
ÖZET: Teknolojinin günlük yaflamda kullan›m›n›n h›zla yayg›nlaflmas›yla bilgisayar ve internet yaflant›m›z›n bir parças› haline gel-

mifl ve çok erken yafllarda kullan›lmaya bafllanm›flt›r.   Konunun önemi dikkate al›narak bu çal›flmada, ilkö¤retim ö¤rencilerinin in-

ternete  eriflim ve kullan›m amaçlar› incelenmifltir.  Çal›flmada veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen bir anket arac›l›¤›yla top-

lanm›flt›r. Elde edilen sonuçlara göre ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤unun interneti s›kl›kla kulland›klar›, yafl büyüdükçe internet kul-

lanma oran›nda art›fl oldu¤u; “oyun” amaçl› kullan›m›n yafl büyüdükçe azald›¤›, “bilgiye ulaflma”, “oyun” ve “haberleflme” gibi çok

amaçl› kullan›m›n artt›¤› görülmüfltür.
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ABSTRACT: Computer and internet has become a part of our lives and has started to be used in early ages as the result of the ra-

pid widespread of technology in our daily lives. In this study, taking into consideration the importance of the subject, the internet re-

aching and usage aims of primary school students were examined. The data was gathered by giving a questionnaire that was prepa-

red by the researchers. According to the results of the study it was found that most of the learners frequently use the internet, when

they get older, they use the internet more, game- centered usage decreases and multi-purposeful usage such as obtaining informati-

on, communication and game increases. 
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1. G‹R‹fi

Teknolojinin günlük yaflamda kullan›m›n›n h›zla yayg›nlaflmas›yla bilgisayar ve internet yaflant›m›-
z›n bir parças› haline gelmifl ve çok erken yafllarda kullan›lmaya bafllanm›flt›r.   Bugün dünyada befl yüz mil-
yonun üzerinde internet kullan›c›s› bulunmaktad›r (Levy 2003).  Devlet Planlama Teflkilat›’n›n (DPT) veri-
lerine göre 2001 y›l›nda 2.5 milyon olan internet kullan›c›s› say›s› 2002 y›l›nda genel izin verilen 69 servis
sa¤lay›c› ile birlikte yüzde 60 artarak 4 milyona ulaflm›fl, 2003 projeksiyonlar›na göre kullan›c› say›s›n›n y›l
sonu itibariyle 6 milyona ulaflm›fl olabilece¤i  tahmin edilmektedir (DPT, 2001). 

Yaflam›m›z›n bir parças› haline gelen internet, çocuklara yepyeni bir dünyan›n kap›s›n› açmakta hem
çocuklara hem de ailelere yeni olanaklar ve deneyimler sunmaktad›r. ‹nternetin etkili kullan›m› ile çocuk-
lar, zaman ve mekan s›n›r› olmaks›z›n istenilen her anda bilgiye ulaflabilmekte, kendi yapt›klar›n› da dünya-
ya ulaflt›rabilmektedirler. Ancak, internetin sundu¤u bu olanaklar›n yan› s›ra, baz› riskleri de içinde bar›n-
d›rmaktad›r. Gerçek yaflamda karfl›lafl›labilecek tehlikeler, internet ortam›nda da bulunabilmektedir. Yetifl-
kinler internette her hangi bir olumsuzlukla karfl›laflt›¤›nda bafl edebilirken, çocuklar›n bu konuda yard›ma
gereksinimi olmaktad›r. ‹nternette çocuklar için cazip olan üç ortam bulunmaktad›r. Bunlar  web siteleri,
elektronik posta ve sohbet odalar›d›r. Bu üç ortam›n çocuklara sa¤lad›¤› avantajlar kadar, kontrol edilmedi-
¤i takdirde, sak›ncalar› da bulunmaktad›r. 
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Web siteleri (WWW), dev bir bilgi hazinesi olan ve internete ba¤l› bilgisayarlarda doküman, resim,
müzik, animasyon ve video görüntülerin birikti¤i sayfalar› içeren bir hizmettir. Bu siteler çocuklara görsel,
iflitsel ve etkileflimli olanaklar sunmaktad›r. Bu siteler arac›l›¤›yla, çocuklar›n bilgiye ulaflma ve ulaflt›¤› bil-
giyi yayma becerileri gelifltirebilmekte ve böylece e¤lenirken ö¤renmektedirler. Di¤er taraftan, çocuklar›n
istedikleri her web sitesine kolayl›kla eriflebilme olana¤›na sahip olmalar›, fliddet içeren, pornografi gibi
hem geliflim düzeylerine uygun olmayan hem de onlar› yanl›fl yönlendirebilecek  istenmeyen sitelere de ko-
layl›kla eriflmelerine neden olmaktad›r. Ayr›ca siteler üzerinden yap›labilecek olan kontrolsüz al›flverifller
yanl›fl tüketim al›flkanl›klar› da yaratabilmektedir.

Elektronik Posta, internetin en çok bilinen ve kullan›lan uygulamas›, elektronik mesaj alma ve gön-
derme hizmetidir. E-posta ile dünyan›n her yan›ndaki internet ba¤lant›s› olan kullan›c›lara mesaj gönderilip,
al›nabilmektedir. E – posta çocuklara arkadafllar›yla, ö¤retmenleriyle iletiflim kurma olana¤› sa¤lamakta, bu
yolla ödevlerini/projelerini yaparken yard›mlaflabilmektedirler. Yafl gruplar›na uygun  uluslar aras› e – grup-
lara üye olarak farkl› kültürden arkadafllar edinebilmekte, bireysel ya da grup olarak uluslar aras›  bu proje-
lere kat›labilmektedirler. E-postcard  gibi uluslararas› uygulamalar bu çal›flmalara örnek olarak verilebilir.
Ancak bu olumlu kullan›m›n›n yan› s›ra çocuklar, kim olduklar›n› bilmedikleri kiflilerle mesajlaflarak isten-
meyen diyaloglara da girebilmektedirler.

