerleri, 2009).

2. 1. 18. 3. Portal Nedir?
- Portal her yerden erisilebiien, veritabanma dayali web siteleri ile dinamik
bilgi bankalanndan bilgi sunulan, tarayici tabanli, soylesi odalarr, forum alanlan,
ataloglar, canl: haberler, e-posta vb. Bircok ozellligi ve etkinligi kapsayan daha
ucuz, h1zl1 ve guvenli olarak bilgiye, hizmete erisirni ve entegrasyonu saqlayan
bir web hizmetidir. internette son zarmanlarda egitim ile ilgili portallann sayrsi
hrzla

artrs gostermektedir.

-

Bircok

ve

ogretmen
.

ihtiyac

duyduqu

konuda

- -

portallardan yardrrn alabilmektedir (Uzunboylu, 2008).

2. 1. 18. 4. ADSL Nedir?
ADSL (Asimetrik Sayrsal Abone Hatti) Asymetric Digital Subscriber Line
sozcuklerinin bas harflerinden meydana gelen ve mevcut telefonlar icin kullarulan
bakrr teller uzerinden yuksek tuzh veri, ses ve goruntu itetisirnini ayru anda
saqlayabilen bir modem teknolojisidir. Genis bant erisirni saglad1gmdan dolay:
dunyada internet kullarucrlan tarafmdan yayg,n olarak kullarulan bir teknolojidir.
Kuzey Krbns Turk Cumhuriyetinde 16 Nisan 2007 tarihinden itibaren ADSL
kullarurm yaygm olarak kullarulrnaya baslanrrustrr. Yakm zamanda butun ada

-
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enelinde de ADSL kullarurn arnaci icin cahsrnalar surrnektedir.
ADSL'in Olkemizegelmesiyle egitim alarunda da buyuk ilerlemeler meydana
elrnistir. ADSL gerek ogrencilerin evlerindeki calisrna ortarnlannda olsun
erekse ogretmenlerin qenis bant teknolojisini kullanarak egitimde arzu edilen
asanyi elde etmek arnacryla cahsrnalanna olanak sunrnaktadir (Uzunboylu,
2008).
2. 1. 18. 5.

iss

(ISP) Nedir?

internet servis saqlayrcrsi (iSS) sirketlere ve kisilere internet baqlantrstru
saglayan bir kurumdur. internet servis saqlayrcis: kisaca "ISS" veya ingilizce'de
ISP" (Internet service provider) olarak bilinmektedir (Uzunboylu, 2008).
2. 1. 18. 6. Kablo internet

Kablo internet servisi, Telefon hatti kullamlmaksizm Kablolu TV hatlan
uzerinden internet erisirni saqlayan bir servistir. 10 Mbps'ye kadar cikan tuz:
ile iyi bir erisirn alternatifi olrnustur.belli bir bolqedeki ya da- belli bir baqlann
oktasindaki tom aboneler icin paylasilan bant geni~ligi sunar. Dolayisryla
ullarucrrun baqlant: hrzi, baqlanti noktasmdaki abone sayrsma ve bu
ullarucilann internet kullarurn yoquntuquna gore degi~ir. ADSL de oldupu
gibi surekli ve kesintisiz bir baglant1 sunar. Hizmeti veren kuruma gor
urulum ve ayllk ucreti degi~iklik gostermekle birlikte herno hrz hem de
maliyet olarak ADSL baqlantiyla

rekabet edecek seviyelerdedir. Ancak

KKTC'de bu sistem henuz kurulrnarrustrr(Kuzu ve digerleri, 2009).

2. 1. 18. 7. Uydu internet

Karasal baqlantrlarta simrh kalmakstzrn uydu lizerinden tuzh ve glivenilir bir
sekilde internet'e baqlanrnak rnurnkundur. Uydu baqlantilan tek yontu ya da clft
yonlu iletim saqlayabilirler.tek yonlu uydu baqlantrsmda veriler uydu lizerinden
gelirken, qonderirn telefon

hattt ya da GBRS gibi ek bir ortam

uzerinden

g6nderilebilir. Uydu yer istasyonu (HUB) tarafmdan uyduya gonderilen bilgiler,
televizyonlarda olduqu gibi canak anten yardrrruylaahrur.
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Yakm zamana kadar ek bir baqlantrya ihtiyac duyan uydu internet gift yonlu
uydu baqlantrsi

sayesinde

sadece

ahcr-verict

bir canak

anten

modemi ile veri alma ve qonderme islernini yapabilmektedir.
vaprsindan

tarkf

olarak

anten

Ozerinde

bir radyo

ve uydu

Tek yonlu uydu

Onitesi bulunur.

Veri

i§lemi bu unite aracrnqryla otomatik olarak gerc;ekle§ir.

qonderme

Uydu internetin

hrz ve maliyet

acismdan hizmet yelpazesi

oldukca

geni§tir. Onceden hie; yaruna yaklasilarnayacak kadar pahall olan cift yonlu
uydu sistemleri artrk

daha makul seviyededir.

ADSL baqlantirun ayhk Ocretinin
sistemler bankalarda

, buyuk

yaklasrk

Ancak hala ayru hizdaki bir

on kati kadardir.

firmalarda ve internet altyapist

Genellikle

bu

bulunmayan

yerlerde tercih edirlir (Kuzu ve digerleri, 2009).

2. 1. 18. 8. internet Kaynaklari
Kisisel bilgisayarlann gunluk yasantrrruzm bir parcas: olarak yasantrrmza
girmesi internet ve iletisim teknolojilerine yonelik uygulamalan dusunselboyuttan
gerc;ek yasantrya donusturmustur. Ba§II basina yeni bir olgu olan interneti yapis:
geregi birbirine bagl1 bilgisayarlarin dijital olarak bilgi paylastiklan ve 9ogunlukla
da quncel dilde "sanal alem" olarak tarnrnlayabitiriz. internetin geni~ alanlara
yayrlmasi

ile birlikte

kullaruct

kitlesi

cesitlenrnis

ve kullarum

arknlasrrustrr.
lnternetteki bilgi kaynaklan asaqrdaki sekilde smrtlandmlabilir:

1. Elektronik Posta (E-mail)
2. Telnet
3. Haber gruplan (newsgroups)
4. Sohbet Odalan (IRC, ICQ, MSN)
5.

Dosya Aktanrm (FTP)

6.

Wiki

amaclan

da
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2. 1. 18. 9. Elektronik Posta (e-posta)
Bilgisayar aglarrnin olusturulrna nedenlerinden

biri ki~ilerin, bir yerden

digerine (ruzh ve gOvenli bir ~ekilde) elektronik ortamda mektup gonderme ve
haberlesrns istegidir. E-posta (electronic mail) bu arnacta kullarnlan servislere
verilen

gene!

bir isimdir.

E-posta

ba~lang19ta sadece

duz yazi

mesajlar

gondermek arnacryla geli~tirilmi~ken 1995'1i yulardan sonra geli~tirilen tekniklerle
resim, ses, video, html dokumanlan, 9al1~abilir program vb. Kullarnm1 rnurnkun
ale gelmi~tir. Gerek dOnyada gerekse Olkemizde pek 90k insan artrk e-posta
arac11Jg1yla haberle~mektedir. Ozellikle Oniversitelerde diger kamu ve ozel sektor
urumlarrna ulastlmak istendiginde e-posta yoluyla 90k krsa sOrede ve gOvenli bir
sekilde ulasmak mumkundur.

2. 1. 18. 10. Haber gruplari
Haber gruplarr insanlarrn belirli konularr tarttsrnalan, fikir ahs veri~inde
bulunmalarr, bildiklerini diger insanlara aktarmalarr ve ileti~im kurmalarr i9in bir
aber sunucusu i9inde otusturulmu., gruplard1r. Bu iletisirn, konularrna gore haber
sunucusu

icinde

oncedsn

olu~turulmu~

gruplar

icerisinde

kurulur.

Orneqin

· ternet ile ilgili konular "internet" grubu icerisinde yapihrken, siyaset ile ilgili
onular "siyaset" grubu icerislnde yaprhr. Gruplarrn ismini tasryan konunun
allarrna gore bir grubun alt gruplarr olabilir. Mesela "donarurn" gene! bir grup
en "donanim.anakart"

sadece ana kart hakkmdaki tartrsma ve iletisirne acrk bir

gruptur. Haber gruplarr egitimde 90k onernli bir yere sahiptir. Gerek ogretmenlerin

gerekse

ogrencilerin

istedikleri

alanlarda

fikir alrs verisinde

bu-

lunmalarrna rahat bir sekilde olanak saqlayan haber gruplarr gOnOmOzde de
populeritesini korurnaktaorr (Uzunboylu, 2008).

2. 1. 18. 11. Telnet
Bilgisayarrrnz Ozerinden bu hizmeti sunan bir baska bilgisayara internet
protokolO ile dogrudan baglant1n1z1 saqlayan yonterndir. Bu yonternle baqlanrnak
istediginiz bilgisayarda sizin eri~iminize olanak saqlayacak bir kullarucr

ad: ve

sifresi saglanm,~ olrnaudrr. Bu sayede baglanrlan bilgisayarlar Ozerinde, sunulan
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haklar olcusunde, uzaktan erisim ile cahsabilir ve islern yapriabtllr

(Uzunboylu,

2008).

2. 1. 18. 12. Sohbet Odalan (Internet Relay Chat, IRC)
IRC, (Internet
yerinden

Relay Chat-

Internet Aktanrnh

Sohbet) di..inyanrn her

insanlarrn katrhp sohbet ettigi sanal bir bulusrna ortarrudrr. IRC

serverlerine baqlanrnak icin en 90k tercih edilen IRC program, mlRC'd1r. Bi..iti..in
serverler birbirine baqhdrr ve mesajlar bir kullarucidan digerine networki..inde
ulastmlrr.

Ogretmen-ogretmen,

ogretmen-ogrenci,

ogrenci-ogrenci

seklinde

zarnanh iletisirn kurulabilir (Uzunboylu, 2008).

2. 1. 18. 13. Dosya Aktanrm (File Transfer Protocol, FTP)
FTP, "File Transfer Protocol" (Dasya Transferi Protokolu) kelimelerinin
bas harflerinden

olusan

bir kisaltmadrr.

FTP, internete bagl1 iki bilgisayar

arasmda dosya aktarrm, yapmak icin geli~tirilen bir turudur. FTP kullanarak
bireyler

bzellikle

universite

gil:5i kurumlardan

dosya arsivlerine

eriserek

ftp

serverlerinden dosya alisverisinde bulunabilirler bbylelikle pek cok program kolay
bir sekilde elde edilebilir (Uzunboylu, 2008).

2. 1. 18. 14. Wiki
Wiki, kullarucrlara web tarayrcrlan ile web sayfas: ic;::erigi yaratmaya

izin

veren bir sunucudur. Wiki sayfalarr Wiki topluluqu olarak adlandmlan bir 90k
kullaruci

tarafindan

degi~tiremezler

olusturulrnaktadrr.

ancak yorumda

Ziyaretciler

bulunabilirler.

blog sayfalarrndaki

Wiki sayfalarmda

ic;::erigi

ise icerikler

di..izenleme ya da d~gi~tir sec;::enegi ile diger kullarucilar tarafmdan degi~tirilebilir
duzenlerne ve ilaveler yaprlarak daha da geli~tirilebilir

(Uzunboylu, 2008).

41

2. 1. 19. internet'in Turklye ve Kuzey Krbns'takl

Gelisiml

2. 1. 19. 1. Turkiye'ds internet'in Gelisimi
Turkiye internete Nisan 1993'ten beri bagl1d1r. ilk baglant, ODTO'den
gerc;ekle~tirilmi~tir. 64kbiUsan hizmda olan bu hat, cok uzun bir sure, tom Olkenin
tek c;1k1~1 olrnus ve ilgili arkadaslar buyuk bir tizveriyle lnternet'i tum Turklys'ds
(6ncelikle

akademik

Oniversitesi'nden

olan

ortamlarda)
baqlantr

ise,

yayqrnlastrrmaya
1994

calrsrmslardrr.

baslannda,

64kbiUsan.

Ege

ruz:

ile

gerc;ekle~tirilmi~tir. Ardmdan sirayla, Bilkent Oniv {1995 Ekim), Bogazic;i Oniv
(1995 Kas,m) ve iTO (1996 Subat) baqlantilan gerc;ekle~mi~tir. 1996 y,11 Agustos
ayinda da Turnet calrsmaya baslarrustrr. 1997 yrhna gelindiginde, akademik
kuruluslann

internet baqlantrsrru saplayan ULAKNET calismaya baslarrus ve

Oniversiteler nispeten ruzh bir omurga yapisryla birbirlerine baglanm,~ ve internet
kullanrr hale gelmi~lerdir.

