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“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. 

Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir 
milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki 
bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum 
halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter.” 

 
Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUŞ 

Teknolojinin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak teknik bir dünyanın oluşturulmaya 
başlaması ile 18. yüzyıl endüstri çağının başlangıcı olmuş, bilgisayar ve internetin bulunup 
kullanılması ile 21. yüzyıl da endüstri çağının üçüncü aşaması olarak bilgi çağını 
oluşturmuştur.  

İnternet ağı ile iletişimin en üst düzeye çıkması, sermaye ve pazar ekonomisinin hızla 
kıtalararası yer değiştirmesi küreselleşmeyi doğurmuştur. Küreselleşen bir dünyada da 
gelişmelerden uzak durmak mümkün olamamaktadır. Öncüsü olmasak da her gelişmeyi ülke, 
millet olarak lehimize çevirecek hamleler yapmalıyız. Uzak duramayacağımız ve 
vazgeçemeyeceğimiz gelişmelerden birisi de bilişim teknolojileridir. Eğitim kurumlarında 
bilişim teknolojileri artık eğitimin vazgeçilmezlerinden olmuştur. Bunları eğitim sistemimizde 
en iyi şekilde değerlendirmeli ve kullanmalıyız. 

Sosyal devlet eğitim hakkının kullanılmasında eşitsizlik oluşturan her etkenle 
mücadele ettiği gibi eğitimde kullanılan teknolojilerin kullanılmasında oluşan sayısal 
eşitsizlikleri de ortadan kaldırmak için vatandaşlarının ekonomik refahının yükseltilmesi için 
çalışmaktadır. Ancak bu tamamen mümkün olamayabilmektedir. Okulda teknolojik yatırımlar 
tamamlansa da evlerde ve diğer alanlarda bu mümkün olamayabilmektedir. Bu durum 
eğitimin bireysel ve toplumsal işlevini gerçekleştirmesine dolaylı bir engeldir. Evinde 
bilgisayarı, internet kullanma imkânı olmayan çocukların, öğrencilerin internet kafelere 
gitmeleri de kaçınılmaz bir gerçektir.  

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu etkilerin olumlu veya olumsuzluklarını 
görebilmek ve bunlara tedbirler alabilmek için internet kafelerin öğrenciler üzerindeki etkisini 
tespit etmek, bu konuda alınacak eğitimsel ve yasal tedbirleri ortaya koyabilmek için bu 
araştırma yapılmıştır.  

Araştırmanın, Bakanlığımız ilgili birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlara faydalı 
olacağına inanıyor, araştırmanın verilerinin sağlanmasında değerli katkılarından dolayı İl Millî 
Eğitim Müdürlüklerine, bu çalışmayı yapan Araştırma Şubesi personelinden uzman öğretmen 
Ferhat EROL’a, veri analizlerindeki katkılarından baş öğretmen Dr. Atilla DEMİRBAŞ’a, 
veri girişinden dolayı bilgisayar işletmeni Rüştü SEYFE’ye, katkıları için Bşk. Yrd. Osman 
YILDIRIM’a, grafik-tasarım ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür 
ederim. 

 İbrahim DEMİRER 
 Daire Başkanı  
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ÖZET 

Araştırmanın genel amacı, internet kafelerin öğrenciler üzerindeki olumlu ve olumsuz 

taraflarını öğrenci, öğretmen ve veli bakışı ile belirleyerek bu amaç çerçevesinde yapılan 

yasal ve eğitimle ilgili teknolojik çalışmalardaki düzenlemelere dayanak oluşturarak, yapılan 

bu çalışmaları daha da geliştirmek istenilen hedeflerdendir. 

Bu araştırma tarama (betimsel) modelde bir çalışma olup örnekleminin 

belirlenmesinde coğrafî bölgeler ve iller olmak üzere iki ölçüt esas alınmıştır. Evreni temsil 

yeterliğine sahip bir örneklem büyüklüğü belirlemek için %95 güven düzeyine göre %5 

örnekleme hatası ile öğrenci anketinde 540, veli anketinde 540 ve öğretmen anketinde de 416 

olmak üzere toplam 1.496 anket uygulanmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan gruplara uygulanan anketler sonucu elde edilen veriler, 
frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolarda gösterilmiştir. Gruplara ortak sorulan 
sorularda ve bazı bağımlı, bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Ki-Kare 
metodu uygulanmıştır. Çoklu gruplar arasında ilişkinin belirlenmesinde grupların aritmetik 
ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır. Gruplar arasındaki farkın test edilmesi için 
ikili gruplarda t-testi, üçlü gruplarda Tek Yönlü Varyans Analizi (Oneway Anova) (F- testi) 
kullanılmıştır. Varyans analizinde ortalamalar arasında ∝=0,05 düzeyinde anlamlı fark 
bulunan grupların belirlenmesinde ise Scheffiè testinden yararlanılmıştır.  

Açık uçlu sorulara verilen cevaplar kaydedilerek tekrarlanan görüş ve 

değerlendirmelerin frekansları hesaplanmıştır. Anket formuna ait bilgisayar çıktıları ayrı ayrı 

hazırlanmış ve araştırmanın amaçları doğrultusunda bulgular tablolaştırılıp yorumlanmış, son 

bölümde de araştırma raporu hazırlanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre penetrasyon oranı da denilen nüfusun 

internete ulaşma oranında Dünya ortalamasının üstündeyiz. Ancak ülkemiz Avrupa’dan, 

Avrupa’da Amerika’dan internete ulaşımda daha düşük bir orandadır.  

Okullarda, ilköğretim öğrencilerinin %93’ü, ortaöğretim öğrencilerinin %99’u olmak 

üzere 12 milyon öğrencinin ve 400.000 bilgisayarın internet erişimi sağlanmıştır. Bu oranların 

yükselmesinde, MEB ile Türk Telekom A.Ş. arasında 5 Aralık 2003 tarihinde bütün okullarda 

internet erişiminin sağlanması için yapılan protokol gereği ADSL internet bağlantısı 

yapılmasının çok önemli etkisi olmuştur. 
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Araştırmada internet kafelerin denetimsizliği, internet yoluyla işlenen suçlarla ilgi 

yasal boşluklar, işletenlerin yetersizliği özellikle belirtilmiştir. Ancak 2007 yılı Kasım ayında 

uygulamaya konulan 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve ilgili 

Yönetmeliklerle, İnternet Üst Kurulu, İnternet Güvenliği Başkanlığı gibi ilgili oluşum ve 

İhbar Merkezleri gibi yapılanmalarla bu alandaki boşluk doldurulmuştur. 

Denetiminin yetersizliği veya hiç yapılmaması sonucuna bağlı olarak, araştırmaya 

katılanlar internet kafelerin gece ve gündüz sık bir şekilde denetlenmesini beklemektedir. 

Öğrenci, veli ve öğretmenler internet kafelerde sigara içilmesini, 12 yaşından küçük 

çocukların ebeveyni olmadan internet kafeye gelmesini, zararlı sitelere girilmesini, ortamın 

temiz olmamasını ve cinsel içerikli sitelere girilmesini en çok olumsuz bulmuşlardır. 

Öğretmenler, internet kafeye giden öğrencilerin ders çalışmasında, günlük hayatında, 

planlarında, derslere olan ilgisinde ve okuldaki başarısında bir olumsuzluk görürken, 

öğrenciler tam tersini düşünerek bunlara katılmamakta, veliler ise kısmen çocukların olumsuz 

etkilendiğini düşünmektedirler.  

Bu araştırmadan çıkan sonuca göre öğrenciler internet kafelerden en çok araştırma, 

proje ve ödev olmak üzere bilgiye ulaşım için yararlanmakta olup buralar hakkında oluşan 

yanlış imajın yapılan ve yapılacak yeni düzenlemelerle giderilmesi gerekmektedir.  
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BÖLÜM-1 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılıkları, tanımlar ve 

kısaltmalar yer almaktadır. 

Problem 

Endüstri çağının, demir ve kömürün hammadde ve enerji kaynağı olarak kullanılması 

ve 1763’de James Watt’ın İskoçya’da buharla çalışan makineyi bulması ile ile birinci 

aşamasını makineleşme oluşturmuştur. İkinci aşamasını 1870’lerden sonra hammadde ve 

enerjide çelik, elektrik ve petrolün kullanılması oluşturmuştur. Bilgisayarın keşfi ve 

teknolojik gelişmeler, sanayi devriminin üçüncü aşaması olan bilgi çağını oluşturmuştur.  

Hiç kuşkusuz bilgi çağı dediğimiz 21. yüzyılda bilgisayar ve internetin her alanda 

kullanılmaya başlanması, diğer bilgi iletişim teknolojilerinin de hayatın vazgeçilmezlerinden 

olması, insanlarda ve buna bağlı olarak da toplumların yapısında çok önemli değişiklikler 

meydana getirmiştir. 

Psikolog Suna Tanaltay’a göre; Bilgisayar, yaratıcı insan gücü için iki tarafı keskin bir 

kılıç gibi. Kitlelere ulaşabilmenin hızı ve yararı yanı sıra insanoğlunun yaratıcı aklı ve sevgiye 

açık yüreği bilgisayarın baskısı altına girer. Ayrıca küçücük bir mekana kendimizi kapatmak 

niçin? Yalnız adamın, “yüz yüze” söyleyemediği duygu ve düşüncelerini evrene saçma 

aracıdır bilgisayar. O bizi değil, biz onu yönetmeliyiz (http://www.caginpolisi.com.tr/32/5-6-

7.htm. Akt: Akyay, 2007). 

Yüz yüze diğer bir deyişle insan ilişkilerinin yerini alan makine-insan ilişkisini, gerçek 

yaşam yerine sanal gerçeklik uygulamalarını yeğleyen bir neslin geldiği tehlikesinin işaretleri 

aşikardır. Zamanının büyük bölümünü bilgisayar karşısında geçiren bu neslin en belirgin 

yönü, içe kapanma ve kendini soyutlama olarak nitelenebilir. Diğer taraftan, bilgi çağının ev 

merkezli toplumunun bireyleri üzerindeki etkisi bir süredir, ciddi toplumsal sonuçlar 

biçiminde kendini göstermektedir (J. Naisbitt, 1984:17. Akt: Gültan, http://www.inet-

tr.org.tr/inetconf9/bildiri/61.doc. 2007). 

İnternet Kurulu’nun “Gençlerin İnternet Kullanımı” Çalıştay Raporu’na göre: 

Günümüzde, çok kısa zamanda ve hızlı bir şekilde yaygınlaşan alışverişten ticarete, bilimsel 

http://www.caginpolisi.com.tr/32/5-6-7.htm�
http://www.caginpolisi.com.tr/32/5-6-7.htm�
http://www.inet-tr.org.tr/inetconf9/bildiri/61.doc. 2007�
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araştırmalardan, eğlenceye, sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesinden, siyasi partilerin 

propagandasına kadar hayatın her alanını içine alan internet, insanlık tarihi açısından yeni bir 

dönüm noktasıdır. Nitekim, internetin “3. Devrim” ya da “Enfarmasyon Devrimi” olarak 

isimlendirilmesi sahip olduğu büyük dönüştürücü potansiyele işaret etmektedir. Soğuk 

savaşın gergin olduğu 1960’ların ikinci yarısında, askerî güvenlik kaygısıyla geliştirilen 

internetin, ancak 1990’ların başında yaygınlaşmaya başlaması hem teknolojik hem de 

toplumsal ve siyasal dönüşüm potansiyelini anlamak açısından önemlidir. (Cogito, 2002;30. 

Akt: İnternet Kurulu.http://kurul.ubak.gov.tr/calistay/İndirme Tarihi: 07.12.2007 Cuma). 

Günümüz veri toplama aracı olarak internet insan hayatında önemli bir yer almıştır. 

İnternet kafeler de kamuya açık erişim imkânları olan tek yerler olarak hizmet vermelerinden 

dolayı önemlidir. Dünya nüfusunun %18,9’u, Avrupa nüfusunun %41,7’si, Amerikalıların 

%70,2’si ve Türkiye’de nüfusun %26,6’sı internet kullanmaktadır  http://www.internetworld.stats.com/ 

İndirme Tarihi: 03.12.2007, Pazartesi. (http://tuik.gov.tr/Pretablo.do? İndirme Tarihi: 

31.01.2008, Perşembe). 

Penetrasyon oranı da denilen nüfusun internete ulaşma oranında Dünya ortalamasının 

üstündeyiz, Ancak ülkemiz Avrupa’dan, Avrupa’da Amerika’dan daha düşük bir orandadır.  

İnternet’in son yıllarda gösterdiği hızlı gelişme ve yayılmadan ülkemiz de nasibini 

aldı. Artık internet sayesinde evden alış-veriş yapabiliyor, bankacılık hizmetlerinden 

faydalanabiliyor, radyo-televizyon yayınlarına ulaşabiliyor, günlük gazetemizi okuyabiliyoruz. 

Ya da dünyanın öbür ucundaki birine e-mail göndermemiz, kendisini tanımadığımız, yüzünü 

görmediğimiz bir insanla saatlerce sohbet etmemiz mümkün (Taşkın, 2002: 5). 

Türkiye’de bilgisayar kullananların sayısı TUİK 2007 verilerine göre, 16-74 yaş 

grubunda toplam 8.5 milyon insandır. En büyük oranda %68.81 ile 16-24 yaş grubunu 

içermektedir. Yine TÜİK’in 2007 yılı verilerine göre Türkiye’de 16-74 yaş grubu arasında 6.7 

milyon insan internet kullanmakta ve en büyük oranda %56 ile 16-24 yaş grubunu içeren daha 

çok öğrencilerin olduğu yaş grubudur. 

Çağımızın bir gereği olması ve birçok ihtiyacımızı karşılaması yanında, ailelerin bu 

yeni teknolojiyi tam olarak tanımamaları veya gerekli itinayı göstermemeleri yüzünden 

çocuklarımız, internetten büyük zararlar görmektedir. Çocuklarımız bu sanal ortamda adeta 

zehirlenmektedir. İnternete ödevlerini yapmak bahanesiyle oturan öğrenci, ödevin yanında, 

internette sohbet etmekte veya internette çok fazla vakit geçirerek hem dersini ihmal etmekte, 

hem de internete bağımlı hale gelmektedir. İnternet kafelere sıkça giden veya evde internette 

http://kurul.ubak.gov.tr/calistay/İndirme�
http://www.internetworld.stats.com/�
http://tuik.gov.tr/Pretablo.do�
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çok zaman geçiren öğrencilerin okul başarısında ve sosyal hayatında olumsuz etkilenmeler 

meydana gelmektedir. Hatta bazı öğrenciler psikologdan yardım alması gerekecek düzeyde 

bağımlı hale gelebilmektedir. (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=58630. 

İnderme Tarihi: 21 Aralık 2006, Perşembe). 

İnternetin doğru kullanımıyla öğrenciler açısından olumlu davranışlar olabileceği gibi 

yanlış kullanımından dolayı zararlı etkileri de olabilecektir. İnternetin kullanımı kadar 

uyulması gereken kurallarda önemlidir. Bu nedenle MEB’na bağlı Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü tarafından BİT (Bilgi İletişim ve Teknoloji) sınıflarında internet kullanımı ile 

ilgili “İnternet Etiği” (EK-4) adıyla kurallar hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 

Dolayısı ile BİT sınıflarında öğrenciler ve diğer kullanıcılar bilgisayar ve internet kullanırken 

standart ve lisanslı yazılımlarla çalışabilmekte, her siteye girememekte ve kontrolsüz olarak 

oyun oynayamamaktadır.  

MEB’nın 2004/61 sayılı genelgesi (EK-12) incelendiğinde, öğrenciler açısından 

eğitim-öğretim kurumlarında bilgisayar ve internet kullanımını yaygınlaştırmak ve sayısal 

eşitsizliklerin olumsuz etkilerini yok edebilmek için BİT sınıfları kurup bunları 

yaygınlaştırarak hizmet vermeye başlamıştır. Türk Telekom A.Ş. ile 5 Aralık 2003 tarihinde 

kurumların internet bağlantılarının yapılması ile ilgili bir anlaşma yapmıştır. BİT sınıfları yine 

e-devlet hizmetleri ve e-kültürün yaygınlaştırılması amacıyla, mesai saatleri dışında ve hafta 

sonu tatillerinde öğrenci ile beraber ailelerin de hizmetine açılmıştır.  

MEB İnternete Erişim Projesi’ne bağlı olarak lise ve dengi okulların %95’inin (lise ve 

dengi okulların öğrencilerinin %99’u), ilköğretim okullarının %95’unun (ilköğretim 

okullarının öğrencilerinin %93’ü) olmak üzere yaklaşık 12 milyon öğrencinin ve 400.000 

bilgisayarın internet erişimi sağlanmış bulunmaktadır 

(http://www.meb.gov.tr/ADSL/adsl_index.html. İndirme Tarihi:02.05.2008, Cuma). 

Fakat, öğrenciler için internet kullanımı sadece BİT sınıfları ile sınırlı olmamaktadır. 

Evinde bilgisayarı olmayan, internete giremeyen öğrenciler, ödev, araştırma ve proje yapmak 

başta olmak üzere oyun oynamak, haberleşmek vb. nedenlerle internet kafelere gitmektedirler. 

BİT’in kullanımının yaygınlaştırılmasında ve dolayısıyla sayısal eşitsizliği ortadan 

kaldırması çalışmalarında kamuya açık alanlardan, ücretsiz veya düşük ücretle erişim ve 

eğitim imkânı sağlayan mekanlar önemli bir strateji olarak kendini göstermiştir. Bu 

mekanlardan dünya genelinde ön plana çıkanlar; Kamusal Teknoloji Merkezleri (Community 

http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=58630�
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Technology Centers), İnternet Kafeler ve İnternet Kiosklar (İnternet büfeleri) olmuştur 

(Gören, 2003:84). 

Küreselleşen dünyada herhangi bir ülkede meydana gelen değişim, diğer ülkeleri, 

örgütleri, sosyal yaşantıları ve teknolojileri birçok açıdan hızlı bir biçimde etkilemektedir. Bu 

hızlı gelişmeleri izlemeyen ve kendini iç dinamikleriyle yenileyemeyen ülkeler, bu 

gelişmelerin dışında kalır ki, bu durum o ülke için olumsuz bir durumdur. Dünyadaki 

gelişmelerden olumlu yönde yararlanılmak isteniyorsa, gelişimlerin yerinde ve zamanında 

takip edilip, her düzeyde stratejik bir planlama yapılması gerekmektedir (DPT, 1995). 

Bilgi çağının önemli sorunlarından bir diğeri, bilgiye erişim olanaklarına sahip 

kesimin, içinde bulunduğu karmaşa ortamıdır ve adeta enformasyon bombardımanının yanı 

sıra çok çeşitli saldırılara maruz kalan bireyin durumu güçtür. Olması gerektiği üzere, 

insanoğlunun iyiliği, refahı, mutluluğu için olduğu kadar, tam tersi yönde de kullanılabilen 

teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurması hiç de kolay görünmeyen hukuki sistem 

eksikliği, var olan hukuk düzenlemelerinin de küresel çapta uygulanabilir olmayışı 

sonucunda, elektronik sahtekarlık, vandalizm, müstehcenlik, mahremiyete saldırı gibi, her 

geçen gün çeşitlenen bu çağa özgü suçlar ortaya çıkmaktadır (J. Naisbitt, 1984:17. Akt: 

Gültan, http://www.inet-tr.org.tr/inetconf9/bildiri/61.doc. 2007). 

Bu olumsuzlukların yanında içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın bilgi çağının 

gerektirdiği kaçınılmaz gerçeklerde var. Küreselleşen dünyada, gelişmelerin dışında 

olamayacağımız bir rekabet var, AB adaylığı devam eden ülkemizin hedef koyduğu Mastricht 

Kriterleri var, Mart 1994 Kyoto’da geçen ulusal enformasyon altyapısının yeterli 

olamayacağı, “Küresel Enformasyon Altyapısı”nın uluslar arası seviyeyi yakalaması hedefleri 

de var. Dünyada artık sorun ve faydalar ortaktır. Bilgi çağında, bilgi toplumu düzeyini 

yakalayan ülkemizin bu yarıştan kopmaması için bilgi ve iletişim teknolojilerinden tüm 

toplum olarak azamî olarak faydalanmak zorunda olduğu bir gerçektir. 

Avrupa’da yeniden yapılanma, bir başka ifade ediliş tarzı olan Reengineering adı 

verilen sistem sayesinde internet kafeler eğitim kurumları içerisinde değerlendirilmektedir 

(Sevindik, 2003:113). 