Sohbet odalar›, internet üzerinde di¤er insanlarla iletiflim kurman›n en çabuk ve kolay yollar›ndan
biri de sohbet odalar›d›r.‹lgi alanlar›na göre ayr›lm›fl, ayn› anda etkileflimde bulunan ve yazma yoluyla
(klâvye arac›l›¤›yla) yap›lan sohbettir. Bu ortamlarda, elektronik posta ortamlar›ndan farkl› olarak, iki ya da
daha fazla say›da insanla ayn› zaman dilimi içerisinde karfl›l›kl› yaz›flarak iletiflimde bulunulabilmektedir.
Bu ortamlarda örne¤in ayn› proje grubunda  bulunan ö¤renciler okul sonras› evde yapt›klar› çal›flmalar›,
planlad›klar› bir zaman diliminde birbirleriyle paylaflabilirler. Ayr›ca, ö¤retmenin yönlendirmesiyle belli
gruplar belli saatte ö¤retmenin baflkanl›¤›nda bir araya gelerek ek çal›flmalar yapabilmektedirler. Ancak, bu
olumlu kullan›m›n yan› s›ra çocuklar, kontrol edilmedi¤i takdirde, kimlik bilgilerini de¤ifltirerek, takma
isimlerle kendi yafl gruplar›n›n d›fl›nda gruplarla istenmeyen etkileflimli ortamlarda bulunabilirler. 

Çeflitli hizmetler sunan internet, yaflant›m›z›n bir parças› haline gelmifl ve çok erken yafllarda kulla-
n›lmaya bafllanm›flt›r. ‹nternetin etkili olarak kullan›m› için ö¤rencilere interneti do¤ru  kullanma davran›fl›
kazand›rmak gerekmektedir. Bu nedenle,  “Çocuklar internete nereden erifliyorlar?”, “‹nterneti hangi amaç-
larla kullan›l›yorlar?”, “Ne tür siteleri ziyaret ediyorlar?”,  “‹nternet çocuklar›n geliflimini nas›l etkiliyor?”,
“Çocuklar, internet bafl›nda yaflamdan kopuk mu yafl›yorlar?”,  “‹nternet okul programlar›n› nas›l etkileye-
cek?” gibi sorular e¤itimcilerin yan›tlar›n› arad›klar› sorular olmufltur. 

9 – 17  yafl grubundaki ö¤rencilerin hangi s›kl›kla internet kulland›klar›n› araflt›ran çeflitli çal›flmalar-
da, internet kullan›m s›kl›¤›n›n günde birkaç saatten, haftada birkaç saate kadar de¤iflen bir yelpaze içinde
yer ald›¤› görülmektedir (Subrahmanyam, Kraut, Greenfield, ve Gross, 2000; UCLA ‹nternet Report, 2000,
2001,  2003). Söz konusu çal›flmalarda çocuklar›n interneti s›ras›yla oyun, iletiflim (e-posta ve sohbet) ve
bilgi amaçl› kulland›klar› belirlenmifltir. Bu çal›flmalar› biraz daha yak›ndan incelersek,

• Bilgi A¤lar› ‹statiksel Araflt›rmas› (Knowledge Networks Statiscal Research) (2002) taraf›ndan
yap›lan “Çocuklar teknolojiyi nas›l kullan›yorlar?” bafll›kl› çal›flma ABD’deki 6-17 yafl grubunda-
ki 17.000 ö¤renci üzerinde yürütülmüfltür. Çal›flma grubunu oluflturan ö¤rencilerin alt›da birinin
bilgisayar› bulundu¤u, bunlar›n da % 84’ünün internet ba¤lant›s›n›n oldu¤u saptanm›flt›r. Ö¤ren-
cilerin interneti s›ras›yla oyun, e-posta, web’den bilgiye ulaflma ve sohbet amaçl› kulland›klar› be-
lirlenmifltir.

• Jockson, Von Eye, Biocca, Barbetsis, Zhao ve Fitzgerald  (2003)’›n araflt›rmas›nda çocuklar›n in-
ternet bafl›nda günde ortalama bir buçuk saat zaman geçirdikleri ve çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin
s›ras›yla sohbet, oyun ve bilgiye ulaflma amac›yla interneti kulland›klar› belirlenmifltir. Okul ça-
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l›flmalar› için, ö¤rencilerin % 52’si interneti haftada bir kez, % 28’i de ayda bir kez kulland›k-
lar›n› belirlenmifltir. Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin % 48’i evinden, % 27’si okuldan, % 22’si
evden ve okuldan, di¤erlerinin de kütüphane, arkadafl evi gibi yerlerden internete ba¤lanmakta-
d›rlar.