1999 y1l1 ic;erisinde, ticari ag altyaprsmda

bOyOk

degi~iklikler olrnus ve TURNETTn yerini TTNet admda yeni bir olusurn alrrustrr.
2000'1erin basrnda: ticari kullarucrlar TTNet omurgas,

uzerindsn:

akademik

kuruluslar ve ilgili birimler de Ulaknet omurgas, Ozerinden internet erisimine
sahiptir. Aynca bu iki omurga arasmda yOksek h1zl1 baglant1 mevcuttur.
$u anda TOrkiye'nin internet c;1k1~1n1 saqlayan merkezler dort grupta toplanabilir:
•

Oniversiteler ve akademik kuruluslann internet baqlant: crkrslan:

•

Genellikle

ticari

kuruluslann

ve

internet

Servis

Saglay1c1lann1n (iSS)

yararland@ TTNET crkrslan
•

Diger bazi tizel sirketlerin

ve servis saglay1c1lar1n, TTNET ile yaptrklart

internet Erisirn Noktasi (iEN) anlasmasi sonrasinda kullandiklan firma bazh
doqrudan yurtdrs: internet cikrslan.
•

Bunlarm drsrnda kalan diger baqlantilar (www.uzman-yazilim.com).
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2. 1. 19. 2. Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde internet'in Getislml
Kuzey Krbrrs Turk Cumhuriyetin'de

ise 1995 yrlrnda Comtech firmasrnrn

yaprms olduqu yatrrrmlar sonucu Kuzey Krbrrs halkrnrn internet

ile tarusmasi

krsmen baslarrus zaman icerislde Comtech firmasr na ek olarak pek 90k internet
Servis saqlayrcis: piyasaya girerek bu pazarda internetin yayrlmasrnda buyuk rol
oynarrustrr. Daha sonra wireless KKTC'ye ADSL'den 90k once girmi~ tir.16 Nisan
2007 tarihinden itibaren de K.K.T.C ADSL kullanrlmaya baslarulrrus, ardrndan
Kuzey

Krbrrs'ta

3G

internet

2004

yrlrndan

beri suren

altyapr

cahsrnalari

tamamlanrp K.K.T.C 'de 2008 yrlrnda 3G kullanrlmaya baslarrustrr.
Milli egitim Bakanhqrrmz MEBNET isminde
dereceli

okullarr

olusturulma

bunyesine

alacak

cahsrntan baslatrmstrr

Bilgisayar
MEBNET

Okullarr gerek idari gerekse egitim olarak bir
Okullar arasrnda
- dunyaya

tum KKTC genelindeki orta
tabanlr

olusturmaktakl

can

Vf;

bilgiye

ulasrnasiru

Sistemi

amacr ise tum

altrna toplanmasrnr saqlarnak,

bilgi paylasrrruru ve haberlesrneyi

acilmasrru

bir Network

saqlarnak, okullarrn drs

saglak _ ve Teknoloji

yaygrnla~trrarak, toplumu 2000'1i yrllara hazrrlayacaktrr.

Kullanrmrnr

2. 2. iLGiLi ARA~TIRMALAR

c~.
a• LEf\<.0~

~0

·
Dinger

Gundoqdu'nun

"ilk6gretim

Ogrencilerinin

Internet

Kuilan~

Duzeyleri ve Amaclan" isimli yuksek lisans tezinde modern c;agin bir
haline

gelen bilgisayar

ve

geregi

internet kultarurrunm yayqmtasrnas: yerlesik her

sistemi etkiledigi gibi egitim sistemini de 90k boyutlu olarak etkilernistir ve egitim
ortamlannda bilgisayar ve internetten yararlanmak kacrrulmaz bir hal

alrmstrr.

internet, egitimi okula dayall olmaktan cikararak, okul d1l?1 ortamlan ogrenme
merkezine donusturrnustur. Ancak, bilgisayar ve internet kullamrrurun, cocuklar
icin pek cok yonden olumlu katkilan
internet kullanmalan
okulda

bulunurken,

denetimsiz

sonucunda tehlikeli olabilmektedir.

ortamlarda

Bu anlamda, evde ve

internet kullanan ilkogretim ogrencilerinin, interneti nasil kullandrklan ve

bu surecte kimlerle ne tor etkllesirnde bulunduklan

onern kazanrmstir.

Bu

arastrrma ile ilkogretim ogrencilerinin internet kullarurn duzeyleri ve arnaclanru
ogrenci

qoruslerine

dayali

olarak

ortaya

konulmast

amaclanrrustrr.

(www.mebnet.net)

Gurol Canbek ve Seref Sag1roglu'nun "Cocuklarin Ve Genc;lerin Bilgisayar
Ve internet Guvenliqi" isimli makalesinde cocuklarrn ve genc;lerin bilgisayar ve
internet kullarurken karsilasabilecekteri
konu ile ilgili yurtdismda
durulmasi

gereken

cocuklanrruzm
zararlara

quvenlik tehlikeleri qozden gec;irilmil?,

yaprlan arastrrrna cahsmalar ele ahnrrus, uzerinde

hususlar

ve

ahnmasi

gereken

ve genc;lerimizin karstlasabilecekleri

ugramamalan

191n

cozum

onerileri

onlemler

tncelenrnis,

teknik, fiziksel ve hayati

susnulmustur,

ulkernizde bilgisayar ve internet kullarurru yayqmlasrp,

Sonuc olarak

internet kullamrnmm

katkuannm 90k uzerinde durulduqu bir zamanda, 9ocuklanm1zm ve genc;lerimizin
zarar gormemesi

ve karsrtasrlabilecek olumsuzluklardan fazlaca etkilenmemesi

icin sorumlulann ve ailelerin konu hakkmda

bilgi birikimini artrrrnalan yetkilerin

gerekli onlernleri alamalan konuya daha duyarll olunrnasi gerekmektedir
(Politeknik dergisi, 2007).
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Tuncer (2000)," Cocuklar lcin internet GOvenligi: Bir Ebeveyn Kontrol
Araci" isimli makalesinde, internet egitim icin gOc;:IO bir aractrr. Ne var ki internetin
yayqmlasmasina

paralel olarak getirdigi olumsuzluklar

yadsrnamaz. Ozellikle,

pornografi, uyusturucu, alkol, c;:e~itli silahlar, bomba yaprmr, kalpazanlik, hirstzhk
yollan iceren siteler cocuklan olumsuz sekilde etkilemektedir.

Bu makalede,

cocuklar icin bir ebeveyn kontrol program, geli~tirilmi~tir. Hazirlanan program
kullaruci etkilesimli bir yapiya sahiptir ve ebeveyn ic;:in ara yOz detayh sekilde
anlanlrrustrr. Piyasada mevcut olan, birkac ornek program incelenerek, daha
fazla detaylandmlrp,

eksiklikler giderilerek daha verimli ve kullarurm kolay bir

program hazrrtanrmstrr {Tuncer, 2000).

Gokcearslan

ve

Seferoqlu

(2005),

"Ogrencilerin

Evde

Bilgisayar

Kullarurruna ili~kin Bir Calrsrna" isimli makalesinde , ogrencilerin evde bilgisayar
ve internet kaynaklannr
bilgisayann

kullanrmlanyla

ilgili olarak "bilgisayara

sahip olma,

evdeki konumu, kullarurn arnaci ve suresi, yardrrn gerektiginde

basvurulan kaynaklar-vb

gibi" durumlan ortaya cikarmayi arnaclarnaktadrr. Bu

arnacla ogrencilerin, evde bilgisayar ve internet servislerini kullanrmlanna ili~kin
gorO~leri alrnrrustrr. Arastrrmarun

calisma

grubunu Ankara'da

bir ilkogretim

okulunun 4-8 siruflan ve bir lisenin 9-11 srruflartnda yer alan ve evinde bilgisayan
olan 149 ogrenci

olusturrnaktadrr.

Veri toplama

araci olarak arastrrmacilar

tarafrndan geli~tirilenbir ogrenci anketi kullarutrnrstrr. Verilerin analizinde SPSS
paket program, kullarulrrustrr. Veriler frekans ve yuzdeler halinde verilrnis ve
yorumlanmrstrr. Arastrrma bulgulanna gore ogrenciler, eve bilgisayar ahnmasi
konusunda

"derslere

yardrrnci

olmast

ve oyun oynama"

gibi

eek arnach

kullarurnlan gerekc;:e olarak gostermi~lerdir. Ogrencilerin bilgisayan, "eglence ve
ogrenme arnach "kullan,mlan da bu gerekc;:elerle ortusen bir bulgu olarak goze
carpmaktadrr.

Ogrenciler

kullanmaktadrrlar.

Ote

bir

yandan

oturumda

yaklasik

ogrencilerin

internet

2

saat

kaynaklannr

bilgisayar
kullanma

oranlan bilgisayar kullanma oranlanna gore dusuktur. Ogrencilerin kultandrklan
bilgisayar programlanyla
yogun

ilgi

gosterdiklerini

ilgili bulgular ise ogrencilerin oyun turu programlara
ve

egitici

programlan

ikinci

plana

attrklanru
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qostermektedir.

Ogrenciler

bilgisayar kullarurken oncelikle yakin aile Oyeleri

olmak uzere cesitl: kaynaklardan yardrrn almaktadirlar (Gokcearslan ve Seferoqlu
, 2005).

Kaleci (2008), "internet, Cep Telefonu, Bilgisayar Oyunlannm Cocuk Ve
Genclerin Ruh Sagllgma Etkileri" isimli makelesinde

bilgisayar oyunlan, 90k

oyunculu, video oyunlan, cep telefonu, internet gibi sayrsal teknoloji kullarurru
cocuklar ve ergenler arasmda son zamanlarda ozellikle son 15 y1I icerisinde hrzh
bir artrs gostermi~tir. Yaslan 8-18 arasmda olan cocuklar ve ergenler ortalama
olarak

qumm

ge9irmektedir.

5-6 saatini

bilgi

ve iletisirn teknolojik

araclanru

kullanarak

internet kullarurrurnn giderek artrnasr, srrursrz, denetimsiz

ve

yasaksrz

her torlO bilgiye ve kisilere erisirnin kolayllg1, 90k olumlu geli~melerin

yarunda

bazt

onernli

ama

olumsuz

sonuclann

doqrnasma

da

neden

olabilmektedir. Bilgisayar oyunu, internet gezintileri, cocuklan ve ergenleri sosyal
hayattan giderek uzaklastrrmaktadir. Bu makalede internet kullamrm ve bilgisayar
oyunlanrun cocuk ve ergenlerin ruhsal saqlrklan Ozerindel<i etkileri ele ahnrmstrr
(Kaleci, 2008).

Kuzu ve Odabasi (2007), "internet Kullarurm ve Aile" isimli Kitabmda
Bilgisayar

teknolojilerinin

kapasitelerinin

artmasi

ve

bilisirn

teknolojilerinde

kaydedilen bOyOme ve ilerlemeler, yasama, cahsrna, ticaret, ogretme-ogrenme
ve arastrrrna yapma tarztrruzi
kOresel

captaki

frrsatlardan

iliskilerde

hrzladeqistirrnektedir.

yasanan

nasrl yararlarulacaqi,

bunlaradayarularak

qelismeler,

nasil

neler yaptlabileceqi

Bilgi islern gOcOnde ve
teknolojinin

yonetlleceqi,

nasil

yarattiq:

bu

kullarulacaq:

ve

konusunda karsirruza pek 90k sorun

crkarrnaktadrr. Aile ve internet iliskisi de bu donusurnden payrru alarak, farkl:
konulan goz onune sermektedir.

Teknolojinin

aile bireyleri arastndaki temel

iliskiler] de donusturmesi kacrrulrnazdrr. internet bir donusurn araci olarak, aile
bireylerinin

arasmdaki iliskinin niteligini degi~tirmekle

sosyo-ekonomik
teknolojiye

cercevelerinde

de

donusurn

kalmayrp, bu bireylerin

getirmektedir.

internet

bu

hazu, vizyon sahibi kitlelerde olumlu yonde degi~me saqtarken,
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olumsuz fatura internet teknolojisine hazrrhksrz bulunan kitlelere kesilmektedir.
Bu arastirma

aile-internet iliskisinde

iletisirn, saqlrk, gOvenlik-etik,
profilinin

belirlenmesini

bilesenlenn

ilgili

onernf

mekan bilesenleri

hedeflemektedir.

literatorle

yordayrcilar

oldupu dusunuien

acismdan

aile ve internet

Bu arnacla hazrrlanan

desteklenmesi

ve

raporda

amaclandmlmasma

bu

ozen

qosterilmistlr (Kuzu ve Odabasr, 2007).
Ozturk ve arkadaslar:
Makalesinde

(2007), "internet Bag1ml1l1g1: Klinigi ve Tedavisi" isimli

qelisen teknoloji hayat, bir yandan kolaylastmrken diger yandan

yeni riskier getirmektedir. Teknoloji 9ag1 olarak adlandtrabileceqirniz bu donernde
bilgisayar ve internet kullarurru hayatm vazqecilrnez qerecleri haline qelmistir.
Yeni

qelisen

bag1ml1l1k

kavramlarma

son

donernde

internet

bag1mlll1g1

eklenrnistir.

internet kullarruna srrurlama getirememe, sosyal veya akademik

zararlanna

raqrnen kullaruma devam etme ve internete ulasrrrun k1s1tland1g1

durumlarda yogun anksiyete duyma gibi belirtilerle kendini qosteren bu bag1ml1l1k
-turu 1990'11 yrllann ort_alarmdan beri psikiyatri literaturunde
giderek ilgi cekmektedir.

ilk zamanlarda

yer almak~a ve

Bat, Avrupa ve ABO gibi geli~mi~

Olkelerde dikkati cekrnisse de gOnOmOzde dunyarun hemen her bolqesinden bu
konuyla ilgili yaymlar bu'unrnakta buda internetin hrzh yayqmlasmastrun

ayrn

zamanda kotuye kullarum ve bag1ml1l1g1n1 da htzlandrrdrquu dusundurtmektedir.
Hemen her yasta gorOlebilecek olan bu yeni tarumlanan bag1ml1l1k tipi, ozellikle
12-18 yas grubu- acrsmdan onernf bir risk unsuru haline gelmi~tir. Olkemizde de
gen<; nOfusun yogunlugu goz onune almdrqmda internet bag1ml1l191 ozellikle
baqrrnhhkla ugra~an klinisyenler tarafindan tarunrnast gereken bir bozukluktur
(Ozturk ve digerleri, 2007).

Odabas:

ve digerleri

Dunyadaki Sorurnluluklan

(2007), "Yeni Donya: internet - Ailelerin Yeni

Nelerdir?" isimli makalelerinde 9ag1m1z1n en onernli

iletisirn araclarmdan

ve bilgi kaynaklanndan

avantajlar sayesinde

kullarulmast

biri olan internet, saglad1g1 bu

kacrrulrnaz bir arac olarak kendisini kabul

ettirmeye baslarrustrr. Ozellikle basta bilgisayar ve cep telefonlan olmak Ozere
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knolojideki tom geli~meler interneti hayatrrruza girmeye zorlarnaktadrr. internet
saglad191 pek 90k ustunluk

kadar, sm1rl1l191 da beraberinde

getirmektedir.

zellikle gOnlOk yasarndaki her ortamda cocuklan tom tehlikelerden korumaya
lrsan

ailelerin,

orurnalan

internet

tincelikli

ortammda

gtirevidir.