Bunun için Türk Telekom, 2007 yılında her ilçeye bir “İnternet Evi” açma projesi 

başlattı. Türkiye’de internet kullanımını yaygınlaştırarak bilgi toplumunun temellerini atmayı 

hedefleyen bu projeyle, 850 ilçede her biri ortalama 20 adet tam donanımlı bilgisayar ve 

http://www.inet-tr.org.tr/inetconf9/bildiri/61.doc�
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genişbant internet erişimi içeren birer internet evi yapılıyor. Bu çalışma Ulaştırma Bakanlığı 

Haberleşme Genel Müdürlüğü, İl Müdürlükleri, Kaymakamlık ve Belediyeler ile işbirliği 

içerisinde sürdürülmektedir.  

Günümüzde çok önemli etkiye sahip olan internetin kullanım ortamlarından internet 

kafelerin toplumumuza en faydalı duruma getirilmesinde kuşkusuz devlete de önemli görevler 

düşmektedir. Bunun için internet kafelerin yapılandırılması, denetlenmesi, işletilmesi, işleten 

ve kullanan açısından yasal düzenlemelerin uluslar arası normlara da uyacak şekilde olması 

ülkemiz açısından çok önemlidir.  

MEB internetin doğru kullanılması için “İnternet Etiği” ve internetin bilinçli kullanımı 

ve internet güvenliği için “İhbar Hattı” şeklinde tedbirler almıştır.  

Yine Ulaştırma Bakanlığı’nca 5651 sayılı internet suçları ile ilgili yasa ve bu kanuna 

bağlı olarak yönetmelikler 2007 yılında çıkartılarak yasal boşluk doldurulmuştur. Aynı 

zamanda İnternet Üst Kurulu ve İnternet Güvenliği Başkanlığı’da gerekli denetim ve 

tedbirleriyle bu alanda oluşacak olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına çalışmaktadır. 

İnternet kullanımı ve internet kafelerle ilgili son yıllarda çıkarılan kanun, 

yönetmelikler, ilgili diğer yasal çalışmalar, kurallar ve diğer tedbirlerle bu alandaki boşluk 

kapatılmaya çalışılmıştır. Alınan tedbirlere rağmen yine de problemler yaşanacaktır. Ancak 

problemlerin yanında birçok fayda da sağlanacaktır. Bu araştırmada internet kafelerin 

öğrenciler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini belirleyerek yapılan yasal olsun, eğitim 

ortamıyla ve eğitimle ilgili teknolojik çalışmalar olsun, bu alandaki düzenlemelere dayanak 

oluşturarak, yapılan çalışmaları daha da geliştirmek istenilen hedeflerdendir. 

Bunun için bu araştırmada bilgisayar ve internet kullanımının hangi amaçlarla ve nasıl 

yapıldığı, internet kafelere gidilip gidilmediği, ne sıklıkta gidildiği, öğrenci, veli ve öğretmen 

görüşleri ve ilgili kaynaklar incelenerek internet kullanımı ve internet kafelerin öğrenciler 

üzerindeki etkilerinin nasıl ve neler olduğu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

Amaç 

Araştırmanın genel amacı, internet kafelerin öğrenciler üzerindeki olumlu ve olumsuz 

taraflarını öğrenci, öğretmen ve veli bakışı ile belirlemektir. Bu amaç çerçevesinde 

araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 
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Alt Amaçlar: 

A. Kişisel Bilgiler ve Sosyo-Ekonomik Durum: 

1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf ve ortaöğretim 9., 10. 

ve 11. sınıflarında kayıtlı bulunan öğrencilerin; 

1.1- Cinsiyet, 

1.2- Yaş, 

1.3- Öğrenim durumu, 

1.4- Başarı durumu, 

1.5- Yaşadığı il, 

1.6- Yaşadığı yerleşim birimi, 

1.7- Babasının ve annesinin öğrenim durumu, 

1.8- Babasının ve annesinin mesleği, 

1.9- Haftalık harçlığı, 

1.10- Harçlığının ne kadarını internet kafe için harcadığı, 

1.11- Ailesinin toplam aylık gelir durumuna ilişkin demografik özelliklerinin 
dağılımı nasıldır? 

2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf ve ortaöğretim 9., 10. 

ve 11. sınıflarında kayıtlı bulunan öğrenci velilerinin; 

 2.1- Cinsiyet, 

2.2- Yaşadığı il, 

2.3- Yaşadığı yerleşim birimi, 

2.4- Eğitim durumu, 

2.5- Mesleği, 

2.6- Evdeki kişi sayısı, 

2.7- Ailenin toplam aylık gelir durumuna ilişkin demografik özelliklerinin 
dağılımı nasıldır? 

3. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev 

yapan öğretmenlerin; 

 3.1- Cinsiyet, 

3.2- Görev yaptığı il, 

3.3- Görev yaptığı yerleşim birimine ilişkin demografik özelliklerinin dağılımı 
nasıldır? 
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B. Bilgisayar ve İnternet Kullanımı 
4. Bilgisayar ve internetle ilgili mevcut duruma yönelik olarak; 

 4.1- Öğrenci, veli ve öğretmenlerin evinde bilgisayar bulunup bulunmadığı, 

 4.2- Öğrenci, veli ve öğretmenlerin internet bağlantısının olup olmadığı, 

 4.3- Öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgisayar kullanma sıklığı, 

 4.4- Öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgisayarı en çok nerelerde kullandığı, 

 4.5- Öğrenci, veli ve öğretmenlerin internet kullanma durumları nedir? 

 4.6- Evinde bilgisayarı ve internet bağlantısı olan ve olmayan öğrencilerin 
internet kafeye gitmeleri arasında bir farklılaşma var mıdır? 

 4.7- Cinsiyet durumuna göre öğrencilerin internet kullanımında bir farklılaşma 
var mıdır? 

 4.8- İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin internet kullanımında aralırında 
bir farklılaşma var mıdır? 

 4.9- Anne ve babaların öğrenim durumlarına göre öğrencilerin internet kullanını 
arasında bir farklılaşma var mıdır? 

 4.10-  Ailenin aylık gelir seviyesine göre öğrencilerin internet kullanımında bir 
farklılaşma var mıdır? 

 4.11-  Öğrencilerin internet kullanımı konusunda okulda bilgilendirilip 
bilgilendirilmediği konusundaki görüşleri nedir? 

 4.12-  Öğrencilerin internete en çok girdikleri yer konusunda öğrenci ve velilerin 
değerlendirmeleri nedir? 

 4.13-  Öğrenci ve velileri göre öğrencilerin internete girme nedenleri nelerdir? 

 4.14- Yaş gruplarına göre öğrencilerin internet kafeye gitme durumları arasında 
bir farklılaşma var mıdır? 

 4.15- Bir önceki sınıftaki başarı durumlarına göre öğrencilerin internet kafeye 
gitmesi arasında bir farklılaşma var mıdır? 

 4.16- Anne ve babaların öğrenim durumlarına göre öğrencilerin internet kafeye 
gitmeleri arasında bir farklılaşma var mıdır? 

 4.17- Haftalık harçlık durumlarına göre öğrencilerin internet kafeye gitmelerinde 
bir farklılaşma var mıdır? 

C. İnternet Kafelerle İlgili Düşünceler 

5. İnternet kafelerle ilgili belirtilen işlemlere yönelik olarak; 

5.1- Öğrenci, veli ve öğretmenlerin internet kafelerle ilgili durum ve 
beklentilerine ilişkin görüşleri nedir, bu görüşler arasında bir farklılık var 
mıdır? 

5.2- İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin internet kafelerle ilgili durum ve 
beklentileri arasında bir fark var mıdır? 

5.3- Öğrencilerin internet kafelerle ilgili belirtilen işlemleri yapma sıklıkları 
nedir? 
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5.4- Cinsiyet durumuna göre öğrencilerin internet kafelerle ilgili belirtilen 
işlemleri yapma sıklıklarında bir farklılaşma var mıdır? 

5.5- İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin internet kafelerle ilgili belirtilen 
işlemleri yapmak sıklıklarında bir farklılaşma var mıdır? 

5.6- Veli ve öğretmenlere göre, öğrencilerin internet kafeye gitme amaçları 
nedir? 

5.7- Veli ve öğretmenlerin internet kafeye gitme amaçları nedir? 

5.8- Öğrencilerin en çok tercih ettikleri siteler hangileridir? 

5.9- İnternet kafelerin kütüphanelerin yerini alıp alamaycağı konusunda 
öğrenci, veli ve öğretmen görüşlerinin dağılımı nedir, görüşler arasında 
farklılık var mıdır? 

5.10- Okullarda kütüphanelerin veya bilgisayar sınıflarının internet kafe şeklinde 
kullanılıp kullanılamayacağı, konusunda öğrenci, veli ve öğretmen 
görüşlerini dağılım nedir, görüşleri arasında bir farklılaşma var mıdır? 

5.11- Okullarda kütüphane ve BT sınıflarının internet kafe şeklinde hizmet 
vermesi durumunda öğrenci, veli ve öğretmen tercihleri nedir bu 
tercihlerde bir farklılaşma var mıdır? 

5.12- Okulda internet kafe işletilirse kimler tarafından işletilmesine ilişkin 
öğrenci, veli ve öğretmen görüşleri nedir bu görüşler arasında farklılaşma 
var mıdır? 

D. İnternet Kafelerle İlgili Durum 
6. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin internet kafeye gitme ve internet kafelerdeki 

mevcut durumu değerlendirmeye yönelik olarak; 

 6.1- Öğrenci, veli ve öğretmenlerin internet kafeye gitme sıklıklar nedir? 

 6.2- Öğrenci, veli ve öğretmenlerin internet kafede kalma süreleri nedir? 

 6.3- İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin internet kafeye gitme sıklıkları 
arasında bir farklılık var mıdır? 

 6.4- Öğrencilerin internet kafeye gitme zamanları nedir? 

 6.5- Öğrencilerin internet kafeye ne kadar süredir gitmektedirler? 

 6.6- Öğrencilerin internet ve internet kafede çok fazla kalıp kalmadığı 
konusundaki düşünceleri nedir? 

 6.7- Öğrencilerin internet ve internet kafede çok fazla kalıyorsa, kendini kontrol 
edip, edemediği konusundaki düşünceleri nedir? 

 6.8- Öğrencilerin, internete girmeyi, spora, parkta bahçede oynamaya veya 
arkadaşlarına tercih edip etmediği, 

 6.9- Öğrencilerin, interneti oyuna vb. tercih ediyorsa, kendini bağımlı hissedip 
hissetmediği ile ilgili görüşleri nedir? 

 6.10- Öğrencilerin, internet kafeler hakkında okul veya evde ne kadar 
bilgilendirildiği, 

 6.11- Öğrencilerin, internet kafeye kimlerin/nelerin etkisi ile gittiği, 
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 6.12- Öğrencilerin, internet kafeye giderken ailesinden izin alıp almadığı, 

 6.13- Öğrencilerin, internet kafeye gitmesine ailesinin ve çevresinin nasıl tepki 
gösterdiği konularında görüşleri nelerdir? 

 6.14- Veli ve öğretmenlerin internet kafeye giden 12 ve daha küçük yaşta 
çocuklarının/öğrencilerinin olup olmadığı konusundaki görüşleri, 

 6.15- Veli ve öğretmenlerin 12 ve daha küçük yaştaki çocukların internet kafeye 
kiminle gittiği konusundaki görüşleri nedir? 

 6.16- İnternet kafeye giden öğrencilerin davranışlarının nasıl etkilendiği ile ilgili 
öğrenci, veli ve öğretmenlerin görüşleri arasında bir fark var mıdır? 

 6,17- Cinsiyete durumuna göre öğrencilerin internet kafeye gitmesinin 
davranışlarını nasıl etkilediği konusunda görüşleri arasında bir fark var 
mıdır? 

 6.18- Öğrenci, veli ve öğretmenlerin internet kafelerle ilgli olumsuz buldukları 
ve gördükleri durumlar nedir?  

 6.19- Öğrenci, veli ve öğretmenlerin okullarda spor, sanat vb. sosyal faaliyet alan 
ve etkinliklerinin yeterliliği konusundaki görüşleri nedir, bu görüşler 
arasında bir farklılaşma var mıdır? 

 6.20- Öğrenci, veli ve öğretmenleri göre, okulda spor, sanat vb. sosyal faaliyet 
alan ve etkinlikleri yeterli olsaydı, öğrenciler yine de internet kafelere gider 
miydi, bu konudaki görüşleri arasında farklılaşma var mıdır? 

 6.21- İnternet kafelerin yeterliliği ve işletme kuralları konusunda öğrenci, veli ve 
öğretmen görüşleri arasında bir fark var mıdır? 

 6.22- İnternet kafelerin çalışma saatleri ile ilgili öğrenci, veli ve öğretmen 
görüşleri arasında bir farklılaşma var mıdır? 

 6.23- Cinsiyet durumlarına göre öğrencilerin internet kafelerin çalışma saatleri 
tercihleri arasında bir farklılaşma var mıdır? 

 6.24- Yaş gruplarına göre öğrencilerin internet kafelerin çalışma saatleri 
tercihleri arasında bir farklılaşma var mıdır? 

 6.25- Öğrenci, veli ve öğretmenlere göre internet kafelerdeki yaş sınırlaması gibi 
yasak ve kurallara uyulmama sebepleri nelerdir? 

 6.26- Öğrenci, veli ve öğretmenlerin internet kafelerin denetiminin yeterliliği ve 
internet kafelerdeki denetimin hangi sıklıkta olması gerektiği konusundaki 
görüşlerinde bir farklılaşma var mıdır? 

 6.27- Öğrenci, veli ve öğretmenlerin internet kafeleri hangi kurumun 
denetlemesini istedikleri konusunda görüşleri nelerdir? 

Önem 

İnternet kafelerle ilgili yapılan bu araştırma ile ayrı ayrı sorular sorularak olumsuz 

yönlerini ortaya çıkarmak, belirlenen sebeplere göre çözümler geliştirerek olumsuzlukları 

ortadan kaldırmak, olumlu yönlerini de daha da geliştirerek buralardan en iyi şekilde 

yararlanmayı sağlamaktır. 
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Bu araştırma ile internet kafelerin eğitim amaçlı kullanımı geliştirilerek öğrenciler, 

gençler ve toplumun tüm kesimi için eğitim, kültür odaklı merkezler haline getirilmeleri 

sağlanmış olacaktır. Bunun için buralardan yararlanma şartları yaş, ortam, süre, hizmet, 

mekan, işletme şartları ve çalışma zamanı gibi tüm faktörler işleten, kullanan ve yararlanan 

açısından toplumun en yüksek faydasına olabilecek şekilde düzenlenmesi ve denetlenmesi 

sağlanacaktır. Ayrıca araştırmadan elde edilecek bulgular bu alanda araştırma yapmak 

isteyenlere veri sağlaması açısından da önemli olacaktır. 

Sayıltılar 

Bu araştırmada; 

1. Seçilen örneklemin evreni temsil edecek nitelikte olduğu,  

2. Örnekleme alınan tüm grupların verdikleri cevapların gerçeği yansıttığı, 

3. Uygulanan veri toplama araçlarının geçerli ve güvenilir olduğu, 

4. Ulaşılan yazılı kaynakların gerçeği yansıttığı, 

5. İnternet kafelere gidenlerin evlerinde bilgisayarlarının ve internet 

bağlantılarının olmadığı, bunun da bir sayısal eşitsizlik olduğu, 

6. İnternet kafelerin chat ve oyun amaçlı işletildiği,  

7. İnternet kafelerle ilgili kanun ve yönetmeliklerin yetersiz olduğu, 

8. İnternet kafelerin işletilmesinde, eğitim amaçlı yeteri kadar düzenleme ve 

çalışma yapılmadığı varsayılmıştır. 

Sınırlılıklar 

1. Araştırma, 2006-2007 öğretim yılı ile sınırlıdır. 

2. Türkiye’nin 7 bölgesinden seçilen İstanbul, İzmir, Uşak, Ankara, Nevşehir, 

Adana, Burdur, Trabzon, Karabük, Diyarbakır, Kilis, Van, Kırklareli ve 

Tunceli olmak üzere14 il ile sınırlıdır. 

3. Seçilen 14 ilin her birinde 2 ilköğretim (6., 7., 8. sınıflar) ve 2 ortaöğretim (9., 

10., 11. sınıflar) olmak üzere 4 okul ile sınırlıdır. 

4. Araştırma, her ilde seçilen öğrenci, veli ve öğretmen görüşleri ile sınırlıdır. 

5. Araştırma, ilgili istatistiksel verilerle sınırlıdır. 



 

11 
 

Tanımlar 

Ağ (Network): Birden çok bilgisayarın birbirinin kaynaklarını paylaşmak üzere 

kurulan ortamdır (Gümüş, 2003). 

E-Posta (e-mail): Haberleşme iş ve işlemlerinin elektronik ortamda (bilgisayarla) 

yapılmasıdır. 

Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı 

kazanılması (İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, Madde 3, (c) 

bendi). 

Erişim Sağlayıcı: İnternet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına 

internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişiler (İnternet 

Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, Madde 3, (ç) bendi). 

Filtreleme Yazılımı: İnternet ortamında web adresi, alan adı, IP adresi, kelime ve 

benzeri kriterlere göre erişimi engelleyen yazılım (İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları 

Hakkında Yönetmelik, Madde 3, (d) bendi). 

İlköğretim Okulu: Zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim öğretim gördükleri ve 

öğrenim süresi sekiz yıl olan ilköğretim kurumu. 

İç IP Dağıtım Logları: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma 

başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz 

numarasını (MAC adresi) gösteren bilgiler (İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında 

Yönetmelik, Madde 3, (e) bendi). 

İçerik Sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya 

veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek ve tüzel kişiler. (İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanun, Madde 2, (f) bendi). 

İnternet: World Wide Web olarak da bilinen internet, birçok bilgisayar sistemini 

birbirine bağlayan, dünya çapına yayılmış olan bir iletişim ağıdır. İnternational (uluslar arası) 

ve net (ağ) kelimelerinden oluşturularak kısaca “internet” adını almıştır. 

İnternet Kafe: İnternet bağlantısı bulunan bilgisayarların kurulu olduğu ve insanların 

internet kullanırken aynı zamanda bir şeyler de yiyip içebildikleri ortamlardır. 

(www.eng.bahcesehir.edu.tr/css/bolum2.html. akt: Sevindik, 2003). 

http://www.eng.bahcesehir.edu.tr/css/bolum2.html�


 

12 
 

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet 

ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişi (İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları 

Hakkında Yönetmelik, Madde 3, (g) bendi). 

Modem: Standart telefon hatlarını kullanarak, farklı yerlerdeki bilgisayarlar arasında 

bağlantı kurulmasını sağlayan cihaz (Gümüş, 2003). 

Ortaöğretim Okulu: Temel eğitime dayalı, en az 4 yıl öğrenim veren genel, meslekî 

ve teknik öğrenim veren ortaöğretim kurumlarının tümü. 

Öğrenci: Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse 

(TDK Türkçe Sözlük, 1988, 1131). 

Öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim, öğretim ve yönetim 

hizmetlerinde görev yapan öğretmen yeterliliğine sahip tüm çalışanlardır. 

Sohbet (Chat): Birçok kişinin aynı anda etkileşimli olarak haberleşebildiği (klavye 

mesajları, sesli, ve görüntülü) bir platform ve bunu sağlayan programlara verilen genel bir 

addır (Taşkın, 2002). 

Veli: İlköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerin anne veya babası, 

vasisi, aile başkanı veya kanunen sorumluluğunu üstlenen kişi. 

Web Sitesi: İnternet üzerinde oluşturulan ve kendine özgü adresleri olan sayfalardır 

(Bayraktar, 2001). 

Yer Sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek 

veya tüzel kişler (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Madde 2, (m) bendi). 

Kısaltmalar 

ARPANET : Savunma İleri Düzey Araştırma Projeleri Kurumu (Department of Defense 
Advanced Research Projects Agency). 

BDE : Bilgisayar Destekli Eğitim 

BİT-S : Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sınıfları 

DİE : Devlet İstatistik Enstitüsü 

F : F Testi: Tek Yönlü (Oneway Anova) Faktör (Varyans) Analizi): Üç ve daha 
fazla grubun arasında anlamlı fark olup olmadığını karşılaştırır. 

f : Frekans 

FTP : Dosya Transfer Protokolü (File Transfer Protokol). 
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GOPHER : Dağınık noktalardaki dokümanlara ulaşmayı sağlar. Binlerce gopher servisi 
içinde dolaşmak, buralarda tarama yapmak ve istenilen bilgileri kullanılan 
sisteme kopyalamak olanaklıdır (Karasar, 1999:146-148. Akt: Taşkın, 2002). 