• Amerikan Ulusal Okul Kurulu Vakf› (2002)’n›n “Çocuklar›n internet kullan›m›” bafll›kl› araflt›r-
mas›nda ulusal çapta, 12-17 yafl aras›nda çocuklar› bulunan 17350 aileye ulafl›larak çocuklar›n in-
terneti hangi amaçlarla ve nas›l kulland›¤›, internetin çocuklar›n›n yaflam›ndaki yeri gibi sorular
sorulmufl, çal›flmaya kat›lan  ailelerin 9-17 yafl aras›ndaki çocuklar›na da benzer sorular sorulmufl-
tur. Çal›flmada, 9-17 yafl aras›ndaki çocuklar›n % 61’nin internet kulland›¤›, bunlar›n % 73’nün
ortalama günde bir saat internette oldu¤u, % 43’ünün yaln›zca evden, % 23’ünün okuldan ve di-
¤erlerinin  okuldan ve evden internete ba¤land›¤›, çocuklar›n genel olarak interneti s›ras›yla ileti-
flim (e-posta, sohbet), oyun ve e¤itim amaçl› kulland›¤› saptanm›flt›r. Ancak 13-17 yafl aras›ndaki
çocuklar›n % 32’si interneti e¤itim amaçl› kulland›klar›n› belirtmifllerdir. Aileler ise internetin
risklerine (on-line izolasyon, fliddet, pornografi, tüketim al›flkanl›klar› gibi) ra¤men, çocuklar›na
daha fazla yarar› oldu¤una inand›klar›n› ifade etmifllerdir. Bununla birlikte ailelerin sadece % 28’i
çocuklar›n›n interneti nerede ve nas›l kulland›klar›n› izleyebildiklerini belirtmifllerdir.

• Kanada Medya Fark›ndal›k A¤› (2001) (Canada Media Awareness Network) taraf›ndan yap›lan
çal›flmada 9-17 yafl aras›ndaki 5682 ö¤rencinin interneti kullan›m amaçlar› ve internet kullan›m
s›kl›klar› araflt›r›lm›flt›r. Ö¤rencilerin interneti s›ras›yla oyun, e-posta, e¤lence amaçl› sörf, sohbet
ve ödev için web’de bilgiye ulaflma amaçl› kulland›klar›; ö¤rencilerin % 78’inin internete evden
ulaflt›klar› ve ö¤rencilerin ortalama günde bir saat internet kulland›klar› belirlenmifltir.

• Becker (2000) “Kim internette kim de¤il? Çocuklar›n bilgisayar teknolojilerine eriflim ve kulla-
n›m amaçlar›” bafll›kl› betimsel çal›flmas›nda, farkl› sosyo ekonomik düzeylerdeki ailelerden 7 –
15 yafl aras›ndaki ö¤rencilerin bilgisayar teknolojilerine eriflim ve kullan›m amaçlar›n› incelemifl-
tir. Bu çal›flmada, üst sosyo ekonomik düzeydeki ö¤rencilerin internete evden ve okuldan eriflim
olanaklar›n›n alt ve orta sosyo ekonomik düzeydeki ö¤rencilere göre daha fazla oldu¤u; internete
evden eriflimin ö¤rencilerin yafl› ve bilgisayar›n kapasitesine ba¤l› oldu¤u belirtilmifltir. Ayn› ça-
l›flmada evden internete eriflim olana¤›n›n s›n›rl› olabilece¤i bu nedenle de okullar›n, evden bu
olana¤a sahip olmayan ö¤rencilere internet kullanma olana¤› sunarak say›sal uçurumu azaltabile-
ce¤i vurgulanm›flt›r.  Çal›flmada ö¤rencilerin interneti kullan›m amaçlar› da incelenmifl ve ö¤ren-
cilerin interneti en fazla oyun amaçl›, daha sonra ise s›ras›yla iletiflim ve bilgiye ulafl›m amaçl›
kulland›klar› belirlenmifltir.  Ancak, ö¤rencilerin yafl› büyüdükçe interneti bilgiye ulafl›m ve ileti-
flim amaçl› kulland›klar›n›n alt› çizilmifltir.

• Pastore (1998) ‹ngiltere’de 6-16 yafl aras›ndaki 3805 ö¤rencinin internet kullan›m amaçlar›n› özet-
ledi¤i çal›flmas›nda, ö¤rencilerin üçte birinin interneti kulland›¤›n› ve interneti s›ras›yla e¤lence,
oyun, sohbet ve bilgiye ulaflma amaçl› kulland›klar›n› belirtmifltir.  Bu çal›flmada  da Becker’in
(2000) araflt›rmas›nda oldu¤u gibi ö¤rencilerin yafl› büyüdükçe internetin bilgiye ulafl›m ve ileti-
flim amaçl› kullan›m›n artt›¤› belirtilmifltir. 

Yap›lan çal›flmalar incelendi¤inde bu çal›flmalarda da internetin oyun amaçl› kullan›m›n›n genellikle
birinci, ödev için bilgiye ulaflma amaçl› kullan›m›n›n ise son s›ralarda yer ald›¤› görülmektedir. Bütün ça-
l›flmalarda görüldü¤ü gibi internet yetiflkinler için oldu¤u kadar çocuklar için de vazgeçilmez olmufltur. Ço-
cuklar için cazibe merkezi haline gelen internetin etkili olarak kullan›m› ve internetin yaratt›¤› risklerin or-
tadan kald›r›lmas› için e¤itim kurumlar›na ve ailelere  büyük sorumluluklar düflmektedir. Konunun önemi
dikkate al›narak bu çal›flmada, ilkö¤retim ö¤rencilerinin  internete  eriflim ve kullan›m amaçlar› ortaya ko-
nulmaya çal›fl›lm›flt›r.
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Bu kapsamda, bu araflt›rmada afla¤›da yer alan sorulara yan›t aranm›flt›r.