Gunurnuzde

cuklann anne ve babalanndan
raber interneti yasaklamanm
aractan yoksun

birakacak

da

ortaya

crkabilecek

teknolojiyi

tehlikelerden

kullanma

konusunda

daha donarumh olduqu bir ger9ek olmakla

da bir tinlem degil, cocuqu boyle onemf bir

bir yanhs olacaq: unututmamahdrr.

Ancak anne-

balar olarak cocuklann internet ortammda gOvenligini saqlayacak bir takrm
~ · 1emler almabilir.
-venligini

Bu calismada

ailelerin cocuklan

icin internet ortarrunda

saqlayacak bir takirn tinlemler acrklanrrustrr (Odabasi ve digerleri,

07).

Chiba Oniversitesi' nde 25 bin buro calisaru Ozerinde yapilan cahsrnada
997) (Bila, 2001 ); gOnlOk bilqisayar _kullanim sOresinin, cahsanlarm fiziksel,
ihinsel ve uykuya bagl1 hastalrklann baslarnasmda etkili oldugu belirlenmistir.
ynca ev kultamcilanmn bilgisayar, internet, oyun ve sakmcah sitelerin olumsuz
kilerinden daha fazla etkilendikleri de saptanrnrstrr.

Croxall ve Cummings' in (1998), New Mecsiqo' da aile ve tuketici bilimleri
egitimi .veren tigretmenlerin

(267 kisi) isyerinde ve evda. bilgisayar kullanma

ururnlanm ve internete baqlanrna yollanru belirlemek arnaci ile yOrOttOkleri
calrsmada:
lduklanru

srruflarda tigretmenlerin
ve

% 78'

inin

evinde

% 74' unun en az bir bilgisayara
kendi

bilgisayarlannm

sahip

bulunduqunu

belirlernislerdir. Ogretmenlerin bOyOk c;ogunlugunun (%87) evinde haftada en az
ir kez bilgisayar kullandrklan, aile ve tuketici bilimleri egitimi verilen siruflarda
ilgisayann en srk beslenme (%57)

alarunda kullanild1g1 saptanrrustrr. Bunu,

coqunlukla cocuk geli~imi ve egitimi (%31.3), kislset ilgiler ve hobiler (% 12.5),
ekstil ve giyim (%8.6) ile toketici egitiminin (% 7.8) izledigi belirlenmistir (Croxall
e Cummings,

2000).
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Avustralya

yaym

yetkilileri

(ABA)

(2000),

Avustralya'

llarurnmm birey ve aile yasarru uzerindeki etkilerini
ernet@ev projesikapsarnmda

da

belirlemek

internet
amaci ile

bir cahsrna yapmrslardir. Avustralya' da farkh

~lgelerde 18 yasm altindaki 310 internet kullarucrsmm dahil olduqu arastirrnada,
anehalklanrun evde internet baqlantrsma sahip olma durumunun egitim duzeyi
e sosyo-ekonomik durum ile ili~kili oldugu belirlenrnistir. Avustralya' lrlann % 30'
nun evinde internet baqlantrsi bulunrnaktadrr. Kullarucilann buyuk 9ogunlugu
ternet servisleri

icinde en cok (%82) elektronik

postayi

kullanrnaktadrrlar.

Ebeveynler ve cocuklann ziyaret ettikleri internet sitelerinin farkh olduqu ve
ternetin diger medya orqanlanrun

yerini almad1g1 da bulgular arasmdadrr.

www.aba.gov.au)
Amerika Birlesik Devletleri' nde Ulusal Okullar Vakfr' nm (NSCF) (2000)
internetin cocuklarin yasarnlanndaki etkilerini belirlemek arnaci ile Microsoft' un
destegi ile yuruttugu cahsmada: ulkede rasgele secilen 2-17 ve 9-17 yas grubu
cocuklara sahip hanehalklanrun

yaklasrk yartsmda (%49) en a~ bir cocuqun

internet kullandrqr, cocuklarin evde internete baglanmas1 i9in bilgisayar satin
almada en onernli faktorun ebeveynlerin

egitim duzeyi oldugu bulunrnustur.

internet kullarurru ile birlikte cocuklann gunluk aktivitelerinin azald191, bazt sosyal
aaliyetlerden
elektronik

uzaklastrklan

belirlenrrustlr.

Krzlar interneti

9ogunlukla

egitim,

posta ve chat arnach kullarurlarken; erkeklerin interneti daha cok

eglence ve- oyun oynama arnach kullandiklan saptanrmstrr. Aynca ebeveynlerin
cocuklann yasarnlannda interneti olumlu bir guc; olarak gordukleri ve aile icinde
ogrenme ve iletisim icin guc;lu bir arac olarak degerlendirdikleri belirlenmistir.

Keys (2001 ), Kanada' da toplum yasarn merkezindeki 50 yas ve ustu
bireylerin internet kullanma durumlarrru belirlemek amaci ile toplam 17 kisi ile
yuruttugu cahsrnada, bireylerin gogunlukla interneti (% 70) arkadaslan ve aileleri
ile lletisirn kurma, sagllk hizmetlerine

iliskin bilgilere erisrne, finansal bilgileri

(%44) ve politik haberleri izleme (%36), oyun oynama (%32) ve alisverls yapma
(% 12) arnac.

ile kullandrklanm

belirlemistlr.

interneti

haber,

hava durumu
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akkrnda bilgi edinme amacr ile kullanan sadece bir yasl: birey olduqunu
ulrnustur ( www.nsbf.org).

Nachmics
-grencilerin

ve digerleri

(2001 ), israil Tel Aviv' de bulunan liselerdeki

bilgisayar ve internet kullanrmrna etki eden faktorleri belirlemek

amacr ile 12-18 yas grubunda 384 oqrenci (208 krz, 176 erkek) Ozerinde bir
arastrrrna yaprruslardrr. Ogrencilerin bilgisayar ve internet kullanma becerisine
sahip olduklarrnr, bilgisayar ve internet kullanmayan oqrencilerin % 10 oranrnda
ldugu ve bunun % 70' ini krz bgrencilerin olusturduqu belirlenmistir. Ogrencilerin
aftada ortalama 7.36 saat yani yaklasrk gOnde 1 saat internet kullandrklarr,
internette erkek ogrencilerin (9.45 saat) krz ogrencilere (5.59 saat) oranla daha
azla zaman gec;irdikleri de saptanrrustrr. Bakay (2001 ), ogrencilerin
ullanma kosullanrn

internet

belirlemek amaci ile izmir' de 166 lisede toplam 1352

ogrenciye anket uyqularrustrr ve arastrrrnaya katrlan ogrencilerin c;ogunlugunun
%54. 7) bilgisayarrnrn

bulunduqunu

ve internet

baqlantrsina

(%45.5) sahip

olduklanru belirlernistir. Oqrencilerin interneti- c;ogunlukla oyun oyriama ve -chat
yapma amacr ile kullandrklarr (%58), arastrrrna yapma ve odev hazrrlama icin
daha az (% 13.9) kullandrklanru saptarrustrr. Genc;lerin internete bOyOk bir ilgisi
oldugu buna karsrn, ebeveynler, oqretmenler ve okul idarecilerinin duyarsrz bir
tutum sergiledikleri bulunrnustur (Nachmics , Miaduser ve Shem la, 2001 ).

Bayraktar

(2001), K.K.T.C.

l.efkosa ilces: srrurlan icindeki Mili Egitim

Bakanlrgr' nabaqh okullarda ogrenim qoren 12-17 yas arasr 343 krz ve 343 erkek
olmak uzere toplam 686 ergen Ozerinde yapt191 cahsmada: ergenlerin internet
kullanma

durumlarr

ve

kullanma

durumlarrnrn

saldrrganlrk,

depresyon

ve

internetteki chat ile olan iliskisin! belirlemistir. internet kullanrmrna etki eden en
6nemli faktorlerin cinsiyet ve sosyoekonomik duzey olduqu, 12-14 yas grubunda
olan ergenlerin daha eek bdev arnach, 15-17 yas grubunda olanlarrn ise daha
cok webte

gezinme

amacr

ile

interneti

kullandrklarr

saptanrrustrr.

Erkek

kullanrcrlar mp3, oyun, pornografi, spar, siyasi ve bilimsel icerikli siteleri daha
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azla ziyaret ederlerken, krz kullarucilann chat, ders ve ahsveris sitelerinidaha
r

k ziyaret ettikleri bulunrnustur (Bayraktar, 2001 ).

Taylor ve digerleri (2001 ), Avustralya'run Rockhampton kentinde yasayan
ireylerin evlerinde internet kullarurruna etki eden demografik ve sosyo-ekonomik
aktorleri belirlemek arnaci ile 1200 ki~i ile yaptiklan gorO~mede, katrhmcilann
terneti evlerinde buyuk 9ogunlukla elektronik pasta ve bilgi arama arnaci ile
ullandiklan belirlenmistir. internet kullarummda eglence (%61 ), egitim (%60.1)
e evde calrsrna (%48.5) ilk siralarda yer alrnaktadrr. Cocuklu ailelerde egitim,
ilgi, ev yonetirni konulannda

internette bilgi arastrrmamn: cocuksuz ailelere

ranla daha yuksek duzeyde olduqunu belirlernislerdir (Taylor ve arkadaslan,
2001 ).

Boru (2003), "Ogrencilerin Bilgisayar ve internet Kullarumrna lliskin Bir
rastrrma" isimli makelesinde Ogrencilerin buyuk c;:ogunlugunun evinde bilgisayar
·e internet baqlantis: bulunduqunu , bu alana ybnelik olarak egitimlerini agirllkll
larak kendi kendilerine edindiklerini

bilgisayar kullanma suresinin erkeklerde

zlara oranla daha yOksek olduqunu ve krz ya da erkek ogrenciler arasmda
ilgisayar

ve

internet

kullamrmna

iliskin

dikkate

deqer

belirgin

farkhlrklar

ulunmazken, her iki cinsiyetteki ogrencilerin agirl1kl1 olarak bilgisayan internete
6nelik olarak kullandrklan ve internete baqlananlarin da oncelikli olarak sohbet
etme (chat) arnacrm tasidrklan

ortaya

c;:1kt1g1rn ogrencilerin

yansrna

yakm

rsrrurun bilgisayar ve internetle ilgili qelisrneleri takip ettikleri, bunun icinde daha
cok gazete ve dergileri

izledikleriru.

Bunun yarnnda bgrencilerin

bilgisayar

ullarummda rsrarla bir marka ararnadiklan: ancak internet baqlantrs: icin yayqm
arunan bir markayi tercih ettikleriqorulrnus olduqunu . Buna raqmen, ogrencilerin
ala agirllkll

olarak internete baqlanmarun

yavas olusundan ve baqlantirun

opmasindan sikayetci olduklan da dikkatleri cekmistir (Boru, 2003).

BOLOM 111
YONTEM
Bu bolurnde arastirma

modeli, cahsma grubu, verilerin toplanimas, ve

ygulama, verilerin 9ozomo ve yorumlanmas,, sure ve olanaklara yer verllerek,
her bir alt bashkla ilgili yapuan cahsrnalar aynntih bir sekilde acrklanrrustir.

3.1. Arastirrna Modeli
Bu arastrrma genel tarama modeli torOnde, betimsel bir cahsmadrr.Yaprtan
eratur taramasma gore anket olusturulrnustur.
Calrsrna

ilkogretimde

ogrencilerin

internet

kullarurruna

yonellk

elilerinin gorO~lerinden olusrnaktadrr.

3.2. Evren Ve Orneklem
Bu arastirmanm evreni KKTC'deki ilkogretim kurumlannda ogrenim goren
-

Ogrencilerin, velileridir. Arastirmanm

-

orneklemini ise bu evrenden secllen 532

ogrenci velisi olueturrnaktadir.
Tabakalt

orneklem

bolgesel olarak aynlarak

olarak Lefkosa, Girne ve Magosa
tabakalar

olusturulmustur.

olrnak

Basit secklslz

uzere

qrneklem

utlarnlarak bu ilkokullardaki ogrenciler tesadOfi olarak ornekleme almrmstardrr.
llkogretim

kurumlanndan

egitim alan ogrencilere, velilerine ulartrnlmak-

·zere internete yonelik olarak hazrrlanrrus olan

anketler verilmis ve bir ay

·~risinde anketler toplanarak veriler elde edilmistir.

3.3. Veri Toplama Araclan
Arastirrnada kutlarulan veri toplama araclan a~ag1da belirtilmistir.

Ki~isel Bilgiler Formu: Velilerin

kisisel bilgilerini ogrenebilmek

maddeden olusan Ki~isel Bilgiler Formu haztrlanrrustrr.

icin 16
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internet'e

Yonelik

Veli

Goru~leri

Anketi:

internete

yonelik

veli

goru91erini alabilmek icin 5'1i likert tipi anket hazulanrrustrr. Anket hazrrlanrnadan
once rasgele secilrnis 50 aileden cocuklanrun
kompozisyon yazdrrhrrus, bu kompozisyonlar

internet kullarurm konusunda

ile birlikte Keser ve Odabasi'nm

cahsrnlarmdan da esinlenerek maddeler olusturulmustur.

Anket haztrlandiktan

sonra 5 tane uzman goru90ne basvurulrnus ve 30 aileye on deneme yaprlrrus ve
gerekli duzenlemeler

yapildrktan sonra anket uygulanmaya konrnustur. Anket

internet kullarurru ile ilgili 40 olumlu ve olumsuz ifadeden olusmaktadrr. Olumsuz
ifadeler

genel

tutumlarma

bakilrnak

uzere

tersten

girilmi9

ve

tekrar

degerlendirilmi9tir. Olumlu ifadelerde 5 puan "Kesinlikle Katruyorum'u 4 puan
"katrlryorum'u ", 3 puan "kararstzrm'r", 2 puan "katrtrruyorum'u" ve 1 puan da
"Kesinlikle

Katilrruyorurn'u

kapsarm asamasmda
goru91eri

allnarak

ifade etmektedir.