HOST : Alan Adı Barındırma, Web sayfasını internette yayınlamak, kişiye ya da şirkete 
ait alan adını e-mail olarak kullanmak için gerekli alanın kiralanmasıdır. 

IDE : İnternet Destekli Eğitim 

İMD : İnternet Medyası Derneği 

ISDN : Yüksek hızda entegre ses (analog) ve dijital veri aktarmasını sağlayan bir dizi 
ileşitim protokolü (Gümüş, 2003) (Integrated Services Digital Network). 

ISS : İnternet Servis Sağlayıcı 

LAN : Yerel Alan Ağları (Local Area Network) 

MEB : Millî Eğitim Bakanlığı 

N : Verilen cevap sayısı 

p : Anlamlılık düzeyi (Asymp. sig.) 

SPSS : Statistical Package Program For Social Sciences 

sd : Serbestlik derecesi (Degree of freedom: df) 

ss : Standart sapma (Std. deviation) 

WAN : Geniş Alan Ağı (WİDE Area Network) 

WWW : World Wide Web 

x  : Aritmetik ortalama (Mean) 

t : t-testi: İki grup arasında anlamlı fark olup olmadığını karşılaştırır. 

TELNET : Bir bilgisayar kullanıcısının, uzak bir noktada bulunan başka bir bilgisayar 
sistemine, terminal bağlantısı kurmak amacıyla kullandığı bir internet 
protokolüdür (Karasar, 1999:146-148. Akt: Taşkın, 2002). 

TİB : Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 

TİEV : Tüm İnternet Evleri Derneği 

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu 

USENET : Netnews (elektronik ilan tahtası) veya Talk-show benzeri bir ortamdır. Belli 
konularda açılan, yöneticisiz ve isteyen herkesin katılabileceği tartışma 
gruplarıdır (Karasar, 1999:146-148. Akt: Taşkın, 2002). 

Ülke ve Bölge Kısaltmalarından Bazıları: 

.eu : Avrupa. 

.ar : Arjantin 

.au : Avustralya  

.az : Azerbaycan 

.br : Brezilya 

.ca : Kanada  
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.cn : Çin 

.de : Almanya  

.dz : Cezayir 

.eg : Mısır 

.es : İspanya  

.fr : Fransa 

.id : Endonezya 

.in : Hindistan 

.ir : İran 

.iq : Irak 

.it : İtalya 

.jp : Japonya 

.kz : Kazakistan 

.my : Malezya 

.ng : Nijerya 

.nl : Hollanda 

.nz : Yeni Zelanda 

.ru : Rusya 

.sa : Suudi Arabistan 

.tr : Türkiye 

.uk : İngiltere  

.us : ABD 

Web Sitesi Alanlarında Kurumların Türünü Belirten Uzantılar:  
.ac : Akademik kuruluşlar (bazı ülkelerde .edu yerine kullanılmaktadır) 

.com (commercial) : Ticarî kuruluşlar  

.edu (education) : Eğitimle ilgili kurum ve kuruluşlar  

.ftp (file transfer protokol) : Arşiv sitesi, dosya transfer protokolü 

.gov (government) : Devlet işleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar  

.int (international) : Uluslar arası organizasyonlar, kuruluşlar 

.k12 (kindergarden to 12) : Ana sınıfından üniversiteye kadar olan eğitim kurumları  

.mil (military) : Askerî kurum ve kuruluşlar  

.org (non profit organisation) : Ticarî yönü olmayan, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar  

.net (network) : İletişim ağlarıyla ilgili kuruluşlar, (internet servis sunucuları gibi) 

.www : world wide web sitesi (web olarak da kullanılır) 

@ İşareti :"Et" olarak okunur ve "üzerinde" anlamına gelir.  
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BÖLÜM-2 

KURAMSAL ÇERÇEVE, İLGİLİ ARAŞTIRMA VE YAYINLAR 

Dünya’da İnternet ve İnternet Kafeler 

İnternet’in ortaya çıkışı 1957’de SSCB’nin uzaya gönderdiği ilk yapay uyduya kadar 

gerilere uzanır. Ancak, global ağların kurulması oldukça yenidir. (Taşkın, 2002:1).  

İnternet, birçok bilgisayar sistemini birbirine bağlayan, dünya çapına yayılmış olan bir 

iletişim ağıdır. İnsan yaşamında bugün büyük bir yer edinen internetin tarihi, 1962 yılında 

J.C.R. Licklider’in, tartışmaya açtığı “Galaktik Ağ” kavramıyla başladı. ABD’li savunma 

yetkilileri, 1962 yılında, Rusya’nın kıtalararası füzeleri ile düzenleyeceği olası bir saldırısı 

sonucunda, ülkenin tamamen savunmasız kalacağı iddiaları üzerine, “Çok noktadan 

kontrollü” bir savunma sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Çalışmalara ilişkin en kayda değer 

teklif, 1966 yılı sonunda Lawrance Roberts’ın “ARPANET” isimli projesi oldu. İnternet’in ilk 

adımı olarak isimlendirilen ARPANET projesinde amaç, Amerika’nın herhangi bir yeri 

saldırıya uğradığı anda bütün iletişim yolları kesilse bile, kurulan network bilgisayar ağı 

sayesinde, eldeki bilgiler herhangi bir merkezi karargaha ulaştırılabilecekti. Bu çerçevede ilk 

bağlantı, 1969 yılında Kaliforniya’da kuruldu. Başta 15 bilgisayarın birbirine bağlı olduğu bu 

ağ, tüm ülkede sadece 4 noktadaki terminale bağlıydı. 1972 yılında terminal sayısı 23’e ulaştı 

ve elektronik posta kavramı ortaya çıktı. İngiltere Kraliçesi’nin 1976 yılında ilk e-mailini 

göndermesiyle de internet fikri popüler hale gelmeye başladı. E-mail adreslerinde yer 

bildirimi için kullanılan @ işareti, ilk defa 1972 yılında bulundu ve yerine teklif edilen & ve $ 

işaretleri kabul görmedi (Ankara Büyükşehir Bülteni: Sayı: 128:2, 2007). 

İnternet üzerinden çeşitli hizmetlerin alınmasında işleyişi sağlayan birtakım araçlar 

vardır. Bunlardan en önemlileri World Wide Web (www), FTP (dosya taşınması), TELNET; 

USENET ve GOPHER’dır. World Wide Web birbakıma, “dünyayı saran örümcek ağ”dır. 

WWW, elektronik veri, resim, film, video, ses ve metin gibi pek çok farklı formda 

iletilebilmektedir. Yalnızca bilimsel alanda değil, günlük hayatın hemen her alanında rahatça 

kullanılabileceği fark edilince, müthiş bir hızla gelişti ve yepyeni özelliklerin eklenmesiyle, 

dünya elektronik ortama aktarılmış tüm verileri, akla gelebilecek tüm formları içinde, tek bir 

merkezden elde etmenin en önemli aracı olarak, yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır 

(Taşkın, 2002:1). 
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1991’de Tim Berners Lee, hypertext denilen ve daha görsel bir temele dayanarak 

araştırmalar ile bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştıran World Wide Web’i icat etti. Bu tarihte 

kullanıcı sayısı 617 bine ulaştı ve bilgisayar ağı bugünkü anlamda “internet” adını aldı. 1994 

yılına gelindiğinde internetteki site sayısı 10 bine, 1984’te bin olan “host” sayısı (Alan Adı 

Barındırma, Web sayfalarınızı internette yayınlamak, kendinize ya da şirketinize ait alan adını 

e-mail olarak kullanmak için gerekli alanın kiralanmasıdır) da 3 milyona ulaştı. 1994’te 

internette ilk reklam yayınlandı. 1995’te Hong Kong’da ilk hacker yakalandı. İnternetteki, 

.com (ticarî), .edu (eğitim), .gov (devlet), .mil (askerî), .net (internet servisi sağlayan şirketler) 

ve .org (organizasyonlar) kullanılan belli başlı ana alanlardır (Ankara Büyükşehir Bülteni: 

Sayı: 128:2, 2007). 

İnternet kafelerin kuruluş amacı, 1990’lı yılların başlarında evden bireysel internet 

bağlantılarının pahalı olması ve herkeste bilgisayar bulunmayışıdır. Bu düşünceden yola 

çıkan, Eva Pascoe ve Gene Teare adlı iki işletmeci 1994 yılında ilk internet kafeyi 

kurmuşlardır. Bu sayede, İngiltere’de ilk internet kafe açılmıştır. O zamandan beri internet 

kafeler bir kavram olarak dünyanın farklı yerlerinde, farklı zamanlarda açılmaya ve işlemeye 

başlamıştır (www.cyberiacafe.net/cafes/ihrex.asp. Akt: Sevindik, 2003). 

Andiç (2002), internet kafelerin tüm dünyada yayıldığını ancak; bu hareketin Güney 

California’daki Silikon Vadisi’ne oldukça yakın bir mesafede başladığını belirtmiştir. İnternet 

kafelerin doğuşu şu şekilde olmuştur. Birkaç küçük kafe, internete girme olanağı sağlayan 

balgisayarlar getirmişlerdir ve müşterilerinin, medyanın kullandığı geniş bilgi trafiğini kendi 

başlarına keşfetmelerine olanak sağlamışlardır. Her zaman olduğu gibi Amerika’da, özellikle 

batı yakasında işler biraz daha ileri düzeydedir ve oldukça geniş kapsamlı kuruluşlar vardır. 

İngiltere’deki ilk internet kafe Cyberia, 1995’in ocak ayında Londra’da açılmıştır (Akt: 

Gümüş, 2003). 

2007 yılı verilerine göre dünyada internet kullananların sayısı 1 milyar 244 bine 

yükselmiştir. 6.5 milyar olan dünya nüfusunun ortalama olarak %18,9’u internet 

kullanmaktadır (Tablo-II.1.).  

İnternet Medyası Derneği Web Sitesinde, Dünya İnternet İstatistikleri Sitesi verilerine 

göre, toplam nüfusu 809 milyon 624 bin 686 olan Avrupa ülkelerinde, 314 milyon 792 bin 

225 kişi internet kullanmaktadır. 

http://www.cyberiacafe.net/cafes/ihrex.asp�
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Avrupa ülkeleri arasında en fazla internet kullanan ülke 50 milyon 471 bin 212 kişi ile 

Almanya. Almanya’yı, 37 milyon 600 bin kişi ile İngiltere, 30 milyon 837 bin 595 kişi ile 

Fransa izliyor. İtalya’da 30 milyon 763 bin 940 kişi, Rusya’da 28 milyon kişi, İspanya’da 19 

milyon 765 bin 32 kişi internet kullanırken, Türkiye ise 16 milyon internet kullanıcısı ile 7. 

sırada bulunuyor. Hollanda’da 12 milyon 60 bin kişi, Polonya’da 11 milyon 400 bin kişi 

internet kullanmaktadır. 

Almanya’da nüfusun %61,2’si, İngiltere’de %62,3’ü, Fransa’da %50,3’ü internet 

kullanırken, İtalya’da nüfusun %51,7’si, Rusya’da %19,5’i, İspanya’da %43,9’u internet 

kullanmaktadır (http://www.internetmedyasi. org/Devam.asp?69O65O İndirme Tarihi: 07.12. 

2007). Türkiye’de ise 31 Ocak 2008 TÜİK verilerine göre nüfusun %26,6’sı internet 

kullanmaktadır.  

Tablo-II.1. Dünyada İnternet Kullanım Durumu. 

BÖLGELER Nüfus % İnternet 
Kullanan 

Bölgesinde 
nüfusunun 
kullanma 

oranı 
% 

Dünyada 
kullanma 

oranı 
% 

Afrika 933,448,292 14,2 43,995,700 4,7 3,5 
Asya 3,712,527,624 56,5 459,476,825 12,4 36,9 

Avrupa 809,624,686 12,3 337,878,613 41,7 27,2 
Orta Doğu 193,452,727 2,9 33,510,500 17,3 2,7 

Kuzey Amerika 334,538,018 5,1 234,788,864 70,2 18,9 
Güney Amerika 556,606,627 8,5 115,759,709 20,8 9,3 

Avustralya 34,468,443 0,5 19,039,390 55,2 1,5 

TOPLAM 6,574,666,417 100,0 1,244,449,601 18,9 100,0 

http://www.internetworld.stats.com/ İndirme Tarihi: 03.12.2007 Pazartesi. 

http://www.internetworld.stats.com/�
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Türkiye’de İnternet ve İnternet Kafeler 

İnternet teknolojisi Türkiye’ye ilk olarak 1987 yılında Ege Üniversitesi’nin 

öncülüğünde kurulan, Türkiye Üniversite ve Araştırma Kurumları Ağı ile gelmiştir. Daha 

sonra, 1991 yılında ODTÜ-TÜBİTAK tarafından TR-NET adlı bir projeyle gerekli çalışmalar 

yapılarak 12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ Ankara-Washington ABD arasında kurulan kiralık 

bir hatla kullanıma sunulmuştur. Aynı yıl ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi ilk “tr” uzantılı iki 

web sitesi hazırlamışlardır (Anonim 2001; “Türkiye’de İnternet” 2001; “İyi ki Doğdun 

İnternet”, 2001. Akt: Gölge ve Arlı 2002). 

Türkiye, uluslar arası düzeyde internete Nisan 1993’ten beri bağlıdır. İlk bağlantı 

ODTÜ’den gerçekleştirildi. 64 kbit/san hızında olan bu hat, çok uzun bir süre, tüm ülkenin 

tek çıkışı oldu. ODTÜ’nün ardından Ege Üniversitesi’nden yapılan bağlantı ise 1994 

başlarında, 64 kbit/san hızı ile gerçekleştirildi. Ardından sırayla, Bilkent Üniversitesi 1995 

Eylül, Boğaziçi Üniversitesi 1995 Kasım ve İTÜ 1996 Şubat tarihlerinde bağlantılarını 

oluşturdu (Ankara Büyükşehir Bülteni: Sayı: 128:2, 2007). 

12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ’den Ankara-Washington arasında kiralık hat 

kurularak sağlanan internet bağlantısından dolayı Türkiye’de 12 Nisan internetin doğum günü 

olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen 2007 yılı Hanehalkı Bilişim 

Teknolojileri Kullanımı Araştırması sonuçlarına göre; hanelerin %18,9’u internete erişim 

imkânına sahiptir. İnternete erişim imkânı olan hanelerin %79,39’u evden internete 

bağlanabilen kişisel bilgisayara sahip. İnternet erişim imkânı olan hanelerde en yaygın 

kullanılan internet bağlantı türü %78,03 ile geniş bant (ADSL vb.) bağlantıdır.  

TÜİK’in 2007 yılı verilerine göre 16-74 yaş grubundan Türkiye’de 8,5 milyon insan 

bilgisayar kullanmakta ve en büyük oranda %68,81 ile 16-24 yaş grubunu içermektedir. 

Eğitim durumuna göre en fazla bilgisayar ve internet kullanımları sırasıyla %84,86 ve %82,89 

ile yüksekokul, fakülte ve daha üstü bireylerde. Öğrencilerin %86,83’ü bilgisayar ve 

%81,89’u internet kullanıyor (http://turk.internet.com/haber/ yazigoster.php3?yaziid=19628. 

İndirme Tarihi: 26.11.2007). 

 

http://turk.internet.com/haber/ yazigoster.php3?yaziid=19628�
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Tablo-II.2. Türkiye’de 16-74 Yaş Gruplarının Cinsiyete Göre Bilgisayar Kullanım Durumu. 
 

Yaş Grubu 

Bilgisayar Kullananların 
Sayısı 

Bilgisayar Kullananların 
Yüzdesi 

Kadın Erkek Toplam Kadın 
% 

Erkek 
% 

Toplam 
% 

16-24 1.404.803 2.300.780 3.705.583 25,02 43,79 68,81 

25-34 885.329 1.813.048 2.698.377 13,91 27,62 41,53 

35-44 342.648 945.344 1.287.992 7,06 19,25 26,31 

45-54 116.399 523.321 639.720 3,25 14,19 17,44 

55-64 28.345 110.014 138.359 1,25 5,04 6,29 

65-74 3.476 30.152 33.628 0,23 2,24 2,47 

 2.781.000 5.722.659 8.503.659    
TÜİK Bilişim Teknolojileri Kullanımı İstatistiksel Tablolar.  
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=42. İndirme Tarihi: 04.12.2007 Salı. 

TÜİK’in 2007 yılı verilerine göre 16-74 yaş grubundan Türkiye’de 6.7 milyon insan 

internet kullanmakta ve en büyük oranda %56.23 ile 16-24 yaş grubunu içermektedir. 

Tablo-II.3. Türkiye’de 16-74 Yaş Gruplarının Cinsiyete Göre İnternet Kullanım Durumu. 

 İnternet Kullananların Sayısı İnternet Kullananların 
Yüzdesi 

Yaş Grubu 
Kadın 
sayısı 

Erkek 
sayısı 

Toplam Kadın 
% 

Erkek 
% 

Toplam 
% 

16-24 1.057.079 1.965.750 3.022.829 18,82 37,41 56,23 

25-34 676.835 1.477.391 2.154.226 10,63 22,50 33,13 

35-44 243.235 704.745 947.980 5,01 14,35 19,36 

45-54 84.606 372.042 456.648 2,36 10,09 12,45 

55-64 21.285 83.067 104.352 0,94 3,80 4,78 

65-74 2.201 24.260 26.461 0,14 1,80 1,94 

 2.085.241 4.627.255 6.712.496    
TÜİK Bilişim Teknolojileri Kullanımı İstatistiksel Tablolar.  
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=42. İndirme Tarihi: 04.12.2007 Salı. 

Tablo II.2. ve II.3.’teki 2007 verilerinden sonra, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2008 

tarihli son verilerine göre Türkiye’de hanelerin %18,94’ü internete erişim imkânına sahiptir. 

Hanehalkı bireylerinin bilgisayar kullanım oranı %29,46 ve internet kullanım oranı 

%26,67’dir. 

TİEV Başkanı Yusuf Andiç Türkiye’deki internet abone sayısının 3.2 milyon, internet 

kafelerde bulunan bilgisayar sayısının yaklaşık 400 bin ve kullanılan internet bağlantı hızının 

en yüksek 2048 kilobyte olduğunu belirtmiştir (http://www.hamachiturk. 

net/forum/showthread.php?t=12481 İndirme Tarihi: 10.12.2007). 
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Ülkemizde ilk internet kafe 1995 yılında İstanbul’da açılmıştır. İnternet kullanımı ile 

beraber, internet kafelerin sayısı da çok artmıştır. 2007 yılı itibarı ile Türkiye’de 15 bini 

ruhsatlı olmak üzere 18 bine yakın internet kafe olduğu belirtilmektedir. 

İnternet ve İnternet Kafelerle İlgili Yasal Düzenlemeler 

İnternet kafelere yönelik ilk düzenleme, İçişleri Bakanlığı’nın 02.12.1998 tarih ve 233 

sayılı genelgesiyle yürürlüğü konulmuştur. Bu genelgede internet kafelerde bulunacaklar ve 

bu yerlere belediye tarafından işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilirken, eğitim öğretim 

kurumlarına 200 metre uzak olma şartı aranacağı belirtilmiştir (Bölükbaş, 2003).  

1998 yılında yayınlanan ilk genelgenin ardından bir yıl sonra 30.12.1998 tarih ve 

23922 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Açılması İzne Bağlı Yerlere 

Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik”le internet kafeler, mülki amirin izniyle açılan 

içkisiz, halka açık, istirahat, eğlence ve oyun yerleri kapsamında değerlendirilmiştir. 

02.03.2000 tarih ve 00054 sayılı genelgede internet kafelerle ilgili yapılacak işlemler bu kez 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır (Bölükbaş, 2003). Bu genelgeye göre daha önce belediyeler 

tarafından kahvehane ruhsatı verilen internet kafelerin, emniyet denetimi kapsamına alındığı 

belirtilmiştir. 

İnternet kafelerle ilgili bu ilk düzenlemeler 2007 yılında çıkarılan yasa ve 

yönetmeliklerle değiştirilmiştir. 

İnternet kafelerle ilgili iş yeri açma, çalıştırma, internetin kullandırılması bu 

işletmelerin denetimi ve yaptırımlarla ilgili kanun ve kurallar ilgili bakanlık, kurum ve 

kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir. 