‹lkö¤retim 4. – 8. s›n›f (10 – 14 yafl) ö¤rencilerinin,  

a. yafla ve cinsiyete göre internet kullan›m›ndaki da¤›l›m nas›ld›r?

b. yafla göre internet eriflim olanaklar› nedir? 

c. internet kullan›m s›kl›¤› nedir?, 

d. internet kullan›m amaçlar› nedir? 

e. internet kullan›m amaçlar› yafla  ve cinsiyete göre farkl›l›k göstermekte midir?

2. YÖNTEM

Bu çal›flmada ilkö¤retim ö¤rencilerinin internete eriflim ve kullan›m amaçlar›n›n  betimlenmesi
amaçlanm›flt›r. 

2.1. Veri Toplama Araçlar› ve Süreci

Ö¤rencilerin internet eriflim olanaklar› ve kullan›m amaçlar›n› belirlemek amac›yla, araflt›rmac›lar ta-
raf›ndan bir anket gelifltirilmifl ve veriler bu anket arac›l›¤›yla toplanm›flt›r. Haz›rlanan anket, ilkö¤retim
program›nda  bilgisayar okuryazarl›¤› derslerinin 4 – 8. s›n›flarda yer almas› nedeniyle, 4 – 8. s›n›f ö¤ren-
cilerine (10 – 14 yafl) uygulanm›flt›r.  Çal›flma grubunu oluflturan ö¤rencilerin bulundu¤u okullar bilgisayar
laboratuar› bulunan 4 devlet, 2 özel okuldur. Ancak, devlet okullar›n›n ikisinde internet ba¤lant›s› bulunma-
d›¤›n›n belirtilmesine ra¤men, bu okullardaki ö¤rencilerin okul d›fl› süreçlerde  internet kullanabilecekleri
düflünülerek, bu ö¤renciler de çal›flma kapsam›na al›nm›flt›r.

2.2. Çal›flma Grubu

Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin yafl ve  cinsiyete göre da¤›l›m› Tablo 1’de sunulmufltur.

Tablo 1’den de görülebilece¤i gibi, çal›flmaya kat›lan 676 ö¤rencinin yafl da¤›l›m› 10 (20.4), 11
(21.3), 12 (19.1), 13 (20.1) ve 14 (19.1) aras›ndad›r. Ö¤rencilerin, yafl gruplar›na da¤›l›m› birbirine yak›n-
d›r. Çal›flma grubunun % 45.4’ünü k›z, % 54.6’s›n›  erkek ö¤renciler oluflturmaktad›r.

33.. BBUULLGGUULLAARR VVEE YYOORRUUMM

Elde edilen bulgular araflt›rmada yan›t aran›lan sorular›n  s›ras›yla ele al›nm›fl ve yorumlanm›flt›r.

a. ‹lkö¤retim 4. – 8. S›n›f (10 – 14 yafl) Ö¤rencilerinin Yafla ve Cinsiyete Göre ‹nternet Kullan›m›n-
daki Da¤›l›m Nas›ld›r?

Ö¤rencilerin  internet kullan›m da¤›l›m› Tablo 2’de sunulmufltur.
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Tablo 1: Ö¤rencilerin yafl ve cinsiyete göre da¤›l›m›

10 11 12 13 14

Yafl n % n % n % n % n %

138 20,4 144 21,3 129 19,1 136 20,1 129 19,1

K›z Erkek

Cinsiyet n % n %

307 45,4 369 54,6



Tablo 1’den de görülebilece¤i gibi ö¤rencile-
rin büyük bir ço¤unlu¤u (% 79) internet kulland›kla-
r›n› belirtirken, % 21’i kullanmad›¤›n› belirtmifller-
dir. Çal›flma grubunu oluflturan ö¤renciler aras›nda
internet kullananlar›n oran›n›n oldukça yüksek oldu-
¤u görülmektedir.

b. ‹lkö¤retim 4. – 8. S›n›f (10 – 14 yafl) Ö¤rencilerinin Yafla ve Cinsiyete Göre ‹nternet Kullan›m Da-
¤›l›m› Nedir?

‹nternet kullanan ö¤rencilerin yafla ve cinsiyete göre  da¤›l›m› Tablo 3’de verilmifltir.

‹nternet kullanan ö¤rencilerin yafla göre da¤›l›m›na, hem tüm grup içinde hem de  her yafl›n kendi
içinde bak›lm›flt›r. ‹nternet kullanan ö¤rencilerin tüm grup içindeki yafla göre da¤›l›m› incelendi¤inde, 10 ve
11 yafl grubundaki ö¤rencilerin oran› s›ras›yla % 18.7 ve 18.2 iken, 12, 13 ve 14 yafl grubundaki ö¤rencile-
rin oran›  s›ras›yla % 20.4, % 21.2 ve % 21.5’dir (Tablo 2).  ‹nternet kullanan ö¤rencilerin yafllar›n›n ilerle-
mesine paralel olarak internet kullan›m oranlar›ndaki art›fl belirgin olarak görülmektedir.

‹nternet kullanan ö¤rencilerin cinsiyete  göre da¤›l›m›na da hem tüm grup içinde hem de  cinsiyetin
kendi içinde bak›lm›flt›r. ‹nternet kullanan ö¤rencilerin tüm grup içinde cinsiyete  göre da¤›l›m› incelendi-
¤inde ise, k›z ö¤rencilerin oran› % 41.6 iken, erkek ö¤rencilerin oran› % 58.4’dür. K›z ve erkek ö¤rencile-
rin internet kullan›m da¤›l›mlar›n›n nispeten birbirine yak›n  oldu¤u söylenebilir. Ancak, bu yüzde tüm ö¤-
renciler için cinsiyet temelinde internet kullan›m›n›n karfl›laflt›rmas›na dönüflünce aradaki fark daha da art-
maktad›r. Araflt›rma grubunda bulunan erkeklerin internet kullan›m oran› % 84.6’ya ulafl›rken, k›zlar›n in-
ternet kullan›m oran› % 72.3’de kalmaktad›r.  DeBell ve Chapman (2003) taraf›ndan yay›nlanan raporda   da
1990’l› y›llar›n aksine art›k günümüzde internet kullanan k›z ve erkek ö¤rencilerin oran›n›n birbirine yak›n
oldu¤u belirtilmektedir.

c. Ö¤rencilerin ‹nternet Eriflim Olanaklar› Nedir?