Anketin

veli grubu ile on deneme

duzeltilmistir.

Ayn ca Cronbach

qecerlilik

ve quvenirlik

yapildrktan

sonra uzman

Alpha degeri de a =0.80

olarak bulunmustur.
3.4. Verilerin Cozumu ve Yorumlanmasi
Arastirrna sonucunda elde edilen veriler SPSS 17. proqrarm kullarnlarak
analiz

edilrnistir.

Daha

sonra

istatistiksel

veriler

cizelqeler

olusturularak

acrklanrrus ve yorumlanrrustrr. Toplanan verilerin analizinde iliskisiz orneklemler
icln t-testi (Independent samples t-test) kullarulrrustrr. Aynca ili9kili orneklemler
igin de t-testi (paired samples t-test) analizleri ve ki-kare (Chi-square) kullamfrms
ve cozurnlenrrustir. Orneklemin kisisel bilgiler ve anket sonuclanna yonelik puan
farklannm

anlarnlrhqtru analiz etmek icin ikiden fazla olan gruplara oneway

(Anova) kuttannrrustrr. Verilerin farklanrun acrklanmasmda

ise genel ortalama

dikkate aunrmstrr.
A9ag1daki tabloda kisisel bilgiler ve anket sonuclanrun yorumlanmasmda
kullarulan sirurlar belirtilrnistir.
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Tab lo 2. Ki$isel bilgiler ve anket sonuclertntn yorumlanmasmda kullamlan smtrter

Strurlar
1.00-1.79
1.80-2.59
2.60- 3.39
3.40 -4.19
4.20- 5.00

1

2
3
4

5

Arasnrmaya

Kesinlikle katrlrmyorurn
Kat1lm1yorum
Kararsizrrn
Kat1l1yorum
Kesinlikle Kat1ily_orum

katrlan deneklerin agirllkl1 puanlan SPSS 17 program, ile

.ozumtenmis veriler yuzde (%), artalama (

Y ),

Ki-Kare (X2), frekans

(f) ve

.tandart sapma (SS) olarak tablalarda verumistir

3.5. Sure ve Olanaklar
Bu

calrsmaya

Eylul

2009'da

arastirma

onerislnin

hazrrtanrnasma

oa~lanilm1~t1r. Bu sure icenstnde yapilan isler Tabla 3.'de verilmistir. internet ile
ilgili yapilan ara~t1rmalardan elde edilen bilgilerin yarumlanrnas1 ve degerlenmesi
sureci 1 ay sureyle yaprlrrustir. Arastrrma suresince bir eek arastrrma yapnrmsur.
Yapilan

tom

arasurrna

masraflan

arastrrmact

tarafmdan

Arastrrrnarun cahsrna suresine ili~kin bilgiler Tabla 3.'de verilrnisttr.
Tablo 3. (:all$ma siiresi

Yall_1lan lsler
Literatur Taramasi
Arastirma Onerisinin Hazir'anmast
Veri Toplama Araclanrun Haztrlanmasi
Uygulama
Verilerin Analizi
Arastirma Raporunun Yaztlmasi
Egitim Bilimcilere Arasnrma Raporunun
Okutulup Ele~tiriler Dogrultusunda
Duzeltllmesi

Sure
Surekli
2Ay
5 Hatta
04 Hatta
03 Hatta
10 hatta
04 Hatta

karsuanrrusnr.

BOLOM IV
BULGULARveYORUMLAR
Bu bolurnde belirlenen arnac ve alt arnaclara ait bulgulara ili~kin sonuclar
orumlamalara yer verilrnistir.
Orneklemin Demografik Ozellikleri
Bu bolumde orneklerni ahnan ogrenci velilerinin demografik ozellikierine yer
rnistir.
4.1.1. Veli
Table 4'de orneklem clan

ogrencilerin velilerinin

frekans ve yuzdelik

srlerine yer verilrnistir.
Tablo 4. Ogrenci velisine yonelik da911tm.

Veli
f

%

Anne

291

54,7

Baba

226

42,5

Dig er

15

2,8

532

100,0

Toplam

Table 4'de gorOldOgO gibi cocuklarm velilerine gore dag1llm1 incelendiginde
~klemi olusturan velilerin %54,7 (291 ki~i) Anne, %42,5 (226) Baba ve %2,8
kisl) Diger kisilerden oldugu gorOlm09tor (Diger: Anne - baba harlcimde evde

man kisiler),
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4.1.2. Cinsiyet
Tabla 5'de orneklern olan ogrencilerin cinsiyetlerinin frekans ve vuzdelik
degerlerine yer verilmistir.

Tablo 5. Cinsiyete yonelik dag1llm

Cinsiyet

f

%

Erkek

270

50,8

K1z

262

49,2

Toplam

532

100,0

Tabla 5'de gorOldOgO gibi cocuklarm cinsiyete gore dag1l1m1 incelendiqinde
omeklemi olusturan

ogrencilerin %50,8 (270 ki~i) erkek, %49,2 (262 kisi) ise krz

ogrencilerden olustuqu qorulmektedir.
4.1.3. Yas
Tabla

6'de

orneklern

clan

velilerin

yaslanrun

degerlerine yer verilmistir.
Tablo 6. Velilerin ya$'a yonelik dag1llm1

Yas
f

%

20-30 ARASI

37

7,0

30-40 ARASI

307

57,7

40-50 ARASI

175

32,9

50-60 ARASI

13

2,4

Toplam

532

100,0

frekans

ve yuzdelik
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Tablo

6'da

gori..ildi..igi..i

gibi,

velilerin

yaslan

incelendiqinde

ogrenci

velilerinin %7,0 (37 kisi) 20 - 30 yas arasi kisilerden olustuqunu, %57,7 (307 kisi)
30 - 40 yas arasr, %32,9 (175 ki~i) 40 - 50 yas arasi, ve %2,4 (13 ki~i) 50 - 60
yas arasi velilerden olustuqu gori..ilmektedir.
4.1.4. internet Baglant1 Toro
Tablo ?'de ornekiern olan ogrencilerinin

kullandiklan

internet baglant1

turune yonelik frekans ve yi..izdelik degerlerine yer verilrnistir.
Tablo 7. internet bag/ant, tliriine yirnellk dag,hm

internet turu
ADSL

f

%

Kablosuz Ag
Mobil( 3G)
Dial UP
Diger

131
97
122

24,6
18,2
22,9

56
126

10,5
23,7 _

Topi am

532

100,0

Tablo ?'de gori..ildi..igi..i gibi, ogrencilerin kullandiklan internet baqlant: turu
incelendiqinde,

%24,6 (131 kisi) internete ba~l_an1rken Ads! kullandrquu, %23,7

(126 ki~i) diger baqlant: ti..irlerini kullandrqrru, %22,9

(122 ki~i)

Mobil (3G)

kulland191n1,%18,2 (97 ki~i) Kablosuz Ag kullandrqm: ve %10,5 (56 kisi) Dial Up
baglant1

cesidini

ogrencilerin
qorulrnektedir.

kullandrklan

bir 9ogunlugunun

gori..ilmektedir.
internete

Bu

sonuclar

baqlarurken

ADSL'i

incelendiqinde
tercih

ettigi
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4. 2. internet Kullarnm, ve izin Durumu Sonuclan
Tablo 8. <;ocugunuzun interneti bir hafta icinde kul/anma s1khg1 ile bir gun icinde
kul/anma s1kt,g1arasmdaki ili§ki Ki-Kare (X2) testi

Cocuqunuzun interneti
bir hafta icinde kullarurn
s1kl191

Cocuqunuz bir gun icinde interneti kullanma srklrgr

En fazla
1 saat

1-2 saat
arasi

3-4 saat
arasi

TOTAL

n

183

31

3

217

%

84,3

14,3

1,4

100,0

n

90

77

7

174

%

51,7

44,3

4,0

100,0

n

38

77

26

141

%

27,0

54,6

18,4

100,0

n

311

185

36

532

%

58,5

34,8

6,8

100,0

Chi-

Asymp.

square (X2}

Sig (p)

136,412

,000

140,024

,000

123,711

,000

1GUN

2-3 GUN

4GUN
VE
UZERI

Total

p < ,05-

Velilerin cocuklanrun interneti bir gun icinde kullanma s1kllgma bak1ld1g1
zaman (X2 =136,412, P=,000) cocuklann

interneti bir hafta icindek: kullarum

s1kllg1 ile bir gun icindeki kullarurn s1kl1g1 arasmdaki istatiksel anlamda fark
olduqu gorOlmO~tor.
Buna gore %58.5 (311 ki~i) en fazla 1 saat interneti kulland1g1, %34,8 (185
kisi) 1-2 saat arasi ve % 6,8 (36 kisi) 3-4 saat arasi internet kullandrklan
gorulmu~tor.
Velilerin

cocuklanrun

interneti

bir hafta icerisinde

kultarurn s1kl1g1na

bak1ld1ginda 1 gun kullananlann %84,3 (183 kisi) en fazla 1 saat ,%14,3 (31 kisl)
1-2 saat arasi ve %1,4 (3 ki~i) 3-4 saat arast interneti kullaruyorlar.
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2-3 gun interneti kullananlara baktrqrrmzda %51,7 (90 kisi) en fazla 1 saat,
'l'o44,3 (77 kisi) 1-2 saat arasi ve %4.0 (7 kisi) 3-4 saat arasi ineterneti
ullaruyorlar.
4 gun ve uzeri interneti kullananlara baktrqrrruz zaman %27,0 (38 ki~i) en
fazla 1 saat, %54,6 (77 kisi) 1-2 saat arasi ve % 18,4 (26 kisi) 3-4 saat arasi
interneti kullaruyor olduklan gorulmu~tur.
Cocuklann hafta icindekt internet kullarurn gunleri arttik sonra gun icindeki
ullarurn s1kl1g1 1 saatten 1-2 saat arasi artrs gosterdigi saptanrrustrr.

Tab/o 9. Velilerin <;ocuklarmminterneti kullammma izin verme durumuna yonelik
dagtftmt

durum
f

%

lznim var

425

79,9

lznim yok

61

11,5

Diger -

46

8,6

532

100,0

Topi am

Velilerin

cocuklanrun

internet

kullarurruna

bak1ld1ginda % 79,9 (425 kisi) izin verdigini,%11,5

izin

verme

durumuna

(61 kisi) izin vermediqini ve

%8,6 ( 46 ki~i) diger goru~lerde olduqunu saptarmstir. A91k uclu olarak yapilan
sorularda velilerin cocuklarmm interneti kullanmalanna izin verdikleri fakat cesitli
nedenlerden dolayi da interneti kullanrnalanru istemedikleri ortaya cikrmstrr.
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Tablo 10. 9ocu{Junuzun internet kullamm izni ile interneti bir hafta i<;indekikullnma
stkh{Jtarasmdaki ilisk! Ki-Kare (X2) testi

Cocuqunuzun interneti bir hafta icindeki kullanma s1kl191
Cocugunuzun Internet
llarurn izni

lznim var

1Gun

2-3 Gun

4 Gun ve Ozeri

TOTAL

n

142

155

128

425

%

33.4

36,5

30,1

100,0

n

46

8

7

61

%

75.4

13, 1

11,5

100,0

n

29

11

6

46

%

63.0

23,9

13,0

100,0

n

217

174

141

532

%

40.8_

- 32,7

26,5

100,0

lznim yok

Diger

Chi-

Asymp.

square (X2)

Sig (p)

49,705

,000

49,877

,000

30,347

,000

Total

P < ,05

Velilerin cocuklanrun interneti kullanmalanna izinleri olmadrq: halde 1 gun
kullananlarrn % 75,4 (46 kisi) olduqu, 2-3 gun kullananlarrn13,1 (8 kisi) olduqu ve
4 gun uzeri kullananlarrn da %11,5 ( 7 ki~i) olduqu saptanrmstrr.
Buna gore cocuklanrun interneti kullanmalarrna izni olmayan velilerin
izinsiz olarak internete giren cocuklanrun internete girdikleri gun bakrmrndan
anlamlr olarak bir dususte oldugu qorulrnustur.
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Tablo 11. Evinizde internetiniz olmest i/e cocuqunuzun internet kullernmt
arasmdaki ifi$ki Ki-Kare ()(2) testi

Cocuqunuzun internet kullarurruna
Evinizde internet
baqlantiruz var rm iznim var

iznim yok

Diger

TOTAL

n

332

31

22

385

%

78, 1

50,8

47,8

72,4

n

93

30

24

147

Chi-

Asymp.

square (X2)

Sig (p)

Evet
35,046

Hayrr

,000

,000

32,331
%

21,9

49,2

52,2

27,6

n

425

61

46

535

%

100,0

100,0

100,0

100,0

31,692

,000

Total

-

P < ,05

-

Evlerinde internet baqlantrs: olanlara baktrqrrruz zaman % 72,4 (385 ki~i)
evlerinde

internetin

qorutmustur.

olduqu,

%27,6

(147 kisi) evlerinde

internetin

olmad191

Buna gore evlerinde interneti olduqu halde cocuklanrun interneti

kullanmasma izni olmayanlarrn %50,8 (31 kisi) olduqu da saptanmrsttr.
Bunun sebebinin de acik uclu olarak sorulan sorulara verilen yanrtlardan
kimi .velilerin cocuklanrun teknolojiden geri kalmamalarrrn istemeleri fakat bazr
velilerin korkularrnrn olrnasmdan dolayt da
istememeleri oldugu saptanrmstrr.

cocuklanrun interneti kullanmasrru
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Tablo 12. Annenin egitim durumu i/e 9ocu{Jununinternet kullamm, arasmdaki ifi$ki

'i-Kere (X2) testi

~ocugunuzun internet kullerumma
Annenin egitim
durumu

llkokul

Ortaokul

iznim
var

lznim
yok

Diger

n

75

22

13

110

%

68,2

20,0

11,8

100,0

n

44

8

3

55

%

80,0

14,5

5,5

100,0

n

175

21

22

218

Lise

Oniversite

TOTAL

%

80,3

9,6

11

100,0

n

104

9

6

119

%

87,4

7,6

5,0

100,0

n

27

1

2

30

%

90,0

3,3

6,7

100,0

n

425

..61

46

932,

%

79,9

11,5

8,6

100,0

Chi-

Asymp.

sguare (X)

Sig (12)

18,885

,015

18,828

,016

9,735

,002

Diger

P < ,05

-

Total

Annenin egitim durumu ile cocuklanrun interneti kullanmalanna bak1ld1g1
zarnan ( X2 =18,885, p=,01 ~) annenin egitim durumu ile cocuklanrun interneti
cullanrnalan arasindaki istatiksel anlamda tark oldugu gorOlmO~Hir.
Buna gore % 79,9 (425 ki~i) iznim var, % 11,5 (61 ki~i) iznim yok ve % 8,6
(46 ktsi) diger gorO~ler de oldugu saptanrrustrr.
cocuktanrun

interneti kullanmasma

izni olan velilerin %68,2 ( 75 kisi)

ilkokul,%80,0 (44 ki~i) ortaokul,%80,3 (175 kisi) lise, %87,4 (104 ki~i) Oniversite
ve %90,0 (27 ki~i) diger bolumlerden ve branslardan mezun olrnus veliler olduqu
saptarrustrr.
Cocuklannm interneti kullanmasma izni olmayan

velilerin ise %20,0 (22

kisi ) ilkokul,%14,5 (8 ki§>i) ortaokul, %9,6 (21 kisi) lise,%7,6 (9 ki~i) unlversite ve
%3,3 (1 kisi) diger bolurnterden ve branslardan mezun olrnus
gorOlmO§ltor.