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

(BİT) sınıflarının öğrencilere kullandırılması, yaygınlaştırılması, halka açılması, internet 

kullanımı konusunda öğrenci, öğretmen, yöneticilerin uyması gereken kurallar ve internette 

sohbet ederken dikkat edilecek kurallar konusunda “İnternet Etiği”(EK-4) yayınlayarak 

internet konusunda daha bilinçli kullanmayı geliştirmek istenmiştir.  

Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurumu, Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı sorumluluğuna verilen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 

(EK-5) 23 Mayıs 2007’de çıkartılmıştır.  
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5651 sayılı kanuna bağlı olarak “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim 

Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” (EK-6) çıkarılarak 24 Ekim 2007 tarih 26680 sayı ile Resmî Gazetede 

yayınlanmıştır. Yönetmelikte Telekomünikasyan Kurumu tarafından erişim sağlayıcılara ve 

yer sağlayıcılara faaliyet verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Yine 5651 sıyılı kanuna bağlı olarak “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında 

Hakkında Yönetmelik” (EK-7) çıkarılarak 1 Kasım 2007 tarihinde 26687 sayı ile Resmî 

Gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticarî 

amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile 

denetimlerine ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. 

26687 sayılı “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” madde 8’e 

göre internet kafe işletmecisi tüzel kişi ise işyerini yönetmek üzere bir sorumlu müdür 

görevlendirecektir. İnternet kafeyi işleten gerçek kişiler de, sorumlu müdür 

görevlendirebilecektir. İnternet kafe işletenlere ve sorumlu müdürlere mülkî idare 

amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilecektir. Eğitimin içeriği ise MEB, 

İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın görüşleri alınarak belirlenecektir. 

Çıkarılan 5651 sayılı internet suçları yasası ile 12 yaşından küçükler, veli ya da 

vasileri olmadan internet kafelere giremeyecek. 15 yaşından küçükler de veli ya da vasileri 

olmadan saat 20.00’den sonra internet kafelere alınmayacak. Yönetmeliğe aykırı davranan 

işyerlerine yüksek cezalar uygulanacaktır. 

Ayrıca, 5651 sayılı kanunla ilgili olan kanunlarda da değişiklikler yapılmıştır. 

04.02.1924 tarih ve 406 sayılı “Telgraf ve Telefon Kanunu”nun 2. maddesinin (f) 

bendinde, idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 06.01.1982 tarihli ve 2577 sayılı “İdarî 

Yargılama Usulü Kanunu” hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtilmiştir. 

04.07.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7. 

maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

04.05.1983 tarihli ve 2813 sayılı “Telsiz Kanun”nun 5. maddesine bir fıkra 

eklenmiştir. 
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01.11.1983 tarihli 2937 sayılı “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat 

Teşkilatı Kanunu”nun 135. maddesinin 4. fıkrasında casusluk faaliyetlerinin tespiti ve 6. 

fıkrasının (a) bendinin (14) numaralı alt bendi ile yapılacak dinlemelerin bu merkez tarafından 

yapılacağı değişiklikleri getirilmiştir. 

Bu alanda bir başka oluşumda Telekomünikasyon Kurumu tarafından oluşturulan 

“İnternet Güvenliği Başkanlığı” (EK-8) internetin denetimi için 23 Kasım 2007 tarihinde 

görevine başlamıştır.  

İnternet Güvenliği Başkanlığı’nın çalışma alanı tüm internetin denetimi değildir. 

İntihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyuşturucu madde 

kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar 

oynanması için yer ve imkân sağlanması ve Atatürk’e hakaret gibi 8 temel stratejik başlıkta 

faaliyetlerini sürdürecektir. Amaç, böyle faaliyetleri olan sitelerin sıkı bir denetimle tespit 

edilip yayınlarının İnternet Dairesi Başkanlığı Türk Telekom-TTNet olmak üzere 

Telekomünikason Kurumundan erişim sağlayıcı belge alan tüm erişim sağlayıcıları ile 

işbirliği halinde engellemektir.  

5651 sayılı kanuna bağlı olarak İnternet Güvenliği çalışmaları açısından 

Telekomünikasyon Kurumu, Telekomünikasyon İleşitim Başkanlığı tarafından suçlarla 

mücadele için “Bilgi İhbar Merkezi” (EK-9), MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

tarafından da İnternetin Bilinçli Kullanımı ve İnternet Güvenliği Projesi kapsamında “İnternet 

İhbar Hattı” (EK-10) oluşturulmuştur.  

İnternet İhbar hattı öğrencilere, öğretmenlere, tüm vatandaşlara ve resmî kurumlara 

açık internet ortamında yer alan zararlı içeriğin ihbar edilmesini sağlamak amacıyla 

kurulmuştur. 

Türkiye’de internetin sağlıklı gelişmesi ve toplumsal yarar üretilmesi için temel 

öneriler oluşturmak amacıyla Internet Kurulu (EK-11) Ocak 1998 çalışmaya başlamıştır.  

İnternet Kurul’u, kamu, özel sektör, üniversiteler, mesleki ve sivil toplum örgütleri 

temsilcilerinden oluşmaktadır. Ulaştırma Bakanlığına danışman olarak oluşturulan kurul, 

Türkiye İnternetinin tüm sorunlarıyla uğraşan, çözüm önerileri oluşturan bir platform olmayı 

hedeflemiştir. 
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Aday olduğumuz Avrupa Birliği internetin güvenli kullanımını teşvik etmek için bir 

dizi eylemler planı hazırlamıştır. Hazırlanan eylem planları geliştirilerek 16 Eylül 2001 

tarihinde Avrupa Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilerek 31 

Aralık 2001 yılında yürürlüğe girerek yasalaşmıştır. 

İlgili Araştırmalar 

Bayraktar, (2001) İnternet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü araştırmasında, 

K.K.T.C. Lefkoşa ilçesindeki okullarda öğrenim gören 12-17 yaş arası 343 kız ve 343 erkek 

olmak üzere 686 ergenden oluşan grup ele alınmış ve internetin sıklıkla eğlence, iletişim 

amaçlı kullanıldığı, internette oluşturulan ilişkilerin güven unsuru içermeyen, zayıf ilişkiler 

olduğu, oynanan oyunların şiddet içerikli olduğu, bu oyunların anti-sosyal saldırganlığı hem 

de kendine dönük saldırganlığı artırdığı ve chat, müzik, pornografi ve alışveriş sitelerinin 

tercih edildi patolojik internet kullanımının olduğu bulunmuştur. Kullanıcıların internetle 

ilgili bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve chat yapanların çoğunlukla kendilerini olduğundan 

farklı gösterdikleri bulunmuştur. Araştırmaya göre internet kullanım amaçlarının, yaş ve 

cinsiyet değişkenleri açısından farklılık gösterdiği, 12-14 yaş grubu ergenler oyun sitelerini ve 

ders içerikli siteleri daha fazla ziyarek etmekte, 15-17 yaş grubu ergenler ise mp3, alış-veriş 

ve gazete-tv sitelerini daha çok tercih etmektedir. 12-14 yaş grubu ergenler, 15-17 yaş grubu 

ergenlerden daha fazla ödev amaçlı internet kullanmakta, 15-17 yaş grubu ergenler ise web’de 

gezinme amacıyla daha çok internete girmektedir. Cinsiyet açısından erkek ergenlerin, kız 

ergenlerden daha fazla web’de gezinme amaçlı internet kullandıkları sonucu çıkmıştır. 

Sevindik (2003) tarafından Elazığ ilinde 2002 yılında, 10 oyun yeri olarak kullanılan 

internet kafe ve 38 internet kafe olmak üzere toplam 48 internet kafeden 26’sında “İnternet 

Kafeye Giden Bireylerin İnternet Kafelerden Beklenti Düzeyleri, İnternet ve İnternet Kafeleri 

Kullanma Amaçlarının Belirlenmesi” araştırması yapılmıştır. Araştırmaya göre deneklerin 

%73,5’i internet kafelerde alkol, %46,7’si sigara, %60,7’si gürültü, %44,6’sı 15 yaş altı 

çocukların internet kafelerde bulunmamasını istemektedirler. Deneklerin %36,3’ü internet 

kafelerde oyun oynamayı, %14,9’u film seyretmeyi, %46,1’i internet kafeleri internet 

kullanma amaçlı, %22’si eğitim amaçlı, %38,4’ü belirtilen seçeneklerin tümünü kullanma 

amaçlı tercih etmektedir. 

Baran ve Kuloğlu (2001), Ankara’da 23 internet kafe ve 245 internet kullanıcısı 

üzerinde yaptıkları “İnternet Kafelerdeki İnternet Kullanımı ve Sanal Sosyal İlişkiler: Ankara 
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Örneği” konulu araştırmada; internet kafelerdeki internet kullanımının sosyal izolasyona 

sebep olmadığını hatta arkadaşlık bağlarını güçlendirdiğini ve gençler arasında grup bilincini 

geliştirdiğini ve internet kullanımının bağımlılığa sebep olmadığını ortaya koymuşlardır (Akt: 

Taşkın, 2002). 

Baran ve Kuloğlu (2001)’nun “İnternet Kafelerde, İnternet Kullanımı ve Sanal-Sosyal 

İlişkiler: Ankara Örneği” adlı çalışmasının sonuçlarında internet kafeye giden bireylerin 

%80’inin erkek, %20’sinin bayan olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar da 

göstermektedir ki, internet kafeleri daha çok erkekler tercih etmektedir. İnternet kafeye giden 

bireyler ile ilgili olarak bu araştırmadan şu sonuçlar da elde edilmiştir (Baran, Kuloğlu, 2001. 

Akt: Sevindik 2003): 

E-mail göndermek ve okumak %81,2, chat %62,4, oyun %50,6, araştırma %43,3, 

porno siteleri ziyaret %14,3, kumar oynamak %10,2, gezinti %8,6, alışveriş %8,2 ve gazete 

okuma %2,9. 

Günümüzde internet kafelerin nasıl kullanıldığı sorusuna, Kaçmazoğlu, Gündüz ve 

Esgin’in (2000) yaptığı “Yeni Bağımlılık Türü: İnternet Kafeler” konulu araştırma cevap 

vermektedir. Bu araştırmada internet kafelere gelen internet kullanıcılarının %36’sı arkadaş 

bulmak, %14’ü flört yapmak için “chat” yaparken, %54,5’inin “şiddet” içeren oyunları 

oynadığı, %20’sinin “erotizm-pornografi” sitelerini ziyaret ettiği belirlenmiştir. İnterneti 

eğitim amaçlı kulanma oranı ise sadece %4’tür (Akt: Sevindik, 2003). 

Taşkın (2002) tarafından “İnternet ve Ergenler: İnternet Kullanan Ergenlerin Psiko-

Sosyal Özellikleri ve İnternetin Gençler Üzerindeki Etkileri” ile ilgili Aksaray ve Konya 

illerinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrenciler üzerinde yapılan 

araştırmada ergenlerin psiko-sosyal özellikleri ve internetin, ergenlerin zihinsel, duygusal 

dünyasına, davranışlarına, cinsel gelişimine ve değerler sistemine etkisi üzerinde durulmuştur. 

Ergenlerin internet kullanım oranları yüksek çıkmış ve bunlar içinde interneti en fazla 19 ve 

üzerindeki yaş grubunun kullandığı sonucu çıkmıştır. İnternette chat yapan öğrenciler, en çok 

yaş, adres ve telefon, isim, fiziksel görüntü ve cinsiyet konusunda yalan söylediklerini, en çok 

ziyaret ettikleri sitelerin de oyun, müzik, sohbet, film, haber, arama, arkadaş bulma, download 

ve erotik siteler olduğunu belirtmişlerdir. 

Taşkın’ın araştırmasında 11-14 yaş grubundaki ergenler; interneti en çok eğlence, 

sohbet-chat, araştırma, e-mail ve download amacıyla kullanmaktadır. 15-18 yaş grubundaki 
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ergenler, interneti en çok eğlence, sohbet-chat, e-mail, araştırma, haber alma, download ve 

arkadaş bulma amacıyla kullanmaktadır. 19 ve üzeri yaş grubundaki ergenler, interneti en çok 

eğlence, e-mail, sohbet, chat, haber alma ve araştırma amacıyla kullanmaktadır.  

Yine internet kullanan ergenler, internet kullanmaya başladıktan sonra; araştırmacı bir 

insan olduklarını, farklı insanlarla tanıştıklarını, artık insanlarla daha kolay ilişki 

kurabildiklerini, arkadaş sayılarının arttığını, dünyaya bakış açılarının değiştiğini, kendilerini 

daha kolay ifade edebildiklerini, daha çok hayal kurmaya başladıklarını ifade etmişlerdir 

(Taşkın, 2002). 

Çetin ve Yetim (2001), İzmir ve Mersin’deki internet kafelerde 240 kişi üzerinde 

yaptıkları “İnternet: Yalan Sohbetler Dünyası” konulu araştırmalarında; internet üzerinde 

sohbet imkânı tanıyan site sayısının arttığını ve internet kullanıcılarını büyük bölümünün 

kendileri hakkında gerçekleri söylemediğini ortaya koymuşlardır (www.netbul.com. Akt: 

Taşkın, 2002). 

Gören (2003), “Yeni İletişim Teknolojisi Olarak İnternet Kafeler ve İnternetin 

Kamuya Açık Alanlarda Kullanılması” konusunda yaptığı araştırmaya göre; evinde bilgisayar 

ve internet bağlantısı olmayanlar ağırlıklı olarak internet kafeleri kullanmaktadır. İnternet 

kafeler kimileri için bilgisayarla ilk kez yüzyüze gelindiği bir ortam olduğu, evinde bilgisayar 

olmayanların da bir bölümünün pahalı olması nedeniyle evinde bağlantı kurmadıkları ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca, evinde tek başına bilgisayar öğrenmenin ağırlıklı olarak erkekler için 

geçerli olduğu, kadınlarınsa bir başkasının yardımıyla internet kafelerde öğrenebildikleri, 

böylece internet kafeler cinsiyet eşitliğini geliştirebilecek yerler olarak da ortaya çıkabileceği 

sonucu çıkmıştır. 

Bölükbaş’ın (2003), Diyarbakır’da 42 internet kafe ve 150 internet kullanıcısı 

üzerinde “İnternet Kafeler ve İnternet Bağımlılığı Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: 

Diyarbakır Örneği” araştırmasında; internet kafe kullanıcılarının büyük çoğunluğunun, 

kendilerini internet bağımlısı olarak görmedikleri ve “orta derecede bağımlı” oldukları ortaya 

çıkmıştır. İnternet bağımlılığının da e-mail göndermek, bilgisayar oyunu oynamak, chat 

(sohbet) yapmak ve internette dolaşmak (surf) gibi 4 konuda yoğunlaştığı belirtilmiştir.  

Gümüş (2003), Türkiye’de 81 ilde, polis merkezlerindeki amirlere 391, internet kafe 

işletmecilerine 340, internet kafe müşterilerine 1820 ve Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Bingöl 

ve Adıyaman olmak üzere 5 ilde de 15 ilköğretim okulu müdürü ve müdür yardımcılarına 197 

http://www.netbul.com/�
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anket olmak üzere toplam 2748 anket uygulayarak “İnternet Kafelerin (Dijital Kütüphaneler) 

Denetlenmesi ve Eğitim Amaçlı Kullanımının Teşviki” araştırmasını yapmıştır.  

Gümüş’ün araştırmasına göre internet kafe işletmecilerinin büyük çoğunluğunu %92,9 

ile erkekler oluştururken, bu grubun %72’si 18-31 yaş grubu arasında yer almaktatdır. İnternet 

kafe işletmecilerinin eğitim düzeylerini %44,2 ile ortaöğretim düzeyinde bulunanlar 

oluşturmuştur. 

İnternet kafe müşterilerinin %86,4’ü erkeklerden oluşmakta ve müşteriler genel olarak 

%37,8 oranında 16-20 yaş, %37,8 21-25 yaş ve %15,7 oranında da 26-30 yaş grubundadır. 

Müşterilerin %73,9’unun kendine ait bilgisayarı, %81,9’unun da internet bağlantısı 

bulunmamakta ve internete erişimi %74 oranında internet kafelerden gerçekleştirmektedir. En 

çok rastlanan asayiş olayı %30,6 oranı ile kavga, bunu %12,7 ile kötü alışkanlıklar 

izlemektedir.  

Millî Eğitim okul idarecileri internet kafelerin bilimsel ve eğitim amaçlı 

kullanılabilmesini %40,6 oranında mümkün görmemekte, %15 oranında bir grup ise mümkün 

görmektedir. MEB okul idarecileri, müşterilerin öncelikli olarak boş zamanları 

değerlendirme, arkadaş edinme ve eğlenme amacıyla internet kafeye gittikleri görüşündedir 

(Gümüş, 2003). 

Emniyet yetkililerine göre internet kafelerin etkili ve düzenli bir şekilde 

denetlenmemesi %26,7 ile denetleme standardının olmamasına, %20,9 ile personel 

yetersizliği ve %18,8 ile iş yoğunluğu oluşturmaktadır. İnternet kafeleri denetlemekle görevli 

birim personellerinin, internet kafe genelgesi ve internet hakkında %43,7 oranında kısmen 

bilgi sahibi olduğu belirtilmiştir. 
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BÖLÜM-III 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren, örneklem, kullanılan veri toplama teknikleri 

ile verilerin analizi üzerinde durulmuştur. 

Araştırmanın Modeli 

İnternet Kafelerin Öğrenciler Üzerindeki Etkilerini belirlemeyi amaçlayan bu 

araştırma tarama (betimsel) modelde bir araştırmadır. Tarama modeli, geçmişte ve halen var 

olan durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 

1995: 77). Bu araştırmada internet kafelerin öğrenciler üzerindeki etkilerini 

değerlendirebilmek için yapılan araştırmalar taranarak durum tespiti yapılmış, öğretmen, 

öğrenci ve velilere yönelik anketler uygulanarak ilişki arama ile internetin öğrenciler 

üzerindeki etkileri ölçülmüştür. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Evren 

Araştırmanın genel evrenini Türkiye genelinde yedi coğrafî bölgede (Akdeniz Bölgesi, 

Doğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, 

Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi) 81 ilde ilköğretim (6., 7., ve 8. sınıf öğrencileri), 

ortaöğretim (9., 10., 11. sınıf öğrencileri), öğrencilerin velileri ve 81 ilde görev yapan 

öğretmenler oluşturmaktadır (Tablo-III.1.). 
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Tablo-III.1. Türkiye’de 81 İlde Bulunan İlköğretim 6., 7., 8. Sınıf ve Ortaöğretim 9., 10., 11. 
Sınıf Öğrencileri, Velileri, İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerine Ait Evren Tablosu. 

İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM 

Sınıfı Öğrenci Veli Öğretmen Sınıfı Öğrenci Veli Öğretmen 

6. sınıf 1.439.251 1.439.251 

 

9. sınıf 1.151.599 1.151.599 

 7. sınıf 1.381.788 1.381.788 10. sınıf 849.002 849.002 

8. sınıf 1.256.439 1.256.439 11. sınıf 1.009.339 1.009.339 

Toplam 4.077.478 4.077.478 402.829 Toplam 3.009.541 3.009.541 187.665

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı İstatistikleri, Örgün Eğitim 2006-2007 Öğretim Yılı 

Örneklem 

Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde coğrafî bölgeler ve iller olmak üzere iki 

ölçüt esas alınmıştır. 

Örneklem oluşturulurken “çok aşamalı örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. İlk 

aşamada öncelikle evren 7 alt tabakaya (Türkiye’de 7 coğrafî bölge) ayrılmıştır. Daha sonra 

bu bölgelerde bulunan iller Devlet Plânlama Teşkilatı’nın (DPT, 2003) verilerine göre 

GSMH’sı en düşük ve yüksek iller belirlenerek, her bölgeden GSMH en yüksek illerden bir, 

en düşük illerden bir il seçilerek toplam 14 il belirlenmiştir. 

Daha sonra evreni temsil yeterliğine sahip bir örneklem büyüklüğü belirlemek için 

%95 güvenlik düzeyine göre %5 örnekleme hatası ile Anderson’un kuramsal örneklem 

büyüklükleri tablosundan yararlanılarak (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004, s.50) 384 öğrenci, 384 

veli ve 384 öğretmenden oluşan bir örneklem, evreni temsil etme açısından yeterli olarak 

hesaplanmıştır. Fakat uygulanan ölçeklerden hatalı olacakların ve uygulama kayıplarının da 

olabileceği düşünülerek örneklem büyüklüğü öğrenci anketinde 540, veli anketinde 540 ve 

öğretmen anketinde de 416 olmak üzere toplam 1.496 olarak uygulanmıştır (Tablo-III.2.). 