‹nternet kullanan ö¤rencilerin eriflim olanaklar› Tablo 4’de verilmifltir.
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Tablo 2: Ö¤rencilerin internet kullan›m›na göre da¤›l›m›

f %

‹nternet Kullanan 534 79,0

‹nternet Kullanmayan 142 21,0

Toplam 676 100,0

Tablo 2: ‹nternet Kullanan  Ö¤rencilerin Yafla ve Cinsiyete Göre Da¤›l›m›

Yafl ‹nternet Kullanan Ö¤rencilerin ‹nternet Kullanan Ö¤rencilerin

Tüm Grup ‹çindeki Da¤›l›m› Yafl Grubu ‹çindeki Da¤›l›m›

f % f %

10 100 18,7 100 72.5

11 97 18,2 97 67.4

12 109 20,4 109 84.5

13 113 21,2 113 83.1

14 115 21,5 115 89.1

Cinsiyet ‹nternet Kullanan Ö¤rencilerin ‹nternet Kullanan Ö¤rencilerin

Tüm Grup ‹çindeki Da¤›l›m› Cinsiyet Grubu ‹çindeki Da¤›l›m›

f %   f %

K›z 222 41.6 222 72.3

Erkek 312 58.4 312 84.6



Ö¤rencilerin internet eriflim olanaklar› in-
celendi¤inde en yüksek da¤›l›m›n s›ras›yla “ev ve
okul” (% 23.2), “internet kafe” (% 19.5) ve
“okul/internet kafe”lerin  (% 16.5) oluflturdu¤u
görülmektedir. En yüksek da¤›l›m› “ev ve
okul”dan  internete eriflim  olufltursa da internete,
sadece  “internet kafelerden” ulaflan ö¤renci yüz-
desinin de oldukça yüksek oldu¤u görülmektedir. 

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin %
19.5’inin internete, sadece “internet kafeden” erifl-
ti¤ini belirtmesi, bu ö¤rencilerin okul d›fl›ndaki sa-
atlerde internet kafeye gidebildiklerini ve kontrol-
süz bir ortamda kendilerinden yafl olarak çok büyük bireylerle ayn› ortamda internetten yararland›klar›n›
göstermektedirler. Nitekim, Tablo 5’de  ö¤rencilerin yafl gruplar›na göre internete eriflim olanaklar›n›n da-
¤›l›m› incelendi¤inde bu durumu daha çarp›c› olarak görülebilmektedir. 

d. “Ö¤rencilerin Yafla Göre  ‹nternete Eriflim Olanaklar›n›n  Da¤›l›m› Nedir?”

Ö¤rencilerin internete eriflim olanaklar› yafla göre incelenmifl ve sonuçlar tablo 5’te verilmifltir.

Tablo 5 incelendi¤inde, 10  yafl grubundaki ö¤rencilerin ço¤unlu¤u (% 36.0) internete “ev ve
okul”dan erifltiklerini belirtirken, sadece % 11.0’i “internet kafe”lere gittiklerini, % 5.0’i de “okul ve ka-
fe”den internete erifltiklerini belirtmifllerdir.  Bu veriler bize, ö¤rencilerin okul veya evlerinde interneti kul-
lanma olana¤› sa¤land›¤›nda internet kafelere gitme davran›fl›n› azaltabildi¤imizi göstermektedir. Benzer bir
durumun on bir yafl grubu için de geçerli oldu¤u görülmektedir. Ancak, on yafl grubu ö¤rencisinin %
13.0’ünün, evlerinde ve okullar›nda internet olana¤› oldu¤u halde, internet kafeye    gittiklerini de belirtme-
leri oldukça düflündürücüdür. On yafl›ndaki ö¤rencileri internet kafeye hangi gereksinimin yönlendirdi¤ini
saptamak ve bu kafelerin bu yafl grubundaki çocuklar› nas›l bu mekanlara ald›klar›, üzerinde önemle durul-
mas› gereken bir konudur. 

12, 13 ve 14. yafl gruplar›n›n internete eriflim olanaklar› incelendi¤inde yafl yükseldikçe internet ka-
felerden internete eriflimlerinin artt›¤› görülmektedir.  Di¤er taraftan sadece “ev”den, sadece “okul”dan ve
“hem ev hem okuldan” internete eriflebilen ö¤rencilerin da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda yafl ilerledikçe bu oran›n
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Tablo 4: Ö¤rencilerin internet eriflim olanaklar›na göre da¤›l›m›