=========

-- -

veliler olduqu
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Bu durumda

mezuniyet durumu farketmeksizin iznim var ,iznim yok ve

iger diyen velilerin dususte olduqu saptanrms ve 9ogunlugun izin verildigi
orulmektedir.
Tablo 13. Babanm egitim durumu i/e 9ocugunun internet kuttenum arasmdaki ili§ki
'-Kare (X2) testi

Cocuqunuzun internet kullarurru
Babanin egitim durumu
iznim
var
ilkokul
Ortaokul

Lise

Oniversite

Diger

Total

-

iznim
yok

Diger

TOTAL

n
%

81

24

12

117

69,2

20,5

10,3

100,0

n

48

7

8

63

%

76,2

11, 1

12,7

100,0

n

160

20

17

197

. 8,6

Chi-

Asymp.

sguare (X~)

Sig !i;i)

18,520

,018

17,803

,023

9,599

,002

100,0

%

81,2

10,2

n

118

9

7

134

%

88,1

6,7

5,2

100,G

n

18

1

2

21

%

85,7

4,8

9,5

100,0

n

425

61

46

532

%

79,9

11,5

8,6

100,0

P < ,05

Babanm egitim durumu ile cocuklanmn interneti kullanmalanna bak1ld191
zaman ( X2 =18,520, p=,018) babamn egitim durumu ile cocuklanrnn interneti
ullanmalan arasindaki istatiksel anlamda fark oldugu gorulmu~tur.
Bun a gore % 79,9 (425 kisi) iznim var, % 11,5 (61 kisi) iznim yak ve % 8,6
(46 kisl) diger goru~ler de oldugu saptanrrustrr.
cocuktannm

interneti kullanmasma

izni olan velilerin %69,2 (81 kisi)

ilkokul,%76,2 (48 kisi) ortaokul,%81,2 (160 kisi) lise, %88,1 (118 ki~i) universite
e %85,5 (18 ki~i) diger bolumlerden ve branstardan mezun olmus veliler olduqu
saptarrustir.
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Cocuklanrun interneti kullanmasma izni olmayan

velilerin ise %20,5 (24

i ) ilkokul,%11,1 (7 kisi) ortaokul, %10,2 (20 kisi) lise, %6,7 (9 ki~i) universite
%4,8 (1 kisi) diger bolumlerden ve branslardan mezun olrnus veliler olduqu
rulrnustur.
Bu durumda

mezuniyet durumu farketmeksizin iznim var, iznim yok ve

ier diyen velilerin dususte oldugu saptanrrus ve 9ogunlugun izin verildlql
rulmektedir.

Tab/014.Cocugunuzun bir giin icinde interneti kullanma s1kltg1ile siz ,;ocugunuzun
giin lcerisinde interneti ne kadar kullanmasm, istiyorsunuz arasmdaki ili§ki Ki-Kare (X2)

:ti
Siz cocuqunuzun bir gun icerisinde ne kadar kullanrnasiru istiyorsunuz

;ugunuzun bir gun
de interneti kullarurn
191

En fazla
1 saat

1-2 saat
arasi

3-4 saat
arasi

TOTAL

n

258

53

,0

311

%

80,1

26,6

,0

58,5

n

55

130

,0

185

%

17,1

65,3

,0

34,8

n

9

16

11

36

%

2,8

8,0

100

6,8

n

322

199

11

532

%

100,0

100,0

100,0

100,0

En fazla 1 saat

1-2 saat arasi

3-4 saat arasi

Chi-

Asymp.

sguare (X)

Sig (e)

302,279

,000

213,923

,000

168,847

,000

P < ,05

Total

<;ocugunuzun bir gun icinde interneti kullanma s1kl191 ile siz cocuqunuzun
gun icerisinde interneti ne kadar kullanrnasrru istiyorsunuza bak1ld191 zaman

(2

=302, 179, p=,000) cocuqunuzun bir gun icinde interneti kullanma s1kl191 ile

: cocuqunuzun bir gun icerisinde interneti ne kadar kullanrnasrm istiyorsunuz

asindaki istatiksel anlamda fark olduqu sonucu ortaya crkrrustrr.
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Cocuklann %58,5 (311 ki~i) en fazla 1 saat, %34,8 (185 ki~i) 1-2 saat
arasi ve % 6,8 (36 ki~i) 3-4 saat arasi interneti kullandiklar gorOlmO~tor.
Buna gore velilerin cocuklanrun interneti ne kadar kullanrnalanm istiyorlar
ranlanna bakt191mzda %80, 1 (258 ki~i) en fazla 1 saat interneti kullaruyor, %26,6
53 ki~i) 1-2 saat arasi, %0 hk oranda 3-4 saat arasi kullandiklan saptannustrr.
1-2 saat aras: interneti kullanan cocuklarin % 17, 1 (55 ki~i) en fazla 1 saat,
65,3 (130 kisi) 1-2 saat aras: ve % 0 hk oaranla 3-4 saat arasi interneti
llandrklan gori.ilmi.i~tor
3-4 saat arasi interneti kulanan cocuklarin % 2,8 (9 kf~i) en fazla 1 saat, %
(16 ki~i) 1-2 saat
saptanrrustrr.

arasi,

Bu da c;ogu cocuklarin,
ullandrklarr,

hatta

daha

fazla

% 100 (11 kiai) 3-4 saat arasi

ailelerinin
interneti

istekleri

dcqrultusunda

ku'lanmalanrn

isteyen

kullandrklan

ineterneti
ailelelerin

cuklanrun dahi interneti en fazla 1 saat kullandrklan sonucu saptanrrustrr.
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Tab/o:15. 9ocu{Junuzun internet Kullammma

Yoneti« Gorii!jlerinin De{Jerlendirirlmesi

E

E

UJ

-.::,:. ::J
~
=O
C >,

"iii

0
~

-=

gunuzun internet kullarurruna yonelik
-1$1erinin guven boyutu ele almarak
turulrnus olan sorular

::J

::,c

QJ

E

~

>,
-

rel

0>,

ro
ro
::,c

E
-@

"iii E

-C

QJ

::,c

::,c

X

::J

~

;g 0

If)

-@

::,cQJ ::,c
rel

E

E

::J

E
rel

-=ro

cii
t:::

::,c

0

t:::

Cf)
ell Cf)
"Cl~

C rel

.$ E

Cf)

0..

rel

Cf)

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

10,5

56

28,4

151

36,1

192

12,4

66

12,6

67

3, 11

1,14

18,6

99

26,1

139

23,9

127

22,2

118

9,2

49

3,20

1,25

13,5

72

35,9

191

32,3

172

11,5

61

6,8

36

3,37

1,06

4,7

25

9,6

51

18,2

97

23,9

127

43,6

232

2,07

1, 19

16,4

87

20,5

109

33,1

176

18,2

97

11,8

63

3, 11

1,22

19,9

106

24,6

131

21,8

116

22,9

122

10,7

57

3,20

-1,28

10,3

55

16,9

90

32,1

171

31,4

167

9,2

49

2,87

1, 11

13,5

72

21,2

113

26,1

139

27,6

147

11,5

61

2,97

1,22

10,0

53

33,3

177

24,2

129

20,3

108

12,2

65

3,08

1,19

23,3

124

31,6

168

16,0

85

19,4

103

9,8

52

3,39

1,29

:ugunuzun internet kullarurruna yonelik
-1$1erinin egitim boyutu ele ahnarak
turutmus olan sorular

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

X

ss

Internet cocuqurnun merak ettigi konulan
nmek icin ilk basvuru kaynag1d1r.

31,0

165

35,5

189

15,4

82

13,0

69

5, 1

27

3,74

1,17

Cocuqum ara§t1rd191 konuda en aynntrl:
ye internetten ulasir.
internetin cocuqumun egitsel acidan
§tirdigine lnaruyorurn.

28,0

149

38,0

202

19,4

103

10,3

55

4,3

23

3,75

1,10

19,4

103

35,0

186

30,8

164

10,2

54

4,7

25
3,54

1,05

internet cocuqumun arastrrma yapma
ini artrnyor.

22,7

121

39,5

210

25,9

138

8, 1

43

3,8

3,69

1,02

internet cocuqumun gene! kultoruno
stiren bir aractir.

18,8

100

34,6

184

32,3

172

7,9

42

3,51

1,08

..,ocugum adma interneti guvenli
1yorum.
rnkarurn olsa internet ruzirru arttrnnrn.
ccuqurnun interneti kullanma istegi beni
indiriyor.
ternet kafeye gitmesine izin veriyorum.
ocuqurnun geli$mesi icin, internetin
jphanelerden daha yararh olduqunu
unuyorurn.
ternetincocuqurn Ozerinde bag1ml!l1k
tt191n1 dusunuyorurn.
,ternetin cocuqumu kotu etkilediqini
unuyorurn.
ternetin cocuqumun sosyal becerilerinin
mesini enqellediqini
unuyorurn.
ternet cocuqurnun bes zamanlanru
·erlendirmesi ir;:in uygun bir aractir.
i;ocugumun internette daha fazla oyuna
an ayrrrnas: beni sinirlendirir.

- -

6,4

20
34

66
internette kendi hrzina gore ogrenme
am yakaladiqrru dusunuyorurn.

17,7

94

36,1

192

30,3

161

12,2

65

3,8

20

3,51

1,03

internetteki odev sitelerinin
aru oldugunu dusunuyorurn.

20,7

110

36,1

192

31,4

167

6,4

34

5,5

29

3,60

1,05

15,6

85

32,9

175

34,2

182

14, 1

75

3,2

17

3,43

1,01

internette ogretimin cocuqumu srkrctlrktan
ard191n1 dusunuyorurn.
12,4

66

28,0

149

35,9

191

17,3

92

6,4

34

3,22

1,07

3,17

1,09

cocuqurn icm

<;ocugum icin internetteki ogretimin ilgi
ici olduqunu dusunuyorum

Internet cocuqurnun ders veriminde artis

34

alar.

13,3

71

24,1

128

35,9

191

20,3

108

6,4

internet cocuqurnun kullanabileceqi
ensel bir kOtuphanedir.

22,4

119

41,0

218

23,9

127

7,7

41

5, 1

27

3,67

1,06

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

X

ss

12,6

67

16,0

85

30,5

162

31,6

168

9,4

50

2,90

1,16

Internet kutlarnrru ile kontrolsOz bir sekiloe
elde edeceqine inaruyorurn.
16,0

85

23,1

123

28,9

154

21,4

114

10,5

56

3, 11

1,22

32,0

170

24,1

128

22,6

120

12,4

66

9,0

48

3,56

1,30

37,6

200

22,9

122

23,3

124

10,9

58

5,3

28

3,76

1,21

ugunuzun internet kullarurruna yonelik
uslerinin kayg1 boyutu ele allnarak
turulmus olan sorular
Cocuqumun interneti kullanma istegi beni
~ gin ediyor

interneti kullanrnast yerine kitap
rnasrru tercih ederim.
internetin cocuqurn ii;:in gereksiz ve
arussiz bilgi ii;:erdigini cusunuvorum.

10,0

53

8, 1

43

33,8

180

30,3

161

17,9

95

2,62

1,16

Cocuqurnun internette ans veris
rnasiru govenli bulmuyorum.

37,8

201

17,7

94

18,6

99

10,3

55

15,6

83

3,48

1,48

interneti bes zarnanlan drsmda
anrnasma izin vermiyorum.

31,4

167

28,2

150

17, 1

91

14,5

77

8,8

47

3,56

1,31

internette iken tacize ugramasindan
uyorum.

32,5

173

23,1

123

20,9

111

14,7

78

8,8

47

3,55

1,31

17,5

93

20,9

111

40,4

215

13,9

74

7,3

39

3,27

1, 12

Uygunsuz icerikf sitelere erisebilme
11191 beni tedirgin ediyor.

39, 1

208

24,4

130

20,9

111

7,3

39

8,3

44

3,78

1,26

lnternette calrsrnarun cocuqum ii;:in sinir
ucu oldugunu dusunuyorurn.

7,7

41

14,3

76

32,9

175

30,5

162

14,7

78

2,69

1, 11

internetin cocuqumu saldrrqanlastudrquu
unuyorurn.

9,2

49

16,0

85

29,5

29,7

158

15,6

83

2,73

1, 17

N

%

N

%

N

%

N

%

N

X

ss

-

lnternetten korunma programlanna
ma paketi) guvenmiyorum.