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 48’er öğrenci anketi (%8,9), 48’er veli (%8,9) ve 

36’şar öğretmen anketi (%8,7) olmak üzere bu illerin her birinden 132’şer anket, diğer 

illerimizde de 36 öğrenci (%6,7), 36 veli (%6,7) ve 28 öğretmen (%6,7) olmak üzere toplam 

100’er anket uygulanmıştır. 
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Tablo-III.2. İlköğretim ve Ortaöğretimde Öğrenci, Veli ve Öğretmene Uygulanan Anketlerin 
İllere Göre Dağılımı. 

İLLER 
Öğrenci  Veli  Öğretmen 

f % f % f % 

Adana 36 6,7 36 6,7 28 6,7 

Ankara 48 8,9 48 8,9 36 8,7 

Burdur 36 6,7 36 6,7 28 6,7 

Diyarbakır 36 6,7 36 6,7 28 6,7 

İstanbul 48 8,9 48 8,9 36 8,7 

İzmir 48 8,9 48 8,9 36 8,7 

Kırklareli 36 6,7 36 6,7 28 6,7 

Nevşehir 36 6,7 36 6,7 28 6,7 

Trabzon 36 6,7 36 6,7 28 6,7 

Tunceli 36 6,7 36 6,7 28 6,7 

Uşak 36 6,7 36 6,7 28 6,7 

Van 36 6,7 36 6,7 28 6,7 

Karabük 36 6,7 36 6,7 28 6,7 

Kilis 36 6,7 36 6,7 28 6,7 

Toplam 540 100 540 100 416 100 

GENEL TOPLAM 1496 

Tablo III.3.’te örneklemde yer alan ve araştırmaya katılan grupların cinsiyetlerine göre 

dağılımı verilmiştir. 

Tablo-III.3. Araştırma Kapsamına Alınan Grupların Cinsiyet Dağılımı. 

 
Öğrenci Veli Öğretmen

f % f % f % 

Cinsiyet Erkek 267 49,5     

 Kız 272 50,5     

Cinsiyet Erkek   307 57,4 230 55,4

 Kadın   228 42,6 185 44,6

 Toplam 539 100 535 100 415 100 

Tabloda görüldüğü gibi araştırmaya katılan gruplardan öğrencilerin %49,5’i erkek, 

%50,5’i kız, velilerin %57,4’ü erkek, %42,6’sı kadın, öğretmenlerin %55,4’ü erkek, %44,6’sı 

kadın olmak üzere grupların cinsiyet dağılımları birbirine yakın orandadır. 
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Tablo III.4.’te araştırmaya katılan grupların yaşadıkları yerleşim yerine göre 

dağılımları yer almıştır. 

Tablo-III.4. Araştırmaya Katılan Grupların Yaşadıkları Yerleşim Yerine Göre Dağılımı. 

  Öğrenci Veli Öğretmen

  f % f % f % 

Yaşanılan yerleşim birimi İl 433 80,8 430 80,1 387 93,3

 İlçe 74 13,8 67 12,5 24 5,8 

 Belde  29 5,4 24 4,5 4 1,0 

 Köy   16 3,0   

 Toplam 536 100 537 100 415 100 

Tablo III.4.’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan grupların yaşadıkları yerleşim birimi 

öğrenci %80,8, veli %80,1, öğretmen %93,3 olmak üzere iller yüksek oranda çıkmıştır. 

İnternet kafelerin en yaygın olarak işletildiği yerler olarak il merkezlerinin yüksek oranda 

çıkması beklenilen bir durumdur. İlçede yaşayanlar, öğrencilerde %13,8, velilerde %12,5, 

öğretmenlerde %5,8, beldede yaşayanlar öğrencilerde %5,4, velilerde 4,5, öğretmenlerde 

%1’dir. Köyde yaşayanların oranı ise %3 olarak sadece velilerden çıkmıştır. 

Veri Toplama Aracı ve Analizi 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, İlköğretim okulu 6., 7., 8. sınıf ve ortaöğretim 

okulu 9., 10. 11. sınıf öğrencilerine, velilerine ve öğretmenlerine yönelik olarak 3 gruba ayrı 

ayrı hazırlanmış anketten yararlanılmıştır.  

Öğrenci anketinde dört bölüm ve toplam 52 soru yer almaktadır. Birinci bölümde, 

kişisel bilgilere ilişkin 13 soru, ikinci bölümde, bilgisayar ve internet kullanım durumuna 

ilişkin 8 soru, üçüncü bölümde, internet kafelere ilişkin 9 soru, dördüncü bölümde ise, 

internet kafelerle ilgili durum ve denetime ilişkin 22 soru yer almıştır (EK-1). 

Veli anketinde dört bölüm ve toplam 35 soru yer almaktadır. Birinci bölümde, kişisel 

bilgilere ilişkin 7 soru, ikinci bölümde, bilgisayar ve internet kullanım durumuna ilişkin 7 

soru, üçüncü bölümde, internet kafelere ilişkin 7 soru, dördüncü bölümde ise, internet 

kafelerle ilgili durum ve denetime ilişkin 14 soru yer almıştır (EK-2). 
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Öğretmen anketinde dört bölüm ve toplam 29 soru yer almaktadır. Birinci bölümde, 

kişisel bilgilere ilişkin 3 soru, ikinci bölümde, bilgisayar ve internet kullanım durumuna 

ilişkin 5 soru, üçüncü bölümde, internet kafelere ilişkin 7 soru, dördüncü bölümde ise, 

internet kafelerle ilgili durum ve denetime ilişkin 14 soru yer almıştır (EK-3). 

Anketlerde; öğrenciye 52, veliye 35 ve öğretmene 29 olmak üzere toplam 116 soru 

sorulmuştur. Anketin görünüş ve kapsam geçerliliği konusunda konu alanı uzmanlarının 

görüş ve önerileri de alınmış ve bu görüşler doğrultusunda anket geliştirilmiştir.  

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Verilerin çözümlenmesinde geçerli kabul edilen anketlere verilen cevaplar bilgisayar 

ortamında SPSS programı ile çözümlenmiştir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar 

kaydedilerek tekrarlanan görüş ve değerlendirmelerin frekansları hesaplanmıştır. Anket 

formuna ait bilgisayar çıktıları ayrı ayrı hazırlanmış ve araştırmanın amaçları doğrultusunda 

bulgular tablolaştırılıp yorumlanmış, son bölümde de araştırma raporu hazırlanmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan gruplara uygulanan anketler sonucu elde edilen veriler, 
frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolarda gösterilmiştir. Gruplara ortak sorulan 
sorularda ve bazı bağımlı, bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Kay-
Kare metodu uygulanmıştır. 

Çoklu gruplar arasında ilişkinin belirlenmesinde grupların aritmetik ortalaması ve 

standart sapması hesaplanmıştır. Gruplar arasındaki farkın test edilmesi için ikili gruplarda t-

testi, t-testinde levene testiyle varyansların eşitlik durumuna (Sig.>0,05 ise varanslar eşit ve 

Sig.<0,05 ise varanslar eşit değil) bakılarak grupların varyansları eşitse, eşit varyansı gösteren 

satır, değilse eşit olmayan satır belirlenerek bu satırlardaki signifiance (2 tailed) değerine 

bakılarak α=0,05 düzeyinde iki grup arasında anlamlı fark olup olmadığı belirlenmiş ve “t” 

testi yorumlanmıştır. Üçlü katılımlı gruplarda Tek Yönlü Varyans Analizi (Oneway Anova) 

(F- testi), kullanılmıştır. Varyan analizinde ortalamalar arasında α=0,05 düzeyinde anlamlı 

fark bulunan grupların belirlenmesinde ise Scheffiè testinden yararlanılmıştır. Anketlerde boş 

ve geçersiz olan cevaplar dikkate alınmamıştır. 

Açık uçlu sorulara verilen cevaplar, birbirine benzer kategoriler altında birleştirilerek 

farklılaşmaların/benzerliklerin daha kolay algılanabilmesi sağlanmıştır. 
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Öğrenci, veli ve öğretmenlere internet kafelerle ilgili düşünceleriyle ilgili, internet 

kafeye gitmenin davranışlarını nasıl etkilediği ve internet kafelerle ilgili kural ve yeterlilikler 

konularında neler düşündüklerini belirlemeye yönelik likert tipi beşli ölçek anket kullanılmış 

ve verilen cevapların aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır. Dereceleme 

maddeleri (5=Tamamen Katılıyorum, 4=Katılıyorum, 3=Kısmen Katılıyorum, 

2=Katılmıyorum ve 1=Hiç Katılmıyorum) seçeneklerinden oluşmaktadır. Ayrıca, öğrencilere 

internet kafede hangi işlemleri ne sıklıkta yaptıklarını belirmeye yönelik yine likert tipi beşli 

ölçekli soru sorulmuştur. Bu sorunun dereceleme maddeleri ise; (5=Her zaman, 4=Sık sık, 

3=Bazen, 2=Pek az ve 1=Hiç) seçeneklerinden oluşmaktadır. Bu soruların dışında her üç 

gruba da sorulan diğer sorular da tek ve birden fazla seçenek işaretleyebilecekleri anket 

soruları sorulmuştur. 

Tablo-III.5. Aritmetik Ortalamaların Değerlendirme Aralığı. 

Aralık Seçenek Seçenek 

1.00-1.79 Hiç Katılmıyorum  Hiç  

1.80-2.59 Katılmıyorum  Pek az  

2.60-3.39 Kısmen Katılıyorum Bazen 

3.40-4.19 Katılıyorum Sık sık 

4.20-5.00 Tamamen Katılıyorum Her zaman 
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BÖLÜM-IV 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinden veri 

toplama araçları ile toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgular ve 

bulgularla ilgili yorumlar yer almaktadır. 

A. Kişisel Bilgiler ve Sosyo-Ekonomik Duruma İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş, sınıf ve bir önceki sınıftaki not ortalamasına 

ilişkin yüzde ve frekanslar tablo IV.1.’de verilmiştir. 

Tablo-IV.1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaş, Sınıf ve Bir Önceki Sınıftaki Not 
Ortalamasına Göre Dağılımı. 

  Öğrenci 

f % 

Yaş 12 yaş ve altı 61 11,3 
 13 99 18,3 
 14 84 15,6 
 15 98 18,1 
 16 82 15,2 
 17 89 16,5 
 18 ve üzeri 27 5,0 
 Toplam 540 100 
Öğrenim durumu İlköğretim 6. sınıf 86 16,0 
 İlköğretim 7. sınıf 90 16,7 
 İlköğretim 8. sınıf 84 15,6 
 Ortaöğretim 9. sınıf 97 18,0 
 Ortaöğretim 10. sınıf 101 18,7 
 Ortaöğretim 11. sınıf 80 14,8 
 Toplam 539 100 
Bir önceki sınıftaki not ort. 1,50’den düşük 3 0,6 
 1,50-2,49 34 6,6 
 2,50-3,49 86 16,6 
 3,50-4,49 192 37,0 
 4,50-5,00 204 39,3 

 Toplam 519 100 
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Tablo IV.1.’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin %11,3’ü 12 yaş ve altı, 

%18,3’ü 13 yaş, %15,6’sı 14 yaş, %18,1’i 15 yaş, %15,2’si 16 yaş, %16,5’i 17 yaş ve 18 yaş 

ve üzeri öğrencilerin oranı ise sadece %5,0’dır. 

Öğrenim durumuna göre ise ilköğretim 6. sınıflar %16, 7. sınıflar %16,7, 8. sınıflar 

%15,6, ortaöğretim 9. sınıflar %18, 10. sınıflar %18,7 ve 11. sınıflar %14,8 olmak üzere 

birbirine yakın oranlarda bir sonuç çıkmıştır. 

Öğrencilerin “Bir önceki sınıftaki not ortalamanız?” sorusuna verdikleri cevaplar 

incelendiğinde en yüksek oran %39,3’le 4,50-5,00 arası olarak çıkmıştır. Bunu %37 ile 3,50-

4,49 arası diyenler izlemektedir. Daha sonra %16,6 ile 2,50-3,49 arası, %6,6 ile 1,50-2,49 

arası ve 1,50’den düşük diyenler sadece %0,6’dır. Öğrencilerin başarı durumlarına 

bakıldığında başarı ortalaması 3,50-5,00 arasında olanlar %76’dır. Ankete katılan öğrencilerin 

başarı oranının oldukça yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba ve annelerinin öğrenim durumlarına ilişkin 

frekans ve yüzde ile velilerin öğrenim durumlarına ilişkin frekans ve yüzdeler tablo IV.2.’de 

verilmiştir. 

Tablo-IV.2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Anne ve Babalarının ve Velilerin Öğrenim 
Durumlarına Göre Dağılımı. 

 Öğrenci Veli 
Babanızın 

öğrenim durumu 
Annenizin 

öğrenim durumu 
Öğrenim 

durumunuz 
 f % f % f % 
Okur-yazar değil 23 4,3 66 12,3 20 3,7 
İlkokul mezunu veya okur-yazar 180 33,7 216 40,4 158 29,4 
Ortaokul mezunu 92 17,2 76 14,2 81 15,1 
Lise veya meslek okulu mezunu 135 25,3 111 20,7 128 23,8 
Yüksekokul (2 yıllık) mezunu 48 9,0 20 3,7 37 6,9 
Fakülte mezunu 47 8,8 42 7,9 105 19,5 
Yüksek lisans ve doktora mezunu 9 1,7 4 0,7 9 1,7 
Toplam 534 100 535 100 538 100 

Tablo IV.2. incelendiğinde öğrenciler anne ve babalarının öğrenim durumlarını en 

yüksek oranda “ilkokul mezunu veya okur-yazar” baba için %33,7, anne için %40,4 olarak 

belirtmişlerdir. İkinci sırada “lise veya meslek okulu mezunu” baba için %25,3, anne için 

%20,7 üçüncü sırada “ortaokul mezunu” anne için %14,2, baba için %17,2 diye 

belirtmişlerdir. “Okur-yazar değil” oranı babalarda %4,3 iken annelerde bu oran %12,3 

oranında babalara göre 3 kat daha yüksektir. “Yüksekokul (2 yıllık) mezun” annelerde %3,7 
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iken, babalarda %9 olarak daha yüksektir. “Fakülte mezunu” annelerde %7,9, babalarda %8,8 

olarak birbirine yakın orandadır. Her iki grupta da en düşük oran “yüksek lisans ve doktora 

mezunu”’dur. Annelerde bu oran %0,7, babalarda %1,7’dir. 

Velilerde öğrenim durumu öğrencilerin anne ve babaları için belirttikleri gibi yine 

birinci sırada %29,4 ile “ilkokul mezunu veya okur-yazar”, ikinci sırada %23,8 ile “lise veya 

meslek okulu mezunu”, üçüncü sırada ise %19,5 ile “fakülte mezunu” gelmektedir. Daha 

sonra “ortaokul mezunu %15,1, “yüksek okul (2 yıllık) mezun” %6,9, “okur-yazar değil %3,7 

ve en düşük yine “yüksek lisans ve doktora mezunu” %1,7 oranında sıralanmaktadır. 

Anne-babaların veya velilerin eğitim durumlarına bakıldığında tabloda en yüksek 

oranın ilkokul mezunu veya okur-yazar çıkması Türkiye’deki eğitim seviyesi açısından 

düşündürücü bir sonuçtur. 

Tablo-IV.3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Anne ve Babalarının ve Velilerin Mesleklerine 
Göre Dağılımı. 

 

Öğrenci Veli 
Babanızın 

Mesleği 
Annenizin 

Mesleği Mesleğiniz 

f % f % f % 
Çalışmıyor (işsiz) 30 5,6 110 20,5 87 16,1 
Çalışamıyor (özür vb. nedenlerle) 7 1,3 3 0,6 1 0,2 
Emekli 50 9,4 20 3,7 47 8,7 
Memur 78 14,7 20 3,7 62 11,5 
İşçi 114 21,5 17 3,2 70 13,0 
Öğretmen 25 4,7 28 5,2 68 12,6 
Doktor 5 0,9 4 0,7 4 0,7 
Mühendis 11 2,1 2 0,4 13 2,4 
Esnaf 69 13,0 13 2,4 41 7,6 
İşveren 7 1,3   7 1,3 
Yönetici 6 1,1 2 0,4 7 1,3 
Serbest Meslek 20 3,8 6 1,1 7 1,3 
Şoför 19 3,6   10 1,9 
Çiftçi 15 2,8   5 0,9 
Müteahhit 6 1,1     
Subay 5 0,9     
Ev hanımı   288 53,7 68 12,6 
Temizlikçi   6 1,1   
Hemşire   5 0,9   
Diğer 64 12,0 12 2,2 42 7,8 
Toplam 531 100 536 100 539 100 

Tablo IV.3. incelendiğinde öğrencilerin babalarının mesleği birinci sırada %21,5 ile 

“işçi”, ikinci sırada %14,7 ile “memur”, üçüncü sırada %13 ile “esnaf” yer almaktadır. 

Babalardan “işsiz” olanların oranı %5,6, “özür vb. nedenlerden dolayı çalışamıyanlar”’ın 

oranı ise %1,3’tür. Annelerinin mesleği sorulduğunda öğrenciler %53,7 ile en yüksek oranda 
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“ev hanımı” cevabını vermişlerdir. Daha sonra %20,5 ile “işsiz”, üçüncü sırada ise %5,2 ile 

“öğretmen” cevabı çıkmıştır.  

Velilerde en yüksek oran %16,1 ile “işsiz” cevabı çıkmıştır. İkinci sırada %13 ile 

“işçi”, üçüncü sırada %12,6 ile “öğretmenlik” ve “ev hanımı” gelmektedir. Velilerde en düşük 

oran %0,2 ile “özür vb. nedenlerle çalışamıyor” daha sonra %0,7 ile “doktor” şeklinde 

sıralanmıştır. 

Anne-baba veya velilerin meslekî durumlarını genel olarak incelediğimizde velilerin 

ağırlıklı olarak işçi, memur, esnaf olduklarını görmekteyiz. Annelerin yarıdan fazlası ev 

hanımı, %20’si de işsiz olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuç bize annelerin çalışma hayatında 

çok aktif olmadıklarını göstermektedir. 

Tablo- IV.4.’te araştırmaya katılan öğrencilerin harçlık durumları, harçlıklarının ne 

kadarını internet kafelerde harcadıkları ve ailenin toplam gelirine ilişkin dağılım yer almıştır.  

Tabloda görüldüğü gibi öğrencilere haftalık harçlık miktarları sorulduğunda %30,9 ile 

birinci sırada “5 YTL”, ikinci sırada %24,2 ile “6-10 YTL”, üçüncü sırada %19,1 ile “11-20 

YTL” ve dördüncü sırada da “hiç harçlık verilmiyor” %9,9 gelmektedir. “21-30 YTL” 

arasında harçlık alanların oranı %8,6, “31-40 YTL”arasında harçlık alanların oranı %3 ve “40 

YTL üzeri” harçlık alanların oranı ise %4,3’tür.  

Öğrencilerin aldıkları harçlık miktarlarındaki oranlara baktığımızda ağırlıklı olarak 

çok fazla harçlık alamadıkları gözükmektedir. 

Harçlığını internet kafede hiç harcamayanların oranı %58,7 olarak oldukça yüksek 

çıkmıştır. Harçlığını internet kafede harcayanların ise %33’ü “çok az”’ını, %6,5’i “yarısını”, 

%1,5’i “yarıdan çok” ve %0,4’ü de “hepsini” diye belirtmişlerdir. Toplam olarak öğrencilerin 

%40’ı internet kafede harçlıklarından harcamaktadırlar. Ancak harçlığını harcayanların 

internet kafede harcayanların büyük bir kısmı yaklaşık %80’e yakını çok az harcamaktadırlar.  

Ailenin toplam aylık gelirini öğrenciler birinci sırada %17,5 ile “801-1000 YTL” 

arasını belirtirken, ikinci sırada %13,8 ile “1001-1500 YTL”, üçüncü sırada %13,1 ile “asgari 

ücretin biraz üstünde (420-600 YTL arası)” diye belirtmişlerdir. Velilerde en yüksek oran 

%17 ile “1001-1500 YTL” arası, ikinci olarak %15,5 ile “801-1000 YTL” arası, üçüncü 

olarak da %13,8 ile öğrencilerde olduğu gibi “asgari ücretin biraz üstünde (420-600 YTL 

arası)” çıkmıştır. 
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Tablo-IV.4. Öğrencilerin Haftalık Harçlıkları, Harçlıklarının Ne Kadarını İnternet Kafede 
Harcadıkları ve Ailenin Toplam Aylık Gelir Dağılımı. 