f %

Ev 67 12,5

Okul 80 15,0

‹nternet Kafe 104 19,5

Ev/Okul 124 23,2

Ev/‹nternet Kafe 38 7,1

Okul/‹nternet Kafe 88 16,5

Ev/Okul/‹nternet Kafe 33 6,2

Toplam 534 100.0

Tablo 5: Ö¤rencilerin yafla göre  internet eriflim olanaklar›

10 11 12 13 14 

f % f % f % f % f %

Ev 17 17,0 15 15,5 15 13,8 12 10,6 8 7,0

Okul 12 12,0 17 17,5 18 16,5 17 15,0 16 13,9

‹nternet Kafe 11 11,0 12 12,4 24 22,0 26 23,0 31 27,0

Ev/Okul 36 36,0 18 18,6 28 25,7 21 18,6 21 18,3

Ev/‹nternet Kafe 6 6,0 4 4,1 8 7,3 12 10,6 7,0

Okul/‹nternet kafe 5 5,0 23 23,7 10 9,2 23 20,4 27 23,5

Ev/Okul/‹nt. kafe 13 13,0 8 8,2 6 5,5 2 1,8 4 3,5

Toplam 100 100,0 97 100,0 109 100,0 113 100,0 115 100,0



düfltü¤ü görülmektedir. Ancak oran düflmesine ra¤men yine de ö¤rencilerin yar›ya yak›n› kontrollü ortam-
lar olan “ev”, “okul” ile “ev ve okul” eriflimlerini kullanmaktad›rlar. Her yafl grubundaki ö¤rencinin dikkati
çeken bir oranda internet kafelerden yararlan›yor olmalar› dikkate al›narak,  internet kafelerle ilgili ç›kan
yönetmelikte yer alan maddelerde yap›lacak baz› düzenlemelerle bu mekanlar›n, ö¤rencilerin internete eri-
flim gereksinimlerini daha uygun koflullarda karfl›layabilecekleri ortamlar olmalar› sa¤lanabilir. 

02/12/1998 tarih ve 233 say›l› genelge ile, belediyelerden al›nan  ruhsatla faaliyette bulanabilen ‹n-
ternet kafeler, 30/12/1999 tarih ve 23922 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 99/13681 karar say›l› yönetme-
likle “Mahallin En Büyük Amirinin ‹znine Tabii” yerler kapsam›na al›nm›fl ve bu  yönetmeli¤in  Ek 8. mad-
desinde “18 yafl›ndan küçüklerin girmesine müsaade edilmeyecektir. 18 yafl›ndan küçükler veli ya da vasi-
leriyle birlikte veya bunlar›n yaz›l› izni ile girebileceklerdir. Bu hususlar iflletmeci veya mesul müdüre ön-
ceden tebli¤ edilecektir.” ifadesi yer almaktad›r. Ancak, 22. 10. 2001 tarih ve 1/762 say›l› “Oyun, Oyun ye-
ri, Oyun Alet ve Makineleri ile ‹nternet Kafelerle” ilgili genelgede daha önce 18 olan internet kafelere girifl
yafl›  internet kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla 12’ye düflürülmüfl ve yönetmelik maddesi “internet
kafelerden faydalanma konusunda herhangi bir yafl s›n›rlamas› olmay›p, 12 yafl›ndan küçükler ancak veli
veya vasisi ile birlikte veya bunlar›n yaz›l› izni ile bu yerlere girebilecektir.”  fleklinde de¤ifltirilmifltir.

e. Ö¤rencilerin  ‹nternet Kullan›m S›kl›¤› Nedir?

Ö¤rencilerin internet kulan›m s›klar› Tablo 6’da verilmifltir. Çal›flma grubun oluflturan ö¤rencilerin %
40.1’i interneti her gün, % 37.8’i de iki üç günde bir kulland›klar›n› belirtmifllerdir. Elde edilen sonuç bu ko-
nuda yap›lan di¤er çal›flmalarla baflka bir deyiflle ço-
cuklar›n interneti hangi s›kl›kla kulland›klar›n› araflt›-
ran çal›flmalardan elde edilen sonuçlarla benzerlik gös-
termektedir. (Subrahmanyam, Kraut, Greenfield ve
Gross, 2000, UCLA ‹nternet Report, 2003). Çal›flmada
internet kulland›¤›n› belirten 534 ö¤rencinin %
72.8’inin internete en az gün afl›r› girdiklerini belirtme-
leri, internetin ilkö¤retim ö¤rencileri taraf›ndan s›kl›kla
kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Nitekim,  DeBell ve
Chapman (2003) taraf›ndan yay›nlanan raporda, ABD’de 5 – 17 yafl aras›ndaki ö¤rencilerin internet kulla-
n›m s›kl›¤›n›n en az haftada birkaç kez oldu¤u belirtilmektedir. 

‹nternetten oldukça s›k yararlanan bu ö¤rencilerin hangi amaçla interneti kulland›klar› da incelenmifl
ve sonuçlar Tablo 7’de sunulmufltur.

f. Ö¤rencilerin ‹nternet Kullan›m Amaçlar›  Nedir?

Tablo 7 incelendi¤inde de görülebilece¤i gibi ö¤rencilerin % 39.3’ü interneti “bilgiye ulaflma”, “ha-
berleflme” ve “oyun” gibi için kulland›klar›-
n› interneti çok amaçl› kulland›klar›n› belirt-
mifltir.  Di¤er taraftan, interneti sadece
“ders/ödev için bilgiye ulaflma” amaçl› kul-
lanan ö¤rencilerin oran› % 13.9’dur. Bu
oran ö¤retmenlerin ö¤rencileri okul içinde
ve d›fl›nda interneti kullanarak bilgiye ulafl-
maya yönelik çal›flmalar vermesiyle ve on-
lar› yönlendirmesiyle yükseltilebilir.  Ayr›-
ca, Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB)’n›n 4 - 8.
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Tablo 6: Ö¤rencilerin internet kullan›m s›kl›klar›