(aile

157

ugunuzun internet kuuarurmna yonelik
uslertnln sosyal boyutu ele ahnarak
turulrnus olan sorular

%

internette cocuqurnun kendini ozqurce
e edebildiqine inaruyorum.

12,4

66

20,7

110

38,5

205

19,0

101

9,4

50

3,07

1, 12

Mektup yazmak yerine e - posta
anrnasrru tercih ederim.

17,3

92

21,2

113

30,5

162

16,9

90

14, 1

75

3,10

1,27
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Fazla internet kullarurnrmn cocuqurn icin
isirn bozukluquna neden oldugunu
26,3
sunuyorurn.
Cocuqum internet sayesinde yeni kisilerle
rsrnas: beni sevindiriyor
.Cocuqum'un sorunlanru internet yoluyla
11 kesimlerden kisilerle paylasmasi beni
atlatryor,
internetin cocuqumda huzursuzluk
att191n1 dusunuyorurn
Cocuqurnun internette zamarun nasil
igini bilmeden vakit qecirrnesi beni
irlendiriyor.

140

22,9

122

24,6

131

16,9

90

9,2

49

3,40

1,28

8,3

44

13,2

70

32,9

175

23,3

124

22,4

119

2,61

1,20

9,4

50

7,5

40

27,1

144

23,1

123

32,9

175

2,37

1,26

10,3

55

12,6

67

32,7

174

28,2

150

16,2

86

2,72

1, 18

30,3

161

24,1

128

22,0

117

15,4

82

8,3

44

3,50

1,30

Yukardaki tabloda verilen orneklern dikkate ahndiqmda ( x =3,74,
SS=1, 17) ailelerin cocuklanrun merak ettigi konulan ogrenmek icin ilk basvuru
kaynaq: olarak interneti gordukleri, ayni zamanda (

x =2,62, SS=1,16)

ailelerin

internetin cocuklan icin gereksiz ve kullarussrz bilgi icerdiqini dusundakleri
belirtilmis, (

x =3,75,

SS=1,10)

ailelerin cocuklanrun ara~t1rd191 konuda en

aynntrli bilgiye internetten ula~t191 ve ( x =2,69, SS=1,11) cocuklarin internette
cahsmarun sinir bozucu olduqunun -dO~i:indOkleri belirtilrnis, (

x =3,69, SS=1,02)

ailelerin internetin cocuklannda arastrrma yapma isteqini artrrdrquu ve ( x =3,76,
SS=1,21) kitap okumalan yerine interneti kullanmasim tercih ettikleri belirtilrnistir.

(x

=3,78, SS=1,26) Cocuklann uygunsuz icerikli sitele re erisebilme olas1l191

aileleri tedirgin ettigi, ayni zamanda (

x =2,07, SS=1,19)

ailelerin cocuklanrun

internet kafe'ye gitmesine izin vermedikleri belirtilrnistir. Son olarak (
-

- -

-

- -

x =2,61,

SS=1,20) cocuklanrun internet sayesinde yeni ki~ilerle tarusrnast aileleri
sevindirrnediqi, ayni zamanda ( x =2,37, SS=1,26) cocuklartrun sorunlannr
internet yoluyla farkh kesimlerden ki~ilerle paylasrnasimn aileleri rahatlatmadrqi
sonuclan ortaya crkrrustrr.
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4. 3. Velilerin Demografik Bilgilerinin Anket Maddeleri ile Karsuastmlmasi

Bu bolurnde orneklerni olusturan velilerin kisisel bilgilerine ve anket
maddelerindeki sonuclanna yer verilrnistlr.
Tablo 16'da 6rneklemi olusturan velilerin Kisisel bilgileri ve anket
maddelerindeki puanlan arasmda anlamh bir farkm olup olrnadrqrru belirlemek
arnaciyla uygulanan paired sample t-test, One-way (Anova) ve Post-hoc
sonuclanyla ilgili veriler verilrnistir.

Tablo:16. Ornek/emi olusturen veli/erin evindeki internet baglant1s1 ile anket
maddelerine yonelik t- testi sonucten
Soru:4
Evet
Hayir

X

N

ss

120.58

385

18.311176

115.36

147

16.91232

t

p

Acrklama

1.963

.162

P<.05 Fark
Anlarnh

Tablo 16'da gorOldOgO gibi 6rneklemi olusturan velilerin evlerinde internet
baqlantisi

ile anket maddelerindeki sample t-test sonuclan arasmda anlarnf bir

farkm olduqu saptanrrustrr (p<.05). Bu sonucta gosteriyor ki orneklerni .olusturan
velilerin

c;ogunlugunun evlerinde internet baglant1smin oldugu saptanrrus Ve

ailellerin evlerinde internetin olmasrru istedikleri sonucu ortaya cikrnrstrr.
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Tablo:17. Orneklemi otusturen velilerin cocuklennm cinsiyeti i/e anket maddelerine
yonelik t- testi sonucien

X

N

ss

119.69

270

17.00744

Soru:8

K1z

118.57

Erkek

Tablo
cinsiyeti

262

t

p

1.053

.305

Acrklarna
P>.05 Fark

Anlamsiz

19.12411

17'de gorOldOgO gibi orneklerni

olusturan velilerin cocuklanrun

ile anket maddelerindeki t-test sonuclan arasinda anlarnh bir farkm

olrnadrq: saptanrrustrr (p>.05). Bu sonucta qostertyorki
velilerin

cocuklanrun cinsiyetleri

omeklerni

olusturan

ile internet kullarumlan arasinda

bir farkm

olmad191 gorOlmO!;, ve velilerin cinsiyet ayrnrru yapmaksrzm cocuklanrun interneti
kullanmasrru istedikleri saptanrrustrr,

Tablo:18.

Ornek/emi

oiusturen

veliferin

cocuklenntn

strut

tekran

ile

anket

maddelerine yonelik t- testi sonuclen

r

N

ss

113.82

23

13.30295

Soru:10
Evet

Hayrr

119.38

509

t

p

Acrklama .

2.590

.108

P>.05 Fark
Anlamsrz

18.23180

Tablo 18'de gorOldOgO gibi orneklerni olusturan velilerin cocuklannm srruf
tekran

ile anket maddelerindeki

olmad191 saptanrrustir
velilerin cocuklanrun
arasmda

t-test sonuclart

arasinda

anlaml: bir farkm

(p>.05). Bu sonucta qosteriyor ki orneklerni olusturan
siruf tekran yaprp yapmamalan

ile internet kullarumlan

bir farkm olmadiq: ve velilerin cocuklarina

bir ceza unsuru olarak

internet kullarurruru krsitlamadrqi qorulrnustur.
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Tab/019. Orneklemi otusturen velilerin cinsiyeti ile anket maddelerine ytmellk' ttesti sonucten

Soru:1
Anne

X

N

SS

117.97

297

18.28545

120.61

Baba

235

t

p

1.030

.311

17.72891

P>.05 Fark
Anlarnsiz

Tabla 19'de gorOldOgO gibi orneklerni olusturan velilerin cinsiyeti ile anket
maddelerindeki t-test sonuclan arasinda anlarnh bir farkin olrnadrq: saptanrmstrr
(p>.05). Bu sonucta qosteriyor ki orneklerni olusturan velilerin cinsiyetlerinin
cocuklanrun

interneti

kullanmalarina

yonelik

gorO~lerini

etkilernediqini

qostermektedtr.
Tablo:20. Ornek/emi
kullamm siireleri

otusturen

velilerin

i/e anket maddelerine yonelik Anova sonuclen

X

N

ss

112.70

217

17.07997

2-3 Gun

121.12

174

17.19935

4 Gun ve uzeri

126.60

141

17.262558

Soru:13
1Gun

cocuktertnm interneti bir hafta icintie

F

p

29.728

.000

P<.05 Fark
Anlamh
2-3 Gun
4 Gun Ve Ozeri
1 Gun
4 Gun Ve Ozeri
1 Gun
2-3 Gun

Tabla 20'de gbrOldOgO gibi velilerin cocuklarirun interneti bir hafta icinde
kullarurn sOreleri puan ortalamalan 1 gun (

Y

=112.70, SS=17.07), 2-3 gun ( Y

=121.12, SS=17.19) ve 4 gun ve uzeri (Y=126.60,

SS=17.26) seklindedir.

interneti bir hafta icerisinde 1 gOn kullanan cocuklar ile 2-3 gun , 4 gun ve
uzeri kullananlar arasinda anlarnh bir fark oldugu gbrOlmO~tor (F=29.728, P<.05).
Buna gore velilerin cocuklanrun
1 gun

kullanmasrru

interneti bir hafta icerisinde daha cok

istediqi gbri.ilmi.i~tor. 2-3 gun, 4 gun ve uzer] kullanan
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cocuklarin

aillerinin de cocuklanrun

interneti 1 gun kullanrnalanru

isitedigi

qorulrnustur.
4 gun ve uzeri interneti kullanan cocuklarrn ailelerinin cocuklanmn internet
kullarurruna yonelik daha olumlu gor09te oldugu saptanrmstrr.

Tab/o:21. 6rneklemi olusturen veli/erin cocuktenntn strutt ile anket madde/erine
yonelik Anova sonuclen

Soru:9
S1n1f 3

r

N

ss

117.94

170

16.11743

183

19.49108

179

18.36165

119.90

S1n1f 4

119.51

S1n1f 5

F

p

.574

.564.

P>.05 Fark
Anlamsiz

Tabla 21 'de gorOldugO gibi ogrencilerin siruflanna gore puan ortalamalan _
3.sinif (

X

=117.94, SS=16.11) ,4.s1nif ( X =119.97, SS=19.49)

ve 5. siruf ( X

=119.51, SS=18.36) seklindedir.
Yukardaki

tabloda

anlasilacaq:

gibi ogrencilerin

smtflan

ile velilerin

cccuklanrun internet kullarurm ile ilgili gor091eri arasmda anlamll bir fark olrnadrq:
ortaya 91km19t1r.
Eide edilen sonuclara gore velilerin, cocuklanrun srruflanna bakrtmaksrzm
interneti kullanmalarmda bir sakmca gorOlmedigi saptanrrustrr.
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Tablo:22. Orneklemi otusturen velilerin (anne) egitim durumu ile anket maddelerine

yoneti« Anova sonuclen

x

N

55

115.21

110

15.05914

Soru:6

llkokul

116.74

Ortaokul

55

F

P<.05 Fark
Anlamh
Ortaokul
Lise
Oniversite
Diger

p

llkokul
Lise
Oniversite
Dig er

19.80387

Lise

120.93

218

18.14218

Oniversite

121.52

119

19.35959

Diger -

115.46

30

16.70377

2.947

llokul
Ortaokul
Oniversite
Dig er
llkokul
Ortaokul
Lise
Dig er
ilkokul
Ortaokul
Lise
Oniversite

.020

Tabla 22'de gbrOldOgO gibi ogrencilerin annelerinin egitim durumuna gore
puan

ortalamalarr,

ilkokul

(

88=19.80), lise (X=120.93,

x

=115.21, 88=15.05),

ortaokul

88=18.14), universite (X=121.52,

diger branslardan mezun clan anneler (

x

(

x =116.74,

88=19.35) ve

=115.46, 88=16.70) seklindedir.

ilkokul mezunu olan anne veliler ile ortaokul, lise, universite ve diger
branslardan

mezun olan anneler arasmda anlarnh bir fark vardrr (F=2.947,

P<.05).
Bu da c;ogunlugunun lise, Oniversite ve diger branslardan
olan

anne

velilerin

egitim

seviyelerinin

artikca

kullanmalarrn, isteme oranlanrunda artt191 gorOlmektedir.

mezun olrnus

cocuktanrun

interneti
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Tab/o:23. Orneklemi otusturen velilerin (baba) egitim durumu ile anket madde/erine

yonett« Anova sonuclen

y

N

ss

113. 71

117

16.78199

Ortaokul

120.84

63

15.10096

Lise

119.77

197

17.68787

122.14

134

19.95150

119.28

21

19.30322

Soru:7

ilkokul

Oniversite

F

p

3.837

.004

Diger

P<.05 Fark
Anlamh
Ortaokul
Lise
Oniversite
Dig er
llkokul
Lise
Oniversite
Diger
llokul
Ortaokul
Oniversite
Dig er
llkokul
Ortaokul
Lise
Dig er
ilkokul
- Ortaokul
Lise
Oniversite

Table 23'de gorOldOgO gibi ogrencilerin babalanrun egitim durumuna gore
puan

ortalarnalan,

88=15.10),

ilkokul

lise (Y=119.77,

diger branslardan

( Y =113.7-1-,
88=17.68),

mezun olan babalar (

Y

88=16.78),

ortaokul

Oniversite (Y=122.14,
=119.28, 88=19.30)

( Y =120.84,
88=19.95) ve

seklindedir.

ilkokul mezunu olan baba veliler ile ortaokul, lise, Oniversite ve diger
branslardan

mezun olan babalar arasinda

anlamh bir fark vardrr (F=3.837,

P<.05).
Bu da c;ogunlugunun lise, Oniversite ve diger branslardan

mezun olrnus

olan baba velilerin, anne olan velilerde olduqu gibi egitim seviyelerinin artrkca
cocuklanrun interneti kullanrnalanrn isteme oranlanrunda artt191 gorOlmektedir.
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Tab/o:24. 6rneklemi
kullanma stirelerl

ile anket maddelerine

1-2 Saat Arasi

veli/erin

yonett«

cocuklenntn

N

ss

114.94

311

16.43218

185

17.48205

124.22

interneti

bir gun icinde

Anova sonuclen

x

Soru:14

En Fazla 1 Saat

olusturen

p

F

P<.05 Fark
Anlarnh
1-2 Saat Arasi
3-4 Saat Arasi

23.138

.000

En Fazla 1 Saat
3-4 Saat Arasi

3-4 Saat Arast

Tabla
icerisinde
88=16.43),

129.27

36

En Fazla 1 Saat

23.62881

1-2 Saat Arasi

24'de

kullanma

gorOldOgO

gibi velilerin

sureleri puan ortalaman,

1-2 saat arasi (X=124.22,

cocuklanrun

interneti

bir gOn

en fazla 1 saat ( Y = 114.94,

88=17.48)

ve 3-4 Saat Arasi (Y

=129.27, S8=23.62) seklindedir.
interneti bir gun icerisinde en fazla 1 saat kullanan cocuklar ile 1-2 saat
_ arasi kullanan ve 3-4 saat arasi kullanan cocuklar arasmda anlamh bir fark vardir
(F=23.138, P<.05).
Buna gore kullarurn sOreleri daha 90k olan cocuklann velilerinin internete
yonelik olumlu gorO~lerde olduqu saptanrmstrr.
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Tab/o:25. Orneklemi oiusturen velilerin istekleri dogrultusunda cocukiennm
interneti bir giin icinde kullanma siireleri i/e anket maddelerine yonelik Anova sonucien

X

N

ss

115.06

322

16.87905

199

16.67077

Soru:15

En Fazla 1 Saat
1-2 Saat Arasi

124.87

p

F

P<.05 Fark
Anlarnh
1-2 Saat Arasi
3-4 Saat Arasi

24.323

.000

En Fazla 1 Saat
3-4 Saat Arasi

3-4 Saat Arasi

134.81

11

En Fazla 1 Saat

35.13636

1-2 Saat Arast

Table
icerisinde
88=16.87),

25'de

gori..ildi..igi..i

gibi velilerin

kullanma si..ireleri puan ortalaman,
1-2 saat arasi (

Y

cocuklanrun

interneti

bir gun

en fazla 1 saat ( Y =115.06,

=124.87, 88=16.67)

ve 3-4 saat arasi ( Y

=138.81, SS=35.132) seklindedir,

fnterneti Bir gun icerisinde en fazla 1 saat kullanan cocuklar ile 1-2 saat
arast kullanan ve 3-4 saat arasi kullanan cocuklar arasmda anlamll bir fark vardrr
(F=24.323, P<.05).
Buna gore kullarurn si..ireleri daha 90k clan cocuklarin velilerinin internete
yonelik olumlu gori..i~lerde olduqu saptanrnrstrr.