Sorular Görüşler 
Öğrenci Veli 

f % f % 

Haftalık harçlık 

Hiç harçlık verilmiyor 53 9,9   

5 YTL 165 30,9   
6-10 YTL 129 24,2   
11-20 YTL 102 19,1   
21-30 YTL 46 8,6   
31-40 YTL 16 3,0   
40 YTL üzeri 23 4,3   

 Toplam 534 100   

Harçlığınızın ne kadarını internet 
kafede harcıyorsunuz? 

Hiç harcamıyorum 315 58,7   

Çok az 177 33,0   

Yarısını 35 6,5   

Yarıdan çok 8 1,5   

Hepsini 2 0,4   

 Toplam 537 100   

Ailenizin toplam aylık geliri 

Hiçbir geliri yok 28 5,4 17 3,2 
Asgari ücretin altında (420 
YTL’den az) 53 10,2 48 9,0 

Asgari ücret (420 YTL) 51 9,8 48 9,0 
Asgari ücretin biraz üstünde (420-
600 YTL arası) 59 11,3 62 11,6 

601-800 YTL arası 68 13,1 74 13,8 
801-1000 YTL arası 91 17,5 83 15,5 
1001-1500 YTL arası 72 13,8 91 17,0 
1501-2000 YTL arası 53 10,2 50 9,3 
2001 YTL ve üstü 45 8,7 62 11,6 

 Toplam 520 100 535 100 

Öğrencilerin aileleri için belirttiği en yüksek gelir grupları olan “1501-2000 YTL 

arası” %10,2, “2001 YTL ve üstü” %8,7 olmak üzere bu iki gelir grubunun toplamı %18,9 ve 

velilerde “1501-2000 YTL arası” %9,3, “2001 YTL ve üstü” %11,6 olmak üzere toplam 

%20,6 olarak iki grubun da toplamları birbirlerine yakın oranlarda çıkmaktadır. Öğrenci ve 

velilerin belirttikleri gelir seviyelerinden çıkan oranlara bakıldığında şıklarda sorulan gelir 

durumlarına göre ağırlıklı olarak orta gelir seviyesinde oldukları ortaya çıkmıştır. 



 

38 
 

B. Bilgisayar ve İnternet Kullanım Durumuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgisayarlarının olup olmadığı, internete 

bağlantı durumları, internet kullanıp kullanmadıkları, bilgisayar ve internet kullanma 

sıklıkları, internete nerelerde girdikleri, bilgisayar ve internet teknolojileri konularında ne 

kadar bilgilendirildikleri, internete girme nedenlerinin neler olduğu konularında görüşlerine 

bakılacaktır. 

İnternet kullanma ve internet kafeye gitmeye evinde bilgisayar ve dolayısıyla da 

internet bağlantısı olup olmama durumu önemli bir etkendir. Bu nedenle araştırmaya katılan 

öğrenci, veli ve öğretmenlerin evlerinde bilgisayar ve internet bağlantısının olup olmadığı 

sorularak elde edilen sonuçlar tablo 13’te verilmiştir.  

Tablo-IV.5. Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin Evlerinde Bilgisayar ve İnternet Bağlantısının 
Bulunup Bulunmadığı. 

Sorular Görüşler 
Öğrenci Veli Öğretmen 

f % f % f % 

Evinizde bilgisayar var mı? 

Evet 275 51,0 300 55,7 362 87,4 

Hayır 264 49,0 239 44,3 52 12,6 

Toplam 539 100 539 100 414 100 

Yukarıdaki soruya cevabınız 
“Evet” ise internet 
bağlantınız var mı? 

Evet 196 65,1 230 74,7 279 75,2 

Hayır 105 34,9 78 25,3 92 24,8 

Toplam 301 100 308 100 371 100 

Tablo IV.5.’te “Evinizde bilgisayar var mı?” sorusuna öğrencilerin %51’i, velilerin 

%55,7’si ve öğretmenlerin %87,4’ü “Evet” cevabını vermişlerdir. Öğrenci ve velilerin evinde 

bilgisayar bulunma oranlarını birbirine yakın oranlarda belirtmeleri karşılıklı olarak 

birbirlerini doğrular niteliktedir. Öğretmenlerin çok yüksek bir oranda bilgisayara sahip 

olmaları eğitim adına sevindirici bir durumdur.  

Bilgisayarı olan öğrencilerin %65,1’i, velilerin %74,7’si ve öğretmenlerin de %75,2’si 

internet bağlantılarının olduğunu belirtmişlerdir.  

Bu oran TÜİK’in 2008 hanelerin internete erişim imkânı verileri %18,9’a göre 

oldukça yüksektir. Eğitim camiası olarak öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgi ve iletişim 

teknolojileri kullanım oranları Türkiye geneline göre çok daha iyidir. 
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Tablo- IV.6. Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanma Sıklıklarına İlişkin Görüşleri. 

Soru Görüşler 
Öğrenci Veli Öğretmen 

f % f % f % 

Ne sıklıkta bilgisayar 
kullanıyorsunuz? 

Günde 2 saatten daha fazla 76 14,7 79 15,1 59 14,4 
Günde 1-2 saat 115 22,2 101 19,3 163 39,9 
Haftada 1-2 saat 179 34,6 85 16,3 122 29,8 
Ayda 1-2 saat 75 14,5 62 11,9 49 12,0 
Kullanmıyorum 29 5,6 195 37,4 16 3,9 
Okul zamanında kullanmama izin 
verilmiyor 44 8,5     

 Toplam 518 100 522 100 406 100 

Tablo IV.6.’da öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgisayar kullanma sıklıkları 

sorulmuştur. Öğrencilerin %34,6’sı haftada 1-2 saat bilgisayar kullandığını, %22,2’si günde 

1-2 saat bilgisayar kullandığını, %14,7’si günde 2 saatten daha fazla bilgisayar kullandığını, 

%14,5’i ayda 1-2 saat bilgisayar kullandığını, %8,5’u okul zamanında kullanmasına izin 

verilmediğini ve %5,6’sı da bilgisayar kullanmadığını belirtmişlerdir. 

TÜİK’in 2007 verilerine göre 16-24 yaş arası gençlerin 3.705.583’ü yaklaşık %68’i 
bilgisayar kullanmaktadır. Bu araştırmada çıkan sonuca göre ise “okul zamanında 
kullanmıyorum” diyenleri de dikkate alırsak öğrencilerin %95’i bilgisayar kullanmaktadır. 

Velilerin %19,3’ü günde 1-2 saat, %16,3’ü haftada 1-2 saat, %15,1’i günde 2 saatten 
daha fazla, %11,9’u ayda 1-2 saat bilgisayar kullandığını, %37,4’ü de bilgisayar 
kullanmadığını belirtmişlerdir.  

Öğretmenlerin bilgisayar kullanma sıklığı ise, %39,9’u günde 1-2 saat bilgisayar 
kullandığını, %29,8’i haftada 1-2 saat bilgisayar kullandığını, %14,4’ü günde 2 saatten daha 
fazla bilgisayar kullandığını, %12’si ayda 1-2 saat bilgisayar kullandığını ve %3,9’u da 
bilgisayar kullanmadığını ifade etmişlerdir.  

Görüldüğü gibi öğrenciler bilgisayarı daha çok haftada 1-2 saat kullanırken, veli ve 
öğretmenler daha çok günde 1-2 saat bilgisayar kullanmaktadır. Velilerin büyük bir kısmı da 
bilgisayar kullanmamaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2008 yılı verilerine göre Türkiye’de bilgisayar 

kullanma oranı %29,4 ve internet kullanma oranı %26,6’ya bakıldığında araştırmaya katılan 

öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgisayar ve internet kullanma oranları oldukça yüksek 

çıkmıştır. Bu oranlar eğitim ve bilgi, iletişimi teknolojileri açısından olumlu bir sonuçtur. 
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Tablo-IV.7. Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin Bilgisayarı En Çok Nerelerde Kullandıklarına 
İlişkin Görüşler. 

Soru Görüşler Öğrenci Veli Öğretmen
f % f % f % 

* Bilgisayarı en çok nerelerde 
kullanıyorsunuz? 

Evde 256 47,4 229 42,4 318 76,4
Okulda/İş yerinde 187 34,6 144 26,7 205 49,3
Arkadaşın evinde 77 14,3     
İnternet kafede 182 33,7 33 6,1 19 4,6 
Diğer 38 7,0 18 3,3 4 1,0 

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir.   

Tablo IV.7.’de öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgisayarı en çok nerelerde 

kullandıkları ile ilgili birden fazla seçenek işaretledikleri cevapların dağılımı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgisayarı en çok kullanma oranları 

“evde” olarak çıkmıştır. İkinci tercih öğrenciler ve öğretmenler için “okulda” veliler için ise 

“iş yerinde” olarak çıkmıştır. Her üç grup için üçüncü olarak internet kafede tercihi 

gelmektedir. Öğrencilerde internet kafede bilgisayar kullanma tercihi okulda kullanmaya 

yakın bir oranda ve diğer gruplara göre de çok yüksek bir oranda olması beklenen bir 

durumdur. Öğrenciler dördüncü olarak tercih ettiği yeri “arkadaşının evi” olarak 

belirtmişlerdir. Son olarak da öğrenciler %7, veliler %3,3, öğretmenlerde %1 oranında “diğer” 

ifadesini kullanmışlardır. 

Tablo IV.8.’de görüldüğü gibi en fazla internet kullanan grup %94,9 ile öğrenciler, 

ikinci sırada %91,9 ile öğretmenler ve daha sonra %70,5 ile veliler gelmektedir. Araştırmaya 

katılan grupların verdikleri cevaplara göre bu oranlar dünya nüfusunun genel internet 

kullanım oranı olan %18,9 ve hatta Avrupa nüfusunun genel internet kullanım oranı olan 

%41,7’nin de çok üstündedir. Fakat bu sonuçlar elbette ki Türkiye’nin genel internet kullanım 

oranı olarak ifade edilemez. Çünkü Avrupa ve Dünya’da internet kullanım oranları olarak 

verilen değerler tüm hanehalkı üzerinden yansıtılan istatistikî değerlerdir. TÜİK’in 2007 

verilerine göre 16-24 yaş arası gençlerin 3.022.829’u yaklaşık %56’sı internet kullanmaktadır. 

Ancak bu araştırmaya göre öğrencilerin daha yüksek oranlarda %94,9’u internet 

kullanmaktadır. 

Tablo-IV.8. Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin İnternet Kullanıp Kullanmadığı. 

Soru Görüşler 
Öğrenci Veli Öğretmen 

f % f % f % 
İnternet kullanıyor musunuz? Evet 484 94,9 289 70,5 372 91,9 
 Hayır 26 5,1 121 29,5 33 8,1 
 Toplam 510 100 410 100 405 100 
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Tablo IV.9.’da araştırmaya katılan bilgisayarı olan ve olmayan gruplar ile internet 
bağlantısı olan ve olmayan grupların internet kafeye gitme durumları karşılaştırılmıştır. 

Araştırmaya katılan bilgisayarı olan ve olmayan grupların vermiş oldukları cevaplar 
arasındaki uyum χ2

(1)=5,793 bulunmuş ve p=0,016<0,05 olduğu için görüşler arasında bu 
düzeyde manidar bir fark olduğu gözlemlenmektedir. 

Tablo incelendiğinde bilgisayarım var diyen öğrencilerin %78,8’i, bilgisayarım yok 
diyen öğrencilerin %86,9’u, internet kafeye gittiklerini belirtmişlerdir. Bilgisayarı olan 
öğrenci de, olmayan öğrenci de çok yüksek oranlarda internet kafeye gittiklerini 
belirtmişlerdir. Ancak internet kafeye gitmeyenlerin büyük çoğunluğu %63,2’si bilgisayarı 
olmayanlardır.  

Tablo-IV.9. Evinde Bilgisayar ve İnternet Bağlantısının Olma Durumuna Göre Öğrencilerin 
İnternet Kafeye Gitme Durumunun Karşılaştırılması. 

Evinizde bilgisayar var mı? 
İnternet kafeye gidiyor musunuz? 

f  
% Evet Hayır Toplam 

Bilgisayarı var 
f 

Satır % 
Sütun % 

205 
78,8 
49,0 

55 
21,2 
63,2 

260 
100,0 
51,5 

Bilgisayarı yok 
f 

Satır % 
Sütun % 

213 
86,9 
51,0 

32 
13,1 
36,8 

245 
100,0 
48,5 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

418 
82,8 

100,0 

87 
17,2 
100,0 

505 
100,0 
100,0 

χ2=5,793 P=0,016    
İnternet bağlantınız var mı? İnternet kafeye gidiyor musunuz? 

 f  
% Evet Hayır Toplam 

İnternet bağlantısı var 
f 

Satır % 
Sütun % 

137 
74,5 
61,2 

47 
25,5 
77,0 

184 
100,0 
64,6 

İnternet bağlantısı yok 
f 

Satır % 
Sütun % 

87 
86,1 
38,8 

14 
13,9 
23,0 

101 
100,0 
35,4 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

224 
78,6 

100,0 

61 
21,4 
100,0 

285 
100,0 
100,0 

χ2=5,290 P=0,021    

Evinde internet bağlantısı olan ve internet bağlantısı olmayan araştırmaya katılan 
grupların vermiş oldukları cevaplar arasındaki uyum χ2

(1)=5,290 bulunmuş ve p=0,021<0,05 
olduğu için görüşler arasında bu düzeyde manidar bir fark olduğu gözlemlenmektedir. 

İnternet bağlantısı var diyen öğrencilerin %74,5’i, internet bağlantısı yok diyen 
öğrencilerin de %86,1’i internet kafeye gitmektedirler. Bu soruda da bilgisayarı olan ve olman 
öğrenciye paralel bir durum söz konusudur. İnternet bağlantısı olan grup da olmayan grup da 
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yine yüksek oranlarda internet kafeye gittiklerini belirtmişlerdir. İnternet kafeye 
gitmeyenlerin büyük çoğunluğunu burada da %77 oranında internet bağlantısı olmayanlardır.  

Bu sonuçlara göre evde bilgisayar ve internet bağlantısının olması çocukların internet 
kafeye gitmelerine engel değildir. Çıkan sonuca göre, evinde bilgisayarı olan öğrenci de 
bilgisayarı olmayan öğrenci de internet kafeye gitmektedir. Bu mekânlar çocuklar için 
arkadaşları ile bir araya gelip beraber ortak oyun oynayıp, eğlenebildikleri, ödev, araştırma, 
proje ve çeşitli etkinlikler yapabildikleri, evlerinden farklı bir ortamda zaman geçirebildikleri 
yerler haline gelebilmişlerdir. Önemli olan internet kafeleri çocuklar için en iyi şekilde hizmet 
verebilecek hale getirebilmektir. 

Tablo-IV.10. Kız ve Erkek Öğrencilerin İnternet Kullanımı ile İlgili Görüşlerinin Dağılımı. 

Gruplar 
İnternet kullanıyor musunuz? 

f  
% Evet Hayır Toplam 

Erkek 
f 

Satır % 
Sütun % 

237 
93,3 
49,1 

17 
6,7 

65,4 

254 
100,0 
49,9 

Kız 
f 

Satır % 
Sütun % 

246 
96,5 
50,9 

9 
3,5 

34,6 

255 
100,0 
50,1 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

483 
94,9 

100,0 

26 
5,1 

100,0 

509 
100,0 
100,0 

χ2=2,627 P=0,105    

Tablo IV.10‘da görüldüğü gibi “İnternet kullanıyor musunuz” sorusuna erkek 
öğrencilerin büyük çoğunluğu %93,3’ü evet, yine kız öğrencilerin de büyük çoğunluğu ise 
%96,5’i evet cevabını vermişlerdir. Kız öğrencilerin internet kullanma oranı erkek 
öğrencilerden daha fazla çıkmıştır. Araştırmaya katılan grupların vermiş oldukları cevaplar 
arasındaki uyum χ2

(1)=2,627 bulunmuş ve p=0,105>0,05 olduğu için görüşler arasında bu 
düzeyde manidar bir fark yoktur. Kız ve erkek öğrencilerin çok yüksek oranlarda internet 
kullandıkları gözükmektedir. 

Tablo-IV.11. Eğitim Kademesine Göre Öğrencilerin İnternet Kullanımı ile İlgili Görüşlerinin 
Dağılımı. 

Gruplar 
İnternet kullanıyor musunuz? 

f  
% Evet Hayır Toplam 

İlköğretim öğrencileri 
f 

Satır % 
Sütun % 

234 
95,1 
48,5 

12 
4,9 

46,2 

246 
100,0 
48,4 

Ortaöğretim öğrencileri 
f 

Satır % 
Sütun % 

248 
94,7 
51,5 

14 
5,3 

53,8 

262 
100,0 
51,6 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

482 
94,9 

100,0 

26 
5,1 

100,0 

508 
100,0 
100,0 

χ2=0,057 P=0,812    
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Araştırmaya katılan grupların vermiş oldukları cevaplar arasındaki uyum χ2
(1)=0,057 

bulunmuş ve p=0,812>0,05 olduğu için görüşler arasında bu düzeyde manidar bir fark yoktur. 

Tablo-IV.12. Anne ve Babanın Öğrenim Durumuna Göre Öğrencilerin İnternet Kullanımının 
Karşılaştırılması. 

Soru: Babanızın öğrenim durumu Babanın öğrenim durumuna göre öğrencilerin internet 
kullanıp kullanmadığı 

Gruplar f  
% Evet Hayır Toplam 

Okur-yazar değil 
f 

Satır % 
Sütun % 

18 
90,0 
3,8 

2 
10,0 
7,7 

20 
100,0 

4,0 

İlkokul mezunu veya okur-yazar 
f 

Satır % 
Sütun % 

148 
92,5 
31,0 

12 
7,5 

46,2 

160 
100,0 
31,7 

Ortaokul, lise veya meslek lisesi mezunu 
f 

Satır % 
Sütun % 

211 
95,5 
44,1 

10 
4,5 

38,5 

221 
100,0 
43,8 

Yüksekokul, fakülte, yüksek lisans ve 
doktora  

f 
Satır % 
Sütun % 

101 
98,1 
21,1 

2 
1,9 
7,7 

103 
100,0 
20,4 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

478 
94,8 
100,0 

26 
5,2 

100,0 

504 
100,0 
100,0 

χ2=5,111 P=0,164    

Soru: Annenizin öğrenim durumu Annenin öğrenim durumuna göre öğrencilerin 
internet kullanıp kullanmadığı 

 
f  
% 

Evet Hayır Toplam 

Okur-yazar değil 
f 

Satır % 
Sütun % 

53 
91,4 
11,1 

5 
8,6 

19,2 

58 
100,0 
11,1 

İlkokul mezunu veya okur-yazar 
f 

Satır % 
Sütun % 

185 
93,0 
38,6 

14 
7,0 

53,8 

199 
100,0 
39,4 

Ortaokul, lise veya meslek lisesi mezunu 
f 

Satır % 
Sütun % 

175 
96,2 
36,5 

7 
3,8 

26,9 

182 
100,0 
36,0 

Yüksekokul, fakülte, yüksek lisans ve 
doktora  

f 
Satır % 
Sütun % 

66 
100,0 
13,8 

0 
0,0 
0,0 

66 
100,0 
13,1 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

479 
94,9 
100,0 

26 
5,1 

100,0 

505 
100,0 
100,0 

χ2=7,097 P=0,069    
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Babanın öğrenim durumu ile çocukların internet kullanma durumuna bakıldığında 

araştırmaya katılan grupların vermiş oldukları cevaplar arasındaki uyum χ2
(3)=5,111 bulunmuş 

ve p=0,164>0,05 olduğu için görüşler arasında bu düzeyde manidar bir fark yoktur. 

Tabloda görüldüğü gibi babası okur-yazar olmayan çocukların internet kullanım oranı 

%90 iken, babası ilkokul mezunu veya okur-yazar olanların internet kullanım oranı %92,5, 

babası ortaokul, lise veya meslek lisesi mezunu olanların internet kullanım oranı %95,5 ve 

babası yüksekokul, fakülte, yüksek lisans, doktora mezunu olanların internet kullanım oranı 

ise %98,1’dir. Öğrenim seviyesi yükseldikçe, çocuğun internet kullanım oranı da 

yükselmektedir. 