‹nternet Kullan›m S›kl›¤› f %

Her gün 214 40,1

‹ki üç günde bir 202 37,8

Ayda birkaç kez 91 17,0

‹htiyac›m oldu¤unda 27 5,1

Toplam 534 100,0

Tablo 7: Ö¤rencilerin internet kullan›m amaçlar›

‹nternet Kullan›m Amaçlar› f %

Ders/ödev için bilgiye ulaflma 74 13,9

Haberleflme için (e – posta 
kullanma, sohbet) 149 27,9

Oyun oynama 101 18,9

Derslerim/ödevlerim için bilgiye 
ulaflma + Oyun oynama+Haberleflme vb. 210 39,3

Toplam 534 100,0



s›n›flara yönelik olarak,  1998 y›l›nda gelifltirdi¤i mevcut Bilgisayar Okuryazarl›¤› program›nda internet
kullan›m› ancak 8. s›n›fta bafllamaktad›r. Bu çal›flma sonucunda elde edilen verilere dayal› olarak 8. s›n›-
f›n, ö¤rencilere  interneti do¤ru  kullanma davran›fl› kazand›rmak için oldukça geç oldu¤u söylenebilir.
Bilgisayar Okuryazarl›¤› ö¤retim  program›nda  internet kullan›m›na 4. s›n›ftan yer vermesi gerekti¤i ka-
ç›n›lmazd›r.

g. Ö¤rencilerin ‹nternet Kullan›m Amaçlar› Yafla  ve Cinsiyete  Göre Farkl›l›k Göstermekte midir?

Ö¤rencilerin internet kullan›m amaçlar› yafla ve cinsiyete göre incelenmifltir (Tablo 8). 

Tablo 8’den de görülebilece¤i gibi internet kullan›m amaçlar› yafla göre farkl›l›k göstermektedir. 10
yafl grubundaki ö¤rencilerin % 34.0’ ü interneti “oyun”, % 24.0’ü “bilgiye ulaflma” amaçl› kulland›¤›n›; 11
ve 13  yafl grubundaki ö¤renciler birinci s›rada interneti  “bilgiye ulaflma”, “oyun” ve “haberleflme” gibi çok
amaçl›, ikinci s›rada ise “haberleflme” amaçl›  kulland›klar›n› belirtmifllerdir. 12 yafl grubundaki ö¤rencile-
rin % 34.9’u interneti “haberleflme”, % 32.1’i ise “bilgiye ulaflma”, “oyun” ve “haberleflme” gibi çok amaç-
l› kulland›klar› görülmektedir. 14 yafl grubundaki ö¤rencilerin yar›dan ço¤unun birinci s›rada interneti “bil-
giye ulaflma”, “oyun” ve “haberleflme” gibi çok amaçl›, ikinci s›rada ise “haberleflme”  amaçl› kulland›kla-
r› dikkat çekmektedir. ‹nternetin “oyun”  amaçl› kullan›m› yafl büyüdükçe azal›rken, bilgiye ulaflma”, “oyun”
ve “haberleflme” gibi çok amaçl› kullan›m›n artt›¤› ayr›ca,  internetin yaln›zca “haberleflme”   amaçl› kulla-
n›m›n›n da oldukça fazla oldu¤u görülmektedir.

‹nternet kullan›m amaçlar› cinsiyete göre incelendi¤inde, k›z ve erkek ö¤renciler  interneti birinci s›-
rada  (% 44.1) ve (35.9) “bilgiye ulaflma”, “oyun” ve “haberleflme” gibi çok amaçl› kulland›klar›n› belirtir-
ken ikinci s›rada ikinci s›rada ise “haberleflme”  amaçl› kulland›klar›n› belirtmifllerdir. Ancak, interneti
“oyun” amaçl› kullanan erkek ö¤rencilerin yüzdesi k›z ö¤rencilere göre daha yüksek oldu¤u, interneti “bil-
giye ulaflma”, kullanan k›z ö¤rebcilerin yüzdesi erkeklere göre  daha yüksek oldu¤u görülmüfltür.

Çocuklar›n evrensel dili olarak tan›mlanan oyun (Tu¤rul, 2003) arac›l›¤›yla çocuklar kendilerini ve
dünyay› tan›maktad›rlar. Oyun ile çocuklar duygusal, sosyal, zihinsel ve fiziksel olarak beslenmektedir. Ya-
p›land›r›lmam›fl bir süreç olan oyun, çocuklar için informal ö¤renme sürecidir. Bu süreç ayn› zamanda aç›k
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Tablo 8: Ö¤rencilerin yafla  ve cinsiyete göre  internet kullan›m amaçlar›

Ders / ödev için Haberleflme için (e-           Oyun oynama            Derslerim/ödevlerim
bilgiye ulaflma               posta, sohbet)                                                  için bilgiye ulaflma/

Oyun oynama / Haber-
leflme vb.

Yafl f % f % f % f %

10 24 24,0 11 11,0 34 34,0 31 31,0

11 13 13,4 30 30,9 21 21,6 33 34,0

12 14 12,8 43 34,9 22 20,2 35 32,1

13 15 13,3 38 33,6 16 14,2 44 38,9

14 8 7,0 32 27,8 8 7,0 67 58,3

Cinsiyet

f % f % f % f %

K›z 40 18.1 65 29.3 19 8.6 98 44.1

Erkek 34 10.9 84 26.9 82 26.3 112 35.9



uçlu bir süreçtir. Oyun yoluyla ö¤renmenin üç temel özelli¤i bulunmaktad›r. A. Ezbere hat›rlamalar yerine
fikir üretme, araflt›rma, inceleme, gözlem, kat›l›m süreci oluflturur. B. Süreç ö¤retmenden çok ö¤renci tara-
f›ndan yönlendirilir. C. E¤itim esnek ve yarat›c›d›r (Jaffke, 1996). 