BOLOM V
SONUCLAR ve ONERiLER
Bu bolurnde arastrrmarun bulgularma dayah olarak ulasilan sonuclara ve
geli~tirilen onerilere yer verilrnistir.

Sonuclar
Bu arastrrmada

ilkogretimde

ogrencilerin

internet

kullarurruna

yonelik

velilerinin gori.i~leri arastmlrrustrr.
Bu calismada orneklem yer alrnaktadrr. Orneklem ilkogretim okularrnda
okuyan

ogrencilerin

532 velisinden

olusmaktadir.

Orneklemin

cocuklartrun

internet kullarumma yonelik gor091erini almak icin kisisel bilgilerden olusan kisisel
bilgi formu ve gorO~lerin almd191 anket uyqulanrrustrr.
Arastirma kapsammda orneklernde yer alan 6grenci velilerinin demografik
ozelllkleri incelendiginde %54, 7 (291 kisi) anne, %42,5 (226 ki~i) baba ve %2,8
(15 kisl) diger klsilerden olusmaktadir.

Velilerin yaslan incelendiqlnde

ogrenci

velilerinin %7,0 (37 kisl) 20 - 30 yas arast kisilerden olustuqunu, %57,7 (307 ki~i)
30 - 40 yas arasi, %32,9 (175 kisi) 40 - 50 yas arasr, ve %2,4 (13 ki~i) 50 - 60
yas arasi velilerden

olu~tugu gorOlmektedir. Velilerin

dag1llm1 incelendiqinde orneklemi olusturan
%49,2 (262 -ki~i) ise krz ogrencilerden

ogrencilerin %50,8 (270 ki~i) erkek,
olu~tugu gori.ilmektedir.

kullandtklan

internet baglant, turu incelendiqinde,

baglanirken

ADSL

kullandrqrru,

%23,7

cocuklarin cinsiyete gore

(126

Ogrencilerin

%24,6 (131 ki~i) internete
kisi)

diger

baqlant:

torlerini

kulland1gm1, %22,9 (122 ki~i) Mobil ( 3G) kulland1g1ni,%18,2 (97 kisi) Kablosuz
Ag kulland1g1ni ve % 10,5 (56 ki~i) Dial Up baglant1 cesidtnt
gorulmektedir.

Bu

sonuelar

incelendtqinde

ogrencilerin

bir

kuilandrklan

9ogunlugunun

internete baglanirken Adsl'i tercih ettigi gori.ilmektedir.
Velilerin
lncetendlqlnde

cocuklanrun

interneti

bir

gun

(X2 == 136,412, P==,000) cocuklann

icinde
interneti

kullanma

s1kl1g1

bir hafta icindeki

kullarurn s1kllg1 ile bir gun icindeki kullarum s1kl1g1 arasmdaki istatiksel anlarnda
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bir tarkrn olduqu gorulmu~. cocuklarin hafta icindeki internet kullarum gunleri
arttik sonra gun icindeki kullarurn s1khg1 1 saatten 1-2 saat arasi artrs gosterdigi
saptanrrustrr

Velilerin

cocuklanrun

internet

kullarnrruna izin verme durumu

incelendiqinde %79,9 (425 ki~i) izin verdiqini, %11,5 (61 kisi) izin vermediqini ve
%8,6 ( 46 ki~i) diger goru~lerde olduqunu saptanrrustrr. A91k uclu olarak yapilan
sorularda velilerin cocuklanrun interneti kullanmalarrna izin verdikleri fakat cesitl,
nedenlerden
Velilerin

dolayi da interneti kullanmalanru

cocuklanrun

interneti kullanmalanna

istemedikleri

ortaya cikrrustrr.

izinleri olmadiq:

halde 1 gun

kullananlarrn % 75,4 (46 kisi) olduqu, 2-3 gun kullananlarrn 13, 1 (8 ki~i) oldugu ve
4 gun uzeri kullananlarrn'da % 11,5 ( 7 kisi) olduqu sonuclar: ortaya 91km1~ ve
buna gore cocuklanrun

interneti kullanmalarrna izni olmayan

velilerin izinsiz

olarak internete giren cocuklarirnn internete girdikleri gun bakrrmndan

anlamh

olarak bir dususte olduqu qorulrnustur.
Evlerinde

internet baqlantrst olanlan

evlerinde

internetin

olduqu, %27,6

gorulmu~,

buna gore evlerinde

incelediqirnzde

(147 ki~i) evlerinde

% 72,4 (385 kisi)
internetin

olrnadrq:

interneti ·oldugu halde cocuklanrun

interneti

kullanmasma izni olmayanlann %50,8 (31 kisi) olduqu

da saptanrrustrr. Bunun

sebebinin de acrk uclu olarak sorulan sorulara verilen yarutlardan kimi velilerin
cocuklanrun

teknolojiden

korkulanrun

olrnasindan

geri

kalrnarnalanru

dolayi

istememeleri olduqu saptanrrustrr.
(X2 =18,520, P=,018)
incelendiqinde

da

istemeleri

cocuklanrun

fakat

bazi velilerin

interneti

kullanrnasrru

Annenin ( X2 =18,885, p=,015)

ve babarun

egitim durumu ile cocuklanrun interneti kullanrnalanru

annenin ve babarun egitim durumu ile cocuklanrun

interneti

kullanmalarr arasrndaki istatiksel anlamda fark olduqu ortaya 91km1~ ve ailelerin
mezuniyet durumu farketmeksizin

iznim var, iznim yok ve diger diyen velilerin

dususte olduqu saptanrrus ve c;ogunlugun izin verdiqi gorulmu~tor.
Cocuklanrun bir gun icinde interneti kullanma s1kl1g1 ile siz cocuqunuzun
bir

gun

igerisinde

mcelediqirnzde
kullanma

interneti

ne

kadar

( X2 =302, 179, p=,000) cocuqunuzun

s1kllg1 ile siz cocuqunuzun

kullanrnasrru

kullanrnasiru

istiyorsunuz

arasindaki

sorusu

bir gun icinde interneti

bir gun icerisinde
istatiksel

istiyorsunuz

interneti

ne kadar

anlamda fark olduqu sonucu
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ortaya 91km1~, bu da 9ogu cocuklann, ailelerinin istekleri dojirultusunda ineternet
kullandrklan.

hatta

daha

fazla

interneti

kullanrnalanru

cocuklarinm dahi interneti en fazla 1 saat kullandiklan
Cocuqunuzun
degerlendirirlmesine
cocuklanrun

internet

kullarurnma

bak1ld1g1 zaman

orneklern

isteyen

ailelelerin

sonucu saptanrrustir.
ybnelik

dikkate

qoruslerinin

allnd1gmda ailelerin

merak ettigi konulan ogrenmek ic;:in ilk basvuru kaynag1 olarak

interneti gordukleri ve ailelerin internetin cocuklan i9in gereksiz ve kullani~s1z
bilgi icerdiqini dusunduklen belirtilrnistir. Ailelerin cocuklanrun ara~t1rd1g1 konuda
en aynntih

bilgiye internetten

ula~t1g1, ayni zamanda cocuklanrun

cahsrnarun sinir bozucu olduqunu
cocuklannda

dusunduklerinl belirtrnisler, ailelerin internetin

arastrrrna yapma istegini art1rd1g1n, ve kitap okumalan

interneti kullanrnasim
sitelere

internette

erisebilrne

tercih ettikleri behrtilmistir. Cocuklann uygunsuz i9erikli
olas1l1g1 aileleri

tedirgin

ettigi

bunun yarunda

cocukianrun internet kafe'ye gitmesine izin vermedikleri
cocuklannm

yerine

ailelerin

belirtilmistir. Son olarak

internet sayesinde yeni kisilerte tanrsrnasi aileleri sevindirmedigi,

ayni zamarrda cocuklanrnn sorunlannr internet yoluyla farkl1 kesimlerden ki~ilerle
paylasrnasmm aileleri rahatlatmadrqi sonuclari ortaya cikrrustrr.
Orneklemi

olusturan

velilerin

evlerinde

internet

baqlantrst

ile anket

maddelerindeki t-test sonuclarma bak1ld1g1 zaman sonuclar arasmda anlamh bir
farkrn olduqu saptanrnrs (p<.05). Velilerin
baglant1s1nin olduqu ve ailelerin

gogunlugunun

internet

evlerinde internetin olmasrru istedikleri sonucu

ortaya crkrrustrr. Velilerin cocuklanrun cinsiyeti
sonuclan

evlerinde

ile anket maddelerindeki

t-test - -

arasrnda anlarnlt bir farkm olmad1g1 saptanrrus (p>.05) orneklemi

olusturan velilerin cocuklarirun cinsiyetleri

ile internet kullarumlan arasrnda bir

farkin olmad1g1 gbrOlmO~ ve velilerin cinsiyet aymrru yaprnaksrzm cocuklanrun
interneti kullanmasrru istedikleri saptanrrusnr,
Velilerin
sonuclarina
yapmamalan
cocuklarma
gorulmu~tor.

cocuklarirun

siruf

tekran

ile

bak1ld1g1 zaman (p>.05) velilerin
ile internet kullarumlan arasmda
bir

ceza

unsuru

olarak

anket

maddelerindeki

t-test

cocuklarirun siruf tekran yapip
bir farkrn olmad191 ve velilerin

internet

kullamrruru

krsrtlamadrq:
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Velilerin cinsiyeti ile anket maddelerindeki t-test sonuclari arasinda anlarnh
bir farkm olrnadiq: saptanrrus (p>.05) ve velilerin cinsiyetlerinin

cocuklanrun

interneti kullanmalanna yonelik goru~lerini etkilernediqi qorulrnustur.
brneklemi

olusturan

velilerin

cocuklanrun

interneti

bir

hafta

icinde

kullanma sureleri ile anket maddelerine yonelik Anova sonuclanna baktiqrrruz
zaman interneti bir hafta icerisinde 1 gun kullanan cocuklar ile 2-3 gun , 4 gun ve
Ozeri kullananlar arasrnda anlarnh bir fark olduqu gorulmu~ (F=29.728, P<.05)
Buna gore velilerin cocuklanrun interneti bir hafta icerisinde daha eek 1 gun
kullanrnasrru istediqi, 2-3 gun, 4 gun ve uzeri kullanan cocuklarm ailelerinin de
cocuklanrun

interneti 1 gun kullanmalanrn isitedigi gorulmu~tur. 4 gun ve uzeri

interneti kullanan cocuklann ailelerinin cocuklanrun internet kullarurruna yonelik
daha olumlu goru~te olduqu saptanrrustrr. Velilerin cocuklanrun siruf ile anket
maddelerine ybnelik Anova sonuclarrna baktrqrrruz zaman ogrencilerin smtflart ile
velilerin cocuklarrrun internet kullarurru ile ilgili goru~leri arasinda anlarnh bir fark
olrnadrq:

sonucu

cocuklanrun

ortaya

srruflanna

91km1~. elde edilen
bakrlmaksizm

interneti

sonuclara

gore de velilerin,

kullanmalannda

gorulmedigi saptanrrustrr. Ogrencilerin annelerinin ve babalanrun
ile anket

maddelerine

yonelik

Anova sonuclarma

bir sakrnca
egitim durumu

baktrqrrnz zaman

ilkokul

mezunu olan anne (F=2.947, P<.05) ve baba (F=3.837, P<.05) olan veliler ile
ortaokul, lise, universite ve diger branslardan mezun olan veliler arasinda anlamll
bir fark olduqu bu da c;;ogunlugunun lise, universite ve diger branslardan
olrnus

anne

ve baba olan velilerin, egitim seviyelerinin artrkca

mezun

cocuklanrun

interneti kullanmalanrn isteme oranlanrunda artt1g1 sonucunu ortaya koyrnustur.
brneklemi olusturan velilerin cocuklanrun interneti bir gun icinde kullanma
sureleri ile anket maddelerine ybnelik Anova sonuclarrna baktrqrmrzda interneti
bir gun icerislnde

en fazla 1 saat kullanan cocuklar

ile 1-2 saat arast kullanan

ve 3-4 saat arasi kullanan cocuklar arasmda anlarnh bir fark oldupu (F=23.138,
P<.05) ve kullarurn sureleri daha eek olan cocuklann velilerinin internete yonelik
olumlu qorusferde olduqu saptanrrustrr. Velilerin cocuklanrun interneti

bir gun

icerisinde ne kadar kullanrnasrru istiyorlar sorusuna bakt1g1m1z zaman bir gun
ic;:erisinde en fazla 1 saat kullanan cocuklar

ile 1-2 saat arasi kullanan ve 3-4
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saat arasi kullanan cocuklar arasrnda anlarnu bir fark olduqudur (F=24.323,
P<.05). Buna gore internet kullarum sureleri daha eek olan cocuklann velilerinin
internete yonelik olumlu gorO~lerde oldugu saptanmtstrr.