Annenin öğrenim durumuna göre öğrencilerin internet kullanım durumuna 

bakıldığında, annenin öğrenim seviyesi ne olursa olsun babanın öğrenim durumunda olduğu 

gibi %90’ın üzerinde çocukların internet kullandığı görülmektedir. Annede de öğrenim 

durumu yükseldikçe çocuklarda internet kullanım oranı yükselmiştir. Hatta tabloya göre 

annesi yüksekokul, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunu olan çocukların %100’ü internet 

kullanmaktadır. 

Annenin öğrenim durumu ile çocukların internet kullanma durumuna bakıldığında 

araştırmaya katılan grupların vermiş oldukları cevaplar arasındaki uyum χ2
(3)=7,097 bulunmuş 

ve p=0,069>0,05 olduğu için görüşler arasında bu düzeyde manidar bir fark yoktur. 
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Tablo-IV.13. Ailenin Aylık Gelirine Göre Öğrencilerin İnternet Kullanma Durumları. 

Soru: Ailenizin toplam aylık geliri ne 
kadardır? İnternet kullanıyor musunuz? 

Gruplar 
f  

% 
Evet Hayır Toplam 

Hiçbir geliri yok 
f 

Satır % 
Sütun % 

21 
84,0 
4,5 

4 
16,0 
16,7 

25 
100,0 
5,1 

Asgarî ücretin altında (420 YTL’den az) 
f 

Satır % 
Sütun % 

47 
94,0 
10,1 

3 
6,0 

12,5 

50 
100,0 
10,2 

Asgarî ücret (420 YTL) 
f 

Satır % 
Sütun % 

44 
93,6 
9,4 

3 
6,4 

12,5 

47 
100,0 
9,6 

Asgarî ücretin biraz üstünde (420-600 YTL 
arası) 

f 
Satır % 
Sütun % 

46 
90,2 
9,9 

5 
9,8 

20,8 

51 
100,0 
10,4 

601-800 YTL arası 
f 

Satır % 
Sütun % 

60 
95,2 
12,8 

3 
4,8 

12,5 

63 
100,0 
12,8 

800-1000 YTL arası 
f 

Satır % 
Sütun % 

86 
97,7 
18,4 

2 
2,3 
8,3 

88 
100,0 
17,9 

1001-1500 YTL arası 
f 

Satır % 
Sütun % 

66 
94,3 
14,1 

4 
5,7 

16,7 

70 
100,0 
14,3 

1501-2000 YTL arası 
f 

Satır % 
Sütun % 

53 
100,0 
11,3 

0 
0,0 
0,0 

53 
100,0 
10,8 

2001 YTL ve üstü 
f 

Satır % 
Sütun % 

44 
100,0 

9,4 

0 
0,0 
0,0 

44 
100,0 
9,0 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

467 
95,1 

100,0 

24 
4,9 

100,0 

491 
100,0 
100,0 

Tabloya göre, hiçbir geliri olmayan ailelerin çocukları %84 oranında internet 

kullanmakta, asgari ücretin altında geliri olan ailelerin çocukları %94 oranında internet 

kullanmakta, asgari ücret düzeyinde geliri olan ailelerin çocuklarının internet kullanım oranı 

%93,6, asgari ücretin biraz üstünde geliri olan ailelerin çocukları %90,2 oranında internet 

kullanmaktadır. Geliri 601-800 YTL arasında olan ailelerin çocukları %95,2 oranında, 800-

1000 YTL arasında gelire sahip olan ailelerin çocukları %97,7 oranında, 1001-1500 YTL 

arasında geliri olan ailelerin çocukları %94,3 oranında internet kullanmaktadırlar. Hiçbir 

geliri olmayan ailelerin çocuklarının internet kullanım oranı %84’lerde iken, 1501-2000 YTL 

ve 2001 YTL üstü gelire sahip olan ailelerin çocuklarının internet kullanım oranları %100 

seviyesinde çıkmıştır. 
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Ailenin gelir seviyesi ile evde bilgisayar ve internet bağlantısının bulunması arasında 

bir ilişki sözkonusu olduğu için, gelir seviyesi yüksek ailelerin evlerinde de internet kullanımı 

tabloda görüldüğü gibi daha yüksek çıkmıştır.  

Tablo-IV.14. Öğrencilerin İnternet Kullanımı Konusunda Okulda Ne Kadar Bilgilendirildikleri 
Konusunda Görüşlerinin Dağılımı. 

Soru  Öğrenci 

 Görüşler f % 

Okulda internet kullanımı konusunda ne kadar 
bilgilendirildiğinizi düşünüyorsunuz? 

Hiç 161 29,9 

Biraz 183 34,0 

Yeterince 163 30,3 

Çok 31 5,8 

Toplam 518 100 

Tablo IV.14’te görüldüğü gibi okulda internet kullanımı konusunda ne kadar 

bilgilendirildikleri konusunda öğrenciler %34 oranında “biraz” bilgilendirildiklerini, %30,3 

oranında “yeterince” bilgilendirildiklerini, %29,9 orananda ise “hiç” bilgilendirilmediklerini 

ve %5,8 oranında da “çok” bilgilendirildiklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar öğrencilerin 

internet konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini göstermektedir. 

Tablo-IV.15. Öğrencilerin İnternete En Çok Nerede Girdiklerine İlişkin Öğrenci, Veli ve 
Öğretmen Görüşlerinin Dağılımı. 

Soru Görüşler 
Öğrenci Veli 

f % f % 

* İnternete en çok nerede 
giriyorsunuz? 

Evde 200 37,0 245 45,4 
Okulda 165 30,6 153 28,3 
Arkadaşın bilgisayarında 79 14,6 80 14,8 
İnternet kafede 198 36,7 170 31,5 
Diğer 44 8,1 38 7,0 

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Tablo IV.15.’te öğrencilerin internete en çok nerede girdiklerine ilişkin öğrenci ve 

velilerden birden fazla seçenek işaretleyecekleri belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi 

öğrenciler interenete %37 ile birinci sırada evde, %36,7 ile ikinci sırada internet kafede, 

%30,6 ile üçüncü sırada okulda, %14,6 ile dördüncü sırada arkadaşının bilgisayarında ve 

%8,1 ile diğer (akraba, anne-babanın işyeri vb.) yerlerde girdiklerini belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin görüşlerine paralel olarak veliler de çocuklarının aynı sıralamayla 

internete en çok evde %45,4, daha sonra internet kafede %31,5, sonra okulda %28,3, sonra 
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arkadaşlarının bigisayarında %14,8 ve diğer yerlerde (akraba, anne-babanın işyeri vb.) %7 ile 

internete girdiklerini belirtmişlerdir. 

Bu bulgular, (Gören, 2003:111)’nin çalışmasında belirttiği, internete erişim için tercih 

edilen mekanlarda en başta internet kafeler gemlekte iken, bu araştırmada çıkan sonuçlarda 

evler birinci sırada internete girilen yerler olarak gelmektedir. Bunun yanında Gören’in 

araştırmasında okullar çok düşük gözükürken, bu araştırmada okullarda internete girme 

oranını ev ve internet kafelere yakın bir oranda görmekteyiz.  

Bu oranın okullar lehine yükselmesinde ve değişikliklerin sebebinde MEB ile Türk 

Telekom A.Ş. arasında 5 Aralık 2003 tarihinde okullarda internet erişiminin sağlanması için 

yapılan protokolün büyük etkisinin olduğu bir gerçektir. Çünkü bu protokol gereği 2007 yılı 

sonuna kadar yaklaşık 29.000 okul/kuruma ADSL internet erişimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

2008 yılı sonuna kadar, ADSL internet erişimi sağlanması mümkün olan 9.142 okul/kuruma 

Türk Telekom A.Ş. tarafından internet erişimi sağlanması planlanmıştır. ADSL internet 

erişimi sağlanması mümkün olmayan 5.274 okul/kuruma da Uydu İnternet erişimi sağlanması 

hedeflenmiştir. 

Tablo-IV.16. Öğrenci ve Velilere Göre Öğrencilerin İnternete Girme Nedenleri. 

Soru İfadeler 
Öğrenci Veli 
f % f % 

* İnternete girmenizin 
nedenleri nelerdir/ 
Çocuğunuzun internete 
girmesinin nedenleri 
nelerdir? 

Haberleşme (E-posta) 121 22,4 113 20,9 
Sohbet (Chat) yapmak (MSN vb.) 240 44,4 193 35,7 
Oyun oynamak 199 36,9 241 44,6 
İnternette gezinti (Sörf) yapmak 77 14,3 44 8,1 
Ödev-proje ve araştırma yapmak 397 73,5 436 80,7 
Haberleri ve olayları takip etmek 79 14,6 66 12,2 
Bilgi edinmek (Sağlık, spor, kültür, teknoloji 
vb. alanlarda) 176 32,6 152 28,1 

Teknolojiye olan ilgi 61 11,3 53 9,8 
Film izlemek, müzik dinlemek ve indirmek 147 27,2 126 23,3 
Program indirmek (Download) 57 10,6 49 9,1 
Arkadaş aramak 17 3,1 6 1,1 
Boş zamanları değerlendirmek 70 13,0 56 10,4 

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Tablo IV.16.’de görüldüğü gibi öğrenci ve velilere öğrencilerin internete girme 

nedenleri birden fazla seçenek işaretleyebilecekleri belirtilerek sorulmuştur. Öğrenci ve veli 

görüşleri bazı sorularda paralellik göstermektedir. Öğrencilerin internete girme nedenlerinin 

başında öğrencilerde %73,5 ve velilerde %80,7 oranında “ödev-proje ve araştırma yapmak” 

belirtilmiştir. Bu oran diğer nedenlere göre çok yüksek ve eğitim açısından son derece 

anlamlıdır.  
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Bu bulgular, (Bölükbaş, 2003:77)’ın araştırmasında Diyarbakır örneğinde internet 

internet kafelere gelen 11-40 yaş arasında kullanıcıları ile yaptığı çalışmada internete girme 

nedenlerinden; birinci sıradaki e-mail gönderme, ikinci sıradaki oyun oynama, üçüncü 

sıradaki chat yapma, dördüncü sıradaki araştırma yapma ile farklılık göstermektedir. Bu 

araştırmada çıkan sonuçlarda internete girme nedeninin en başında hem öğrenciler, hem de 

veliler tarafından ilk sırada ve çok yüksek oranda araştırma, ödev ve proje yapma 

gelmektedir. 

Öğrenciler “sohbet(chat) yapmayı (MSN vb.)” ikinci sırada belirtirken, veliler bunu 

üçüncü sırada belirtmişlerdir. “Oyun oynamak” velilere göre ikinci sırada gelmekte iken, 

öğrenciler bunu internete girmede üçüncü sırada neden olarak belirtmişlerdir.  

Öğrenci ve velilerin görüşleri burada da paralellik göstererek dördüncü sırada “bilgi 

edinmek”, daha sonra “film izlemek, müzik dinlemek ve indirmek”, “haberleşme (e-posta)”, 

“haberleri ve olayları takip etmek” olarak sıralanmıştır. 

Daha sonra öğrenciler internete girme nedenlerini “internette gezinti (sörf) yapmak”, 

“boş zamanları değrlendirmek”, “teknolojiye olan ilgi”, “program indirmek” ve en son olarak 

da çok düşük oranda “arkadaş aramak” olarak bilirtmişlerdir.  

Veliler ise “boş zamanları değrlendirmek”, “teknolojiye olan ilgi”, “program 

indirmek”, “internette gezinti (sörf) yapmak” ve en son olarak da “arkadaş aramak” 

çocukların internete girme nedenleri diye ifade etmişlerdir.  

Her iki grubun da birçok düşünceleri ve sıralaması ortak olarak çıkmaktadır. İnternete 

girme nedenlerinden “arkadaş aramak” gibi nedenlerin her iki grup tarafından düşük oranlarda 

sıralanması öğrencilerin lehine bir durumdur. 
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Tablo-IV.17. Yaş Gruplarına Göre Öğrencilerin İnternet Kafeye Gitme Durumlarının 
Karşılaştırılması. 

Gruplar 
İnternet kafeye gidiyor musunuz? 

f  
% Evet Hayır Toplam 

12 yaş ve altı 
f 

Satır % 
Sütun % 

51 
87,9 
12,2 

7 
12,1 
8,0 

58 
100,0 
11,5 

13 yaş 
f 

Satır % 
Sütun % 

73 
78,5 
17,4 

20 
21,5 
23,0 

93 
100,0 
18,4 

14 yaş 
f 

Satır % 
Sütun % 

63 
75,9 
15,0 

20 
24,1 
23,0 

83 
100,0 
16,4 

15 yaş 
f 

Satır % 
Sütun % 

72 
80,9 
17,2 

17 
19,1 
19,5 

89 
100,0 
17,6 

16 yaş 
f 

Satır % 
Sütun % 

69 
90,8 
16,5 

7 
9,2 
8,0 

76 
100,0 
15,0 

17 yaş 
f 

Satır % 
Sütun % 

72 
85,7 
17,2 

12 
14,3 
13,8 

84 
100,0 
16,6 

18 yaş ve üzeri 
f 

Satır % 
Sütun % 

19 
82,6 
4,5 

4 
17,4 
4,6 

23 
100,0 
4,5 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

419 
82,8 

100,0 

87 
17,2 
100,0 

506 
100,0 
100,0 

χ2=9,191 P=0,163    

Araştırmaya katılan grupların vermiş oldukları cevaplar arasındaki uyum χ2
(6)=9,191 

bulunmuş ve p=0,163>0,05 olduğu için görüşler arasında bu düzeyde manidar bir fark yoktur. 

Öğrencilerin internet kafeye gitmeleriyle ilgili olan tablo incelendiğinde ilköğretim 

ikinci kademe yaş grubu ve ortaöğretim öğrencileri yaş grubunda genel olarak %80’in 

üstünde öğrencilerin internet kafeye gittiklerini görmekteyiz. En yüksek oran internet kafeye 

gitmelerinde sınırlama olan 12 yaş ve altı öğrenci grubudur.  

Bu sonuç acaba internet kafeler yeteri kadar denetlenmiyor mu ya da yaptırımlar 

uygulanmıyor mu? Sorularını akla getirmektedir. Ancak bu anketlerin uygulandığı tarihlerde 

5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve 26687 sayılı “İnternet Toplu 

Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik”’in olmadığını da dikkate almakta da fayda 

vardır. 
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Tablo-IV.18. Bir Önceki Sınıftaki Başarı Durumu ile Öğrencilerin İnternet Kafeye Gitme 
Durumlarının Karşılaştırılması. 

Soru: İnternet kafeye gidiyor musunuz?  İnternet kafeye 
gidiyor musunuz? 

Toplam 
Bir önceki sınıftaki not ortalaması 

f  

% 
Evet Hayır 

1,50’den düşük ortalamaya sahip olan 
öğrenciler 

f 

Satır % 

Sütun % 

2 

66,7 

0,5 

1 

33,3 

1,2 

3 

100,0 

0,6 

1,50-3,49 arası ortalamaya sahip olanlar 

f 

Satır % 

Sütun % 

100 

87,0 

24,8 

15 

13,0 

17,9 

115 

100,0 

23,6 

3,50-5,00 arası ortalamaya sahip olanlar 

f 

Satır % 

Sütun % 

301 

81,6 

74,7 

68 

18,4 

81,0 

369 

100,0 

75,8 

Toplam 

f 

Satır % 

Sütun % 

403 

82,8 

100,0 

84 

17,2 

100,0 

487 

100,0 

100,0 

Tablo incelendiğinde bir önceki sınıfta not ortalaması 1,50’den düşük olan 

öğrencilerin internet kafeye gitme oranları %66,7 oranında iken, başarı durumu 1,50-3,49 

arasında olan öğrencilerin %87’si internet kafeye gitmekte, başarı durumu 3,50-5,00 arasında 

olan öğrencilerin de %82,8’si internet kafeye gitmektedir. 

Bu sonuçlara göre not ortalamsı 1,50’den düşük akademik başarı değerlendirmesinde 

çok zayıf, başarısız kabul edilen öğrenciler, akademik ortalaması geçer, orta kabul edilen 

1,50-3,49 arası not ortalaması olan öğrencilere ve 3,50-5,00 iyi, pekiyi akademik başarıya 

sahip olan öğrencilere göre daha az internet kafeye gitmektedirler. Bu sonuçlara göre internet 

kafeye giden öğrencilerin başarıları düşük öğrenciler olmadığı ortaya çıkmaktadır.  
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Tablo-IV.19. Anne ve Babanın Öğrenim Durumuna Göre Öğrencilerin İnternet Kafeye Gitme 
Durumlarının Karşılaştırılması. 

Soru: Babanızın öğrenim durumu Babanın öğrenim durumuna göre öğrencilerin internet 
kafeye gitme durumu 

Gruplar f  
% Evet Hayır Toplam 

Okur-yazar değil 
f 

Satır % 
Sütun % 

18 
90,0 
4,3 

2 
10,0 
2,3 

20 
100,0 
4,0 

İlkokul mezunu veya okur-yazar 
f 

Satır % 
Sütun % 

141 
82,9 
33,9 

29 
17,1 
33,7 

170 
100,0 
33,9 

Ortaokul, lise veya meslek lisesi mezunu 
f 

Satır % 
Sütun % 

177 
83,9 
42,5 

34 
16,1 
39,5 

211 
100,0 
42,0 

Yüksekokul, fakülte, yüksek lisans ve 
doktora  

f 
Satır % 
Sütun % 

80 
79,2 
19,2 

21 
20,8 
24,4 

101 
100,0 
20,1 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

416 
82,9 

100,0 

86 
17,1 
100,0 

502 
100,0 
100,0 

χ2=1,824 P=0,610    

Soru: Annenizin öğrenim durumu Annenin öğrenim durumuna göre öğrencilerin 
internet kafeye gitme durumu 

 f  
% Evet Hayır Toplam 

Okur-yazar değil 
f 

Satır % 
Sütun % 

56 
91,8 
13,5 

5 
8,2 
5,8 

61 
100,0 
12,2 

İlkokul mezunu veya okur-yazar 
f 

Satır % 
Sütun % 

165 
81,3 
39,8 

38 
18,7 
44,2 

203 
100,0 
40,5 

Ortaokul, lise veya meslek lisesi mezunu 
f 

Satır % 
Sütun % 

145 
83,8 
34,9 

28 
16,2 
32,6 

173 
100,0 
34,5 

Yüksekokul, fakülte, yüksek lisans ve 
doktora  

f 
Satır % 
Sütun % 

49 
76,6 
11,8 

15 
23,4 
17,4 

64 
100,0 
12,8 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

415 
82,8 

100,0 

86 
17,2 
100,0 

501 
100,0 
100,0 

χ2=5,683 P=0,128    

Babanın öğrenim durumu ile çocukların internet kafeye gitmelerine ilişkin araştırmaya 

katılan grupların vermiş oldukları cevaplar arasındaki uyum χ2
(3)=1,824 bulunmuş ve 

p=0,610>0,05 olduğu için görüşler arasında bu düzeyde manidar bir fark yoktur. 

Babası okur-yazar olmayan çocukların internet kafeye gitme oranı %90 iken, babası 

ilkokul mezunu veya okur-yazar olanların internet kafeye gitme oranı %82,9, babası ortaokul, 
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lise veya meslek lisesi mezunu olanların internet kafeye gitme oranı %83,9 ve babası 

yüksekokul, fakülte, yüksek lisans, doktora mezunu olanların internet kafeye gitme oranı ise 

%79,2 olarak öğrenim seviyesi yükseldikçe, internet kullanım tablosunun tam tersi internet 

kafeye gitme oranı düşmektedir. 

Annenin öğrenim durumunda da tablo incelendiğinde aynı sonuç geçerlidir. Çünkü 

öğrenim seviyesi yükseldikçek çocukların internet kafeye gitme oranlarında düşüş 

görülmektedir. Annenin öğrenim durumu ile çocukların internet kafeye gitmelerine ilişkin 

araştırmaya katılan grupların vermiş oldukları cevaplar arasındaki uyum χ2
(3)=5,683 bulunmuş 

ve p=0,128>0,05 olduğu için görüşler arasında bu düzeyde manidar bir fark yoktur. 

Tablo-IV.20. Haftalık Harçlık Durumuna Göre Öğrencilerin İnternet Kafeye Gitme 
Durumlarının Karşılaştırılması. 

Soru: Haftalık harçlığınız ortalama ne 
kadardır?  İnternet kafeye 

gidiyor musunuz?  

Gruplar f  
% Evet Hayır Toplam 

Hiç harçlık verilmiyor 
f 

Satır % 
Sütun % 

39 
84,8 
9,4 

7 
15,2 
8,1 

46 
100,0 
9,2 

5-10 YTL arası 
f 

Satır % 
Sütun % 

226 
81,3 
54,6 

52 
18,7 
60,5 

278 
100,0 
55,6 

11-40 YTL arası 
f 

Satır % 
Sütun % 

128 
83,7 
30,9 

25 
16,3 
29,1 

153 
100,0 
30,6 

40 YTL’den fazla  
f 

Satır % 
Sütun % 

21 
91,3 
5,1 

2 
8,7 
2,3 

23 
100,0 
4,6 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

414 
82,8 

100,0 

86 
17,2 
100,0 

500 
100,0 
100,0 

χ2=1,817 P=0,611    

Haftalık harçlık miktarına göre, öğrencilerin internet kafeye gitme durumunda, 

araştırmaya katılan “hiç harçlık verilmeyen”, “5-10 YTL arası harçlık verilen”, “11-40 YTL 

arası harçlık verilen” ve “40 YTL’den fazla harçlık verilen” grupların vermiş oldukları 

cevaplar arasındaki uyum χ2
(3)=1,817 bulunmuştur. Bu gruplar arasında p=0,611>0,05 olduğu 

için görüşleri arasında bu düzeyde manidar bir fark yoktur. Tabloda 40 YTL’den fazla harçlık 

alan öğrenciler en fazla %91,3 oranında internet kafeye giderken, ikinci yüksek oran %84,8 

ile hiç harçlık verilmiyor diyen öğrenci grubu dikkat çekmiştir. Hiç harçlık verilmiyor diyen 

öğrenci grubunun çok yüksek oranda internet kafeye gittiğini belirtmesi sonuç olarak 

çelişkidir. 
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C. İnternet Kafelerle İlgili Düşüncelere İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde öğrenci veli ve öğretmenlerin internet kafeye gitme sıklıkları, 

öğrencilerin internet kafelerle ilgili durum ve beklentilerine ilişkin görüşleri, internet kafede 

harcanan zaman ve internette belirtilen işlemleri yapma sıklıkları, en çok tercih edilen siteler, 

internet kafelerin kütüphanelere alternatif olup olamayacağı ile ilgili öğrenci, veli ve 

öğretmen görüşleri yer almıştır. 

Tablo-IV.21. Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin İnternet Kafeye Gitme Sıklıkları. 

Sorular Görüşler 
Öğrenc Veli Öğretmen 

f % f % f % 

İnternet kafeye gidiyor 
musunuz? 

Hiç gitmem   334 62,9 265 63,9 

Yılda 1-2 defa 124 26,3 126 23,7 96 23,1 

Ayda 1-2 defa 130 27,6 44 8,3 34 8,2 

Haftada 1 gün 117 24,8 17 3,2 10 2,4 

Haftada 2-3 gün 68 14,4 9 1,7 8 1,9 

Haftada 4-5 gün 17 3,6   2 0,5 

Hergün 15 3,2 1 0,2   

Toplam 471 100 531 100 415 100 

Tablo IV.21.‘de öğrenci, veli ve öğretmenlere internet kafeye ne sıklıkta gidiyorsunuz 

sorusu sorulmuştur. Tablodan da görüldüğü gibi öğrencilerin %27,6’sı ayda 1-2 defa internet 

kafeye gittiğini, %26,3’ü yılda 1-2 defa gittiğini ve %24,8’i haftada 1 gün gittiğini 

belirtmiştir. Bu da göstermektedir ki öğrenciler internet kafeye çok sık gitmemektedir.  

Toplam 540 öğrenciden 471’i %80’lerin üzerinde oranlarda internete kafeye 

gittiklerini belirtmelerine rağmen, gitme sıklıkları çok düşüktür. Yılda ya da ayda 1-2 defa 

gitmektedirler. Tablo 23’te görüldüğü gibi internete girme yerleri olarak evlerin birinci sırayı 

almaları, okulların ev ve internet kafeler kadar internete girme mekanları olarak 

belirtilmesinde iki etken vardır. Bunlardan birincisi, MEB’nın tüm okullara 2003 yılından 

itibaren yaptığı çalışmalarla internet bağlantısı kurması, ikincisi de eğitim sisteminde öğrenci 

merkezli sistemle beraber bilgiye ulaşma yollarından en önemlilerinden biri olarak internetin 

yerini almasıdır. TÜİK’in 2007 yılı verilerinde de görüldüğü gibi Türkiye’de ailelerin bilgi 

iletişim teknolojilerinin önemini kavrayarak bilgisayar ve internet bağlantısı edinmeleridir. 

Velilerin %62,9’u ve öğretmenlerin %63,9’u çok yüksek oranlarda internet kafeye hiç 

getmediklerini ifade etmişlerdi. Velilerde internet kafeye gidenlerin toplam oranı %37, 
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öğretmenlerde internet kafeye gidenlerin toplam oranı %36’dır. Veli ve öğretmenler en çok 

yılda 1-2 defa gittiklerini belirtmişlerdir. 

Tablo-IV.22. Eğitim Kademesine Göre Öğrencilerin İnternet Kafeye Gitme Sıklıklarının 
Karşılaştırılması. 

Gruplar 

İnternet kafeye gitme sıklığı 

f  
% 

Yılda 
1-2 

defa 

Ayda 
1-2 

defa 

Haftada 
1 gün 

Haftada 
2-3 gün 

Haftada 
4-5 gün 

Her 
gün Toplam 

İlköğretim öğrencileri 
f 

Satır % 
Sütun % 

66 
29,2 
53,2 

61 
27,0 
47,3 

54 
23,9 
46,6 

32 
14,2 
47,1 

8 
3,5 

47,1 

5 
2,2 

33,3 

226 
100,0 
48,2 

Ortaöğretim 
öğrencileri 

f 
Satır % 
Sütun % 

58 
23,9 
46,8 

68 
28,0 
52,7 

62 
25,5 
53,4 

36 
14,8 
52,9 

9 
3,7 

52,9 

10 
4,1 

66,7 

243 
100,0 
51,8 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

124 
26,4 

100,0 

129 
27,5 

100,0 

116 
24,7 
100, 

68 
14,5 
100,0 

17 
3,6 

100,0 

15 
3,2 

100,0 

469 
100,0 
100,0 

χ2=2,796 P=0,731        

Araştırmaya katılan grupların vermiş oldukları cevaplar arasındaki uyum χ2
(5)=2,796 

bulunmuş ve p=0,731>0,05 olduğu için görüşler arasında bu düzeyde manidar bir fark yoktur. 

İlköğretim öğrencileri internet kafeye en çok %29,2 ile yılda 1-2 defa gittiklerini 

belirtmişlerdir. Yılda 1-2 defa internet kafeye gidenlere gruplar olarak baktığımızda %53,2’si 

ilköğretim öğrencileri, %46,8’i de ortaöğretim öğrencileri olduğu görülmektedir. Ortaöğretim 

öğrencileri ise en çok %27,5 ile ayda 1-2 defa internet kafeye gittiklerini belirtmişlerdir. Ayda 

1-2 defa internet kafeye giden öğrencilere grup olarak baktığımızda %47,3’ü ilköğretim 

öğrencileri, %52,7’si ortaöğretim öğrencileridir. İki grubun da genel ortalamalarına 

baktığımızda “haftada 4-5 gün” internet kafeye gidiyorum diyenlerin %3,6 oranında ve 

“hergün” internet kafeye gidiyorum diyenlerin %3,2 oranında düşük çıkması öğrenciler ve 

toplum adına olumlu bir durumdur. 

Tablo IV.23.’te öğrenci, veli ve öğretmenlerin internet kafelerle ilgili durum ve 

beklentilerine ilişkin görüşlerinin frekans (f), yüzde (%) ve aritmetik ortalamaları ( x ) 

verilmiştir. 
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Tablo-IV.23. Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin İnternet Kafelerle İlgili Durum ve Beklentilerine 
İlişkin Katılım Düzyleri. 

İfadeler Gruplar T
am

am
en

 
ka

tıl
ıy

or
um

 

K
at
ılı

yo
ru

m
 

K
ıs

m
en

 
ka

tıl
ıy

or
um

 

K
at
ılm
ıy

or
um

 

H
iç

 
ka

tıl
m
ıy

or
um

 

N x  ss Katılma Düzeyi 

f f f f f 
% % % % % 

Öğrenciler için 
ders saatlerinde 
yasaklanmalıdır. 

Öğrenci 240 
44,9 

110 
20,6 

102 
19,1 

43 
8,0 

40 
7,5 535 3,87 1,27 Katılıyorum 

Veli 330 
62,4 

95 
18,0 

54 
10,2 

35 
6,6 

15 
2,8 529 4,30 1,07 Tamamen 

katılıyorum 

Öğretmen 250 
61,7 

58 
14,3 

58 
14,3 

27 
6,7 

12 
3,0 405 4,25 1,11 Tamamen 

katılıyorum 
Toplam      1469 4,13 1,17 Katılıyorum 

Sadece eğitim ve 
bilim amaçlı 
çalıştırılmalıdır. 

Öğrenci 
150 
28,0 

93 
17,4 

143 
26,7 

97 
18,1 

52 
9,7 

535 3,36 1,31 Kısmen 
Katılıyorum 

Veli 
245 
46,1 

138 
25,9 

101 
19,0 

39 
7,3 

9 
1,7 

532 4,07 1,04 Katılıyorum 

Öğretmen 
177 
43,2 

83 
20,2 

94 
22,9 

48 
11,7 

8 
2,0 

410 3,91 1,14 Katılıyorum 

Toplam      1477 3,77 1,21 Katılıyorum 

Öğrencilere 
zararlıdır. 

Öğrenci 
68 

13,2 
72 

14,0 
157 
30,5 

115 
22,3 

103 
20,0 

515 2,78 1,28 Kısmen 
katılıyorum 

Veli 
126 
24,5 

77 
15,0 

201 
39,1 

82 
16,0 

28 
5,4 

514 3,37 1,17 Kısmen 
katılıyorum 

Öğretmen 
49 

12,2 
64 

16,0 
198 
49,4 

65 
16,2 

25 
6,2 

401 3,12 1,02 Kısmen 
katılıyorum 

Toplam      1430 3,09 1,20 Kısmen 
katılıyorum 

İnternet kafe 
işletmecileri 
öğrencilere nasıl 
rehberlik 
edebilecekleri 
konusunda 
pedogoji eğitimi 
almalıdır. 

Öğrenci 
271 
51,5 

152 
28,9 

60 
11,4 

28 
5,3 

15 
2,9 

526 4,21 1,02 Tamamen 
katılıyorum 

Veli 
315 
60,1 

144 
27,5 

41 
7,8 

15 
2,9 

9 
1,7 

524 4,41 0,88 Tamamen 
katılıyorum 

Öğretmen 
260 
63,4 

109 
26,6 

30 
7,3 

3 
0,7 

8 
2,0 

410 4,49 0,82 Tamamen 
katılıyorum 

Toplam      1460 4,36 0,92 Tamamen 
katılıyorum 

İnternet 
kafelerde 
bilgisayarlar ve 
diğer 
teknolojiler 
yeterlidir. 

Öğrenci 
91 

17,4 
169 
32,3 

155 
29,6 

71 
13,5 

38 
7,3 

524 3,39 1,13 Kısmen 
katılıyorum 

Veli 
65 

12,5 
126 
24,3 

181 
34,9 

101 
19,5 

46 
8,9 

519 3,12 1,13 Kısmen 
katılıyorum 

Öğretmen 
30 
7,7 

104 
26,7 

147 
37,8 

75 
19,3 

33 
8,5 

389 3,06 1,05 Kısmen 
katılıyorum 

Toplam      1432 3,20 1,12 Kısmen 
katılıyorum 
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İfadeler Gruplar T
am

am
en

 
ka

tıl
ıy

or
um

 

K
at
ılı

yo
ru

m
 

K
ıs

m
en

 
ka

tıl
ıy

or
um

 

K
at
ılm
ıy

or
um

 

H
iç

 
ka

tıl
m
ıy

or
um

 

N x  ss Katılma Düzeyi 

f f f f f 
% % % % % 

İnternet kafelere 
girişte mevcut 
olan 12 yaş 
sınırlaması 
uygundur. 

Öğrenci 260 
48,7 

122 
22,8 

64 
12,0 

46 
8,6 

42 
7,9 534 3,96 1,28 Katılıyorum 

Veli 211 
39,8 

132 
24,9 

58 
10,9 

62 
11,7 

67 
12,6 530 3,68 1,41 Katılıyorum 

Öğretmen 112 
27,3 

107 
26,0 

62 
15,1 

75 
18,2 

55 
13,4 411 3,36 1,39 Kısmen 

katılıyorum 
Toplam      1475 3,69 1,38 Katılıyorum 

Eğitim siteleri 
listelenerek 
öğrencilerin 
hizmeteni 
sunulmalıdır. 

Öğrenci 328 
61,8 

143 
26,9 

34 
6,4 

17 
3,2 

9 
1,7 531 4,44 0,87 Tamamen 

katılıyorum 

Veli 362 
68,2 

143 
26,9 

19 
3,6 

4 
0,8 

3 
0,6 531 4,61 0,65 Tamamen 

katılıyorum 

Öğretmen 280 
68,1 

124 
30,2 

5 
1,2 

1 
0,2 

1 
0,2 411 4,66 0,54 Tamamen 

katılıyorum 

Toplam      1473 4,56 0,72 Tamamen 
katılıyorum 

Aile, çocuk ve 
yetişkinler için 
ayrı bölümler 
oluşturulmalıdır.

Öğrenci 278 
52,1 

154 
28,8 

57 
10,7 

25 
4,7 

20 
3,7 534 4,21 1,05 Tamamen 

katılıyorum 

Veli 302 
57,1 

147 
27,8 

47 
8,9 

25 
4,7 

8 
1,5 529 4,34 0,93 Tamamen 

katılıyorum 

Öğretmen 252 
61,0 

111 
26,9 

30 
7,3 

15 
3,6 

5 
1,2 413 4,43 0,86 Tamamen 

katılıyorum 

Toplam      1476 4,32 0,96 Tamamen 
katılıyorum 

Yiyecek ve 
içecek 
satılmalıdır. 

Öğrenci 129 
24,2 

111 
20,9 

97 
18,0 

88 
16,5 

107 
20,1 532 3,13 1,46 Kısmen 

katılıyorum 

Veli 75 
14,3 

101 
19,3 

121 
23,1 

113 
21,6 

114 
21,8 524 2,83 1,35 Kısmen 

katılıyorum 

Öğretmen 23 
5,6 

88 
21,5 

117 
28,6 

96 
23,5 

85 
20,8 409 2,68 1,18 Kısmen 

katılıyorum 

Toplam      1465 2,89 1,36 Kısmen 
katılıyorum 

İnternet 
kafelerde 
yardımcı teknik 
eleman 
çalıştırılmalıdır. 
 

Öğrenci 269 
50,9 

175 
33,1 

50 
9,5 

20 
3,8 

15 
2,8 529 4,25 0,97 Tamamen 

katılıyorum 

Veli 262 
49,4 

194 
36,6 

55 
10,4 

11 
2,1 

8 
1,5 530 4,30 0,85 Tamamen 

katılıyorum 

Öğretmen 204 
49,4 

166 
40,2 

33 
8,0 

7 
1,7 

3 
0,7 413 4,36 0,76 Tamamen 

katılıyorum 

Toplam      1472 4,30 0,87 Tamamen 
katılıyorum 

Tablo IV.23.’e göre, internet kafelerle ilgili durum ve beklentilerden “Öğrenciler için 

ders saatlerinde yasaklanmalıdır.” ifadesine grupların genel katılımı ( x =4,13) “Katılıyorum” 

şeklindedir. En yüksek katılım velilerden gelmiştir ( x =4,30) “Tamamen katılıyorum”, 

öğretmenlerin katılım düzeyleri ( x =4,25) “Tamamen katılıyorum”, öğrencilerin katılım 

düzeyleri ise ( x =3,87) “Katılıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. Burada dikkat çeken bir 
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nokta da hakkında ders saatlerinde internet kafelere girişine yasak getirilmesi düşünülen 

öğrencilerin katılımlarının diğer gruplar gibi bu yasağın olması yönündedir. 

Tablo IV.24.’te “Öğrenciler için ders saatlerinde yasaklanmalıdır.” ifadesine grupların 

vermiş oldukları cevapların varyans analizi ve Scheffe Testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo-IV.24. “Öğrenciler için ders saatlerinde yasaklanmalıdır.” İfadesine Grupların Verdikleri 
Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

57,447 
1973,668 

2 
1466 

28,723 
1,346 21,335 0,000 1-2,3 

Toplam 2031,115 1468     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir 

[F(2-1466)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler arasında 0,05 

düzeyinde görüş farklılığının olduğu görülmektedir. Grupların genel olarak bu ifadeye 

katılımları “Katılıyorum” düzeyinde olmakla birlikte, velilerin en yüksek “Tamamen 

katılıyorum” düzeyinde katılmaları oldukça anlamlıdır. Çünkü çocuklarının ders saatlerinde 

internet kafede olmaları en çok onları endişelendirmektedir. Bu farklılık veli ve öğretmenlerin 

lehinedir. 

Tablo IV.23.’e göre, grupların internet kafelerle ilgili beklentilerden “Sadece eğitim ve 

bilim amaçlı çalıştırılmalıdır.” ifadesine grupların genel katılımı ( x =3,77) “Katılıyorum” 

şeklindedir. En yüksek katılım velilerden gelmiştir ( x =4,07) “Katılıyorum”. Öğretmenlerin 

katılım düzeyleri ( x =3,91) “Katılıyorum”, öğrencilerin katılım düzeyleri ise ( x =3,36) 

“Kısmen katılıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Tablo IV.25.’te “Sadece eğitim ve bilim amaçlı çalıştırılmalıdır.” ifadesine grupların 

vermiş oldukları cevapların varyans analizi ve Scheffe Testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo-IV.25. “Sadece eğitim ve bilim amaçlı çalıştırılmalıdır.” İfadesine Grupların Verdikleri 
Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

147,375 
2040,897 

2 
1474 

73,687 
1,385 53,219 0,000 1-2,3 

Toplam 2188,272 1476     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 
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Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir 

[F(2-1474)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler arasında 0,05 

düzeyinde görüş farklılığının olduğu görülmektedir. Bu farklılık veli ve öğretmenlerin 

lehinedir. 

Tablo IV.23.’e göre, grupların internet kafelerle ilgili durum ve beklentilerden 

“Öğrencilere zararlıdır.” ifadesine grupların genel katılımı ( x =3,09) “Kısmen katılıyorum” 

şeklindedir. En yüksek katılım velilerden gelmiştir ( x =3,37) “Kısmen katılıyorum”, 

öğretmenlerin katılım düzeyleri de ( x =3,12) “Kısmen katılıyorum”, öğrencilerin katılım 

düzeyleri de ( x =2,78) “Kısmen katılıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Tablo IV.26.’ya “Öğrencilere zararlıdır.” ifadesine grupların vermiş oldukları 

cevapların varyans analizi ve Scheffe Testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo-IV.26. “Öğrencilere zararlıdır.” İfadesine Grupların Verdikleri Cevapların Varyans 
Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

90,351 
1969,722 

2 
1427 

45,176 
1,380 32,728 0,000 1-2,3 

2-3 
Toplam 2060,073 1429     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1427)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrencilerle veli ve öğretmenler ve velilerle 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığının olduğu görülmektedir. Bu farklılık 

veli ve öğretmenlerin lehinedir. 

Grupların ortak düşüncesi tablodan da görüldüğü gibi internet kafelerin öğrencilere 

zararlı ifadesine katılımları kısmen olmuş, çok zararlı bulunmamıştır. 

Tablo IV.23.’e göre, internet kafelerle ilgili beklentilerden “İnternet kafe işletmecileri 

öğrencilere nasıl rehberlik edebilecekleri konusunda pedogoji eğitimi almalıdır.” ifadesine 

grupların genel katılımı ( x =4,36) “Tamamen katılıyorum” şeklindedir. En yüksek katılım 

öğretmenlerden gelmiştir ( x =4,49) “Tamamen katılıyorum”, velilerin katılım düzeyleri 
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( x =4,41) “Tamamen katılıyorum”, öğrencilerin katılım düzeyleri ise ( x =4,21) “Tamamen 

katılıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Tablo IV.27.’de “İnternet kafe işletmecileri öğrencilere nasıl rehberlik edebilecekleri 

konusunda pedogoji eğitimi almalıdır.” ifadesine grupların vermiş oldukları cevapların 

varyans analizi ve Scheffe Testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo-IV.27. “İnternet kafe işletmecileri öğrencilere nasıl