Çocuklar için vazgeçilmez olan oyun ö¤renme ortam›nda kullan›larak, ö¤rencilerin  ö¤renme sorum-
lulu¤u ve  ö¤renmede motivasyonu art›r›labilir. Ayr›ca oyun ile problem çözme becerileri gelifltirebilir ve
ö¤rencilerin dikkatini uzun bir süre, bir konu üzerinde toplama becerisi kazand›r›labilir. Ancak, oynanan
oyunlar›n ö¤rencilerin yafl›na uygun olmas›, etik de¤erlerle örtüflmesi mutlaka üzerinde durulmas› gereken
bir konudur. Ö¤retim sürecinde ö¤retmenlerin önceden inceledikleri ve ö¤rencileri e¤lendirirken onlar›n
problem çözme, elefltirel düflünme, strateji gelifltirme becerilerine katk›da bulunacak oyunlar› saptayarak;
zaman zaman bilgisayar derslerinde ö¤retim program› ile bütünlefltirilerek ö¤rencilerin oynamalar›na izin
vermeleri yararl› olacakt›r. Ayr›ca, velileri de bu konuda yönlendirerek ö¤rencilerin evde oynayabilecekleri
oyunlarla ilgili site adresleri ve  e¤itlence yaz›l›mlar› hakk›nda bilgi vermelidirler. Yaflam›ndan oyunu
ç›karamayaca¤›m›z ö¤rencileri bu tür oyunlara yönlendirerek, onlar›n duyuflsal ve biliflsel geliflimlerine kat-
k›da bulunalabilir. 

4. SONUÇ VE ÖNER‹LER

‹lkö¤retim ö¤rencilerinin internet  eriflim ve kullan›m amaçlar›n›n  araflt›r›ld›¤› bu çal›flmada elde
sonuçlar afla¤›da k›saca özetlenmifltir. 

• Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u  interneti s›kl›kla kulland›klar›n› belirtmifllerdir.

• ‹nternet kullanan ö¤rencilerin yafla göre da¤›l›m› incelendi¤inde yafl büyüdükçe internet kullanma
oran›nda art›fl oldu¤u; internet kullanan ö¤rencilerin cinsiyete  göre da¤›l›m› incelendi¤inde ise,
k›z ve erkek ö¤rencilerin internet kullan›m da¤›l›mlar›n›n birbirlerine yak›n oldu¤u; 

• ‹nternet kullanan ö¤rencilerin internete eriflim olanaklar› ve yafla göre da¤›l›m› incelendi¤inde yafl
yükseldikçe internet kafelerden internete eriflimlerinin artt›¤›; öte yandan sadece “ev”den, sadece
“okul”dan ve “hem ev hem okuldan” internete eriflebilen ö¤rencilerin da¤›l›m›nda ise yafl iler-
ledikçe bu oran›n düfltü¤ü, ancak oran düflmesine ra¤men yine de ö¤rencilerin yar›ya yak›n›n›n
kontrollü ortamlar olan “ev”, “okul” ile “ev ve okul”dan erifltikleri; 

• Ö¤rencilerin interneti kullan›m amaçlar› incelendi¤inde, “oyun” amaçl› kullan›m›n yafl büyüdükçe
azald›¤›, “bilgiye ulaflma”, “oyun” ve “haberleflme” gibi çok amaçl› kullan›m›n artt›¤› bunun yan›
s›ra  internetin yaln›zca haberleflme amaçl› kullan›m›n›n da oldukça fazla oldu¤u görülmüfltür. ‹n-
ternet kullan›m amaçlar› cinsiyete göre incelendi¤inde, k›z ve erkek ö¤renciler  interneti en fazla
“bilgiye ulaflma”, “oyun” ve “haberleflme” gibi çok amaçl› kulland›klar› görülmüfltür. 

Bu sonuçlar, çocuklar›n interneti etkili olarak kullanmalar› ve onlar› internet ortam›nda geçirdikleri
zaman içerisinde karfl›laflabilecekleri tehlikelerden uzak tutabilmek için, e¤itim kurumlar›na ve ailelere
büyük sorumluluk düfltü¤ünü göstermektedir. E¤itim kurumlar› ö¤rencilerine bilgisayar okuryazarl›¤›
becerileri kazand›r›rken, onlara interneti niçin ve hangi amaçlarla kullan›laca¤›n›, internet kullan›m kural-
lar›n›, internetten elde edilen bilginin nas›l de¤erlendireceklerini, sohbet odalar› ya da e-posta kullan›m›nda
karfl›lafl›labilecekleri sorunlar gibi konularda ö¤rencilerini e¤itmelidir. 

Aileler ise, çocuklar›n›n internete nereden ulaflt›klar›n› (ev, okul, internet kafe vb.) izlemeli, internet-
te gezerken (sörf yaparken), sohbet ederken ya da elektronik posta ile mesajlafl›rken onlardan kendilerine ait
bilgi isteyen olursa kesinlikle vermemeleri gerekti¤i konusunda uyarmal›, internet kullan›m› konusunda
kurallar› çocuklar› ile birlikte koymal›d›r. Aileler bu süreçte okullarla, okullardaki bilgisayar ö¤retmenleri
ile iflbirli¤i yapmal›, ö¤retmenler, yöneticiler çocuklar›n internet kullan›m› konusunda aileler ve çocuklarla
iflbirli¤i yaparak, internetin etkili kullan›m› konusunda onlar› yönlendirmelidirler (Topscatt,1998).
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