Sonuc;: olarak veliler c;:ocuklannm uzun sOreli internet kullarumlanna olumlu
baktrklan

gorOlmO~tor.

c;:ocuklannm odev
verrnislerclr.

ve

Ancak

Ozellikle

egitim

duzeyleri

arastirmalannda

internet

interneti

sayfalanndaki

yuksek

fazla

sakincah

olan

ailelerin

kullanmalanna

sitelerden

izin

duyduklan

tedirginlikleri belirtrnislerdir.

Oneriler
Gunumuzde ilerleyen internet teknolojilerinin evimizin icerisine girmesi ve
bu teknolojinin gerek aile bireyleri gerekse cocuklanrruzin kullanrnasi neredeyse
irnkansrz hale gelmi~tir bu sebeplerden
sonuclara

gore

bu teknolojik

araclann

delay: ve arastirmadan

elde edilen

ve bunla 'birlikte gelen

Internet

kavrammm cocuklartrruzrn gOvenli bir sekilde hem egitim arnach hem de eglence

amach kullarulrnast onerilmektedir.
Aynca arastirma sonucunda elde edilen olumlu sonuc;:lara yonelik ve bu konuda

yaprlmast gereken arastumalara ilgili olarak asaqrdak: oneriler geli~tirilmi~tir.

1. Ogretmenler

derslerinde

interneti

kullanarak

birc;:ok

kaynaqa

ulasrp

derslerine destek saglamal1d1rlar.

2. Ogretmenler interneti kullanarak hazrrladrklan ders notlarim ogrencileriyle
paylasmahdmar.

Boylece ogrenciler ders notlanrn bilgisayarlanna

hem

indirebilir hem de istedikleri zaman cevrimic! olarak da qoruntuleyip diger
arkadaslanyla da paytasabtnrler.
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3. Bilgisayar ve internet teknolojilerinin egitime olan katkilan incelendiqinde
geleneksel egitime destek olarak internet araclanru kullanarak krsrtl: ders
suresinde

yaprlarnayacak

bircok etkinligi

internet araclan

kullarularak

yaprlrnahdir.

4. Okullardaki

ogretmenler

tarafmdan

ailelere

internet

konusunda

bilgi

edinmeleri icin kurslar verilmelidir.

5. Ogretmen
ogretme

yetistiren
surecinde

kurumlann

programlarma

kuliarurru konusunda

internetin

ogrenme

dersler konularak,

ve

ogretmen

adaylarmm bu bilgi ve becerilerle yetistirilmeleri saqlanmahdrr.

6. Veliler cocuklarina evde internet kullarnrru konusunda kurallar koymahdrr.

7. Cocuklar internet kullarurm konusunda ailelerin sozunu dinlemereri, ve
baska yer ve mekanlarda ailelerinden izinsiz internete girmemeleri icin
cocuklanna aileler tarafmdan internette karsilasabilecekleri

olumsuzluklar

konusunda bilgi verilmelidir.

8.

Aileler cocuklanrun

interneti kullanmasim yasaklamak yerine internet'i

ebeveynleriyle birlikte kullanma alanlan saqlarnahdir.

9. Aileler cocuklanrun

uygunsuz icerikli sitelere erisebileceqinden

tedirgin

olmamamlan icin filtreleme programlan kullanrnahdrr.

10. Veliler

cocuklanna

sohbet

odalannda

konusmarun,

yabanctlarla

konusrnayla ayru olduqunu, bu kisilerle asla yuzyuze bulusmayi kabul
etmemeleri qerektiqini ogretip sakmcalarmdan bahsedmelidir.
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A. <;ocuklarm interneti kullanmasma yoneltk oneriler:

1. internette sohbet ederken, mesaj gonderirken ya da rnektuplasrrksn kisisel
bilgiler

asla

(ad, soyad,

adres,

telefon

numarasi,

okul

bilgileri

gibi)

verilmemelidir.

2. internette kulland1gin1z adrruzi ya da parolaruzi baskalarina s6ylenmemelidir.

3. internet arac1l1g1ylaalts veris yaparken, sitenin gi.ivenli olup olrnadtqm: kontrol
edilmelidir.

B. Ailelere internetin kullamlmasma yonelik oneriler:
A~ag1da genel olarak cocuklanruzrn

internet

i.izerindeki gi.ivenliklerini

saqlarnak icin alabileceqiniz onlernler stralanrrustrr.

1. Aileler

cocuklarinm

Cocuklartrun
ve

internet

baqrmhs: olup olmama

belirtilerini

arastinp.

internet kullarurmrun okuldaki performansrm, sagllgm1, ailesiyle

arkadaslanyla

ili~kilerini

etkileyip

etknernediqtni

dusunup,

internet

~c!g1ml1l1g1 belirtileri gosteriyorsa, profesyonel bir darusrnana basvurrnandrrtar.

2. Aileler cocuqunuzun

internet kullamrmru yasaklamamalrdrr,

Unutmaym ki,

internet sosyal hayatm onernf bir parcasidtr. Ancak, cocuqunuzun bilgisayar
karsrsmda

ge<;irdigi si.ireye bir sirur getirmelidirler.

3. Cocuqunuza internet i.izerinde ulasuklart bilgilerin ya da gordi.ikleri her seyin
doqru

olrnadrqrrn, bilginin dogrulugunu

sorqulayacaqrm ogretmelidir.

sorqulamast

gerektigini

ve nasr'
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4. Cocuqunuzun

cevrirnlci

etkinlikleri

hakkmda

endiseleriniz

varsa,

bunu

cocuqunuzla konusup. Ogretmenler ve diger internet kutlarucrlarmdan tavsiye
ve darusmanhk almahdir.

5.

Cccuqunuzla bir anlasma yapm ve bu kurallar cercevesinde davranmazsa,
internet kullarumrru yasaklayacaqrruzt

acrkca belirtin. Nitekim, Amerika'da

okullarda cocuklara imzalattmlan "internet GOvenligi Sozlesrnesi" ve Microsoft
(2004)

tarafrndan

onerilen

"Cevrlmici

Davrarus

Kurallan

Anlasmasi"

bulunrnaktadir. Bu anlasrnalan cocuqunuza imzalatarak sorumluluk almasrru
saqlayabilirsiniz (Odabasi ve digerleri, 2007).
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EKLER
EK-1
VELiLERiN (:OCUKLARININ iNTERNET KULLANIMINA YONELiK
GORU~LERiNiN DEGERLENDiRiLMESi

in Dogu Oniversitesi, Egitim Bilimleri Enstitusu, Bilgisayar ve Ogretirn Teknolojileri
Dali kapsammda ulkemizdeki Ilkogretim ogrencilerinin internet kullarumma yonelik
velilerin goruslerine yonelik bilimsel bir arastirma yapilmaktadir. Bu arastirmada;
zm internet kullarnrnma yonelik goruslerine iliskin bazi ifadeler bulunrnaktadir. Her
ozenle okuduktan soma, size uygunluk derecesine gore degerlendirerek, uygun
C) isareti koyunuz. Yarutlanmzm, sizin gercek dusuncelerinizi ictenlikle yansitmasi,
r calismaya guvenilir veriler saglamasi acismdan 90k buyuk onern tasrmaktadir,
11z icin tesekkur ederiz.
Yiiksek Lisans Ogrencisi

Gulhan Bengihan
Yakm Dogu Oniversitesi
Egitim Fakultesi

Murat TEZER
1 Oniversitesi
rltesi

)r.

rran veli.

()Anne

() Baba

gisayarmrz var rm ? ( )Evet

( ) Haytr

ernetiniz var rm ?

( ) Hayir

( )Evet

() Diger

.

anti cesidiniz nedir?

.ablosuz ag (Wireless)

() Mobil (3G)

( ) Cevirmeli Ag (Dial up)

.irn durumu () ilkokul () Ortaokul () Lise () Universite

( ) Diger.

im durumu ( ) Ilkokul () Ortaokul () Lise () Universite

() Diger.

cinsiyeti

( ) K1z

cacmcr simf ?

() 3.smif () -l.smrf

ran yap ti rm.?

( ) Evet

.
.
.

( ) Erkek
() 5.sm1f

( ) Hayir

n internet kullamma:

ar nedeni:
yok nedeni:

Diger

.
.

() 6.sm1f

() 7.smif

() 8.sm,f
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( ) Diger,

.

Cocugunuz bilgisayar egitimi aldi mi.? ( ) Evet ( ) Hayir
Eger aldiysa nereden? ( ) Okul () Kurs ( ) Aile

( ) Diger

.

Cocugunuzun bir hafta icerisinde interneti kullanrna sikhg: nedir?
)1 giin

( )2-3 gun

() 4-5 gun

(

)Her gun

Cocugunuzun bir gun icerisinde interneti kullanrna suresi nedir?

En fazla 1 saat

( )1-2 Saat arasi

( )3-4 Saaat arasi

( ) 5 Saat ve yukansi

Siz cocugunuzun bir gun icerisinde interneti ne kadar sure kullanmasmi istiyorsunuz?

En fazla 1 saat

( )1-2 Saat arasi

( )3-4 Saaat arasi

( ) 5 Saat ve yukansi

ocugunuz interneti en eek hangi amac icin kullaruyor? (Birden fazla sik isaretlenebilir)
Odev yapmak

__ fiizik dinlernek

( ) Chat yapmak

( ) Oyun oynamak

( )Film izlemek

( ) Mesaj gondermek

1Bilgi

( ) Diger

_

.

KULLANIMINA YONELiK GORU~LERiNiN
DEGERLENDiRiRLMESi

<;OCL"Gl.~"l."Zl.~
~ITR.'\tT

Gorusler
(5) 1(4)1 (3)

1. Cocu_gum adma interneti gi.ivenli buluyorum.
2. Imkamm olsa internet hrzirru arttinnm.
3. Cocugumun interneti kullanma istegi beni sevindiriyor.
4. internet kafeye gitmesine izin veriyorum.
5. Cocugumun gelismesi icin, intemetin ki.ittiphanelerden daha yararh

oldugunu dusunuyorum,
6. intemetin cocugurn ilzerinde bagirnlrhk yaratngim dustmtlyorum.
7. internetin cocugumu koru etkiledigini dusunuyorum.
8. internetin cocugurnun sosyal becerilerinin gelismesini engelledigini
9. internet cocugumun bos zamanlanru degerlendirmesi icin uygun bir aractir.
lfl.Cocugumun internette daha fazla oyuna zaman ayrrrnasi beni sinirlendirir.

J(2)J

(1)
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I I .internet cocugumun

merak ettigi konulan

12.<::ocugum arasnrdigi

konuda en aynntih bilgiye internetten ulasir.

13. internetin

cocugumun

ogrenmek icin ilk basvuru

egitsel acidan gelistirdigine

inaruyorum.

14. internet cocugurnun

arasurrna

15. internet

gene! kulturunu gelistiren bir aractir.

cocugumun

16. internette

kendi hizma

17. internetteki
19.internette

gore ogrenme imkaru yakaladigrrn

odev sitelerinin

18. Cocugum

icin internetteki
ogretimin

yapma istegini artmyor.
dusunuyorum.

cocugum icin yararli oldugunu dusunuyorurn.
ogretimin

cocugumu

ilgi cekici oldugunu dusunuyorum.

sikrcihktan

kurtardigmr

dusunuyorum.

20 .internet cocugumun

ders veriminde

artis saglar,

21.internet

kullanabilecegi

evrensel bir kiltilphanedir.

cocugumun

22.<::ocugumun
23.internet

interneti kullanma

kullamrm ile kontrolsilz

istegi beni tedirgin ediyor
bir sekilde bilgi elde edecegine

24.<::ocugumun internet kafeye gitme istegi beni tedirgin ediyor.
25. interneti kullanmasi yerine kitap okumasmi tercih ederim.
26. internetin
27 .Cocugumun

cocugum icin gereksiz ve kullarnssrz bilgi icerdigini
internette

alts veris yapmasirn gilvenli bulmuyorum.

28.interneti bos zamanlan dismda kullanmasma izin vermiyorum.
29.internette iken tacize ugramasmdan korkuyorum.
30.internetten korunma programlanna (aile koruma paketi) gilvenmiyorum.
31.Uygunsuz icerikli sitelere erisebilrne olasrhgi beni tedirgin ediyor.
32.internette calismanm cocugurn icin sinir bozucu oldugunu dusunuyorurn.
33 .internetin cocugumu saldirganlastirdrgrm dusunuyorum,
34.internette cocugurnun kendini ozgurce ifade edebildigine inaruyorum,
35 .Mektup yazmak yerine e - pasta kullanrnasnu tercih ederim.
36. Fazla internet kullarnrmmn cocugurn icin iletisim bozukluguna neden
olduzunu dusunuvorurn.
37.<::ocugum internet sayesinde yeni kisilerle tamsmasi beni sevindiriyor
38.<::ocugum'un sorunlanru internet yoluyla farkli kesimlerden kisilerle
paylasmasi beni rahatlatiyor.
39.internetin cocuzumda huzursuzluk varatticim dusunuvorurn
40.<::ocugumun internette zamanm nasil gectigini bilmeden vakit gecirrnesi
beni sinirlendiri yor.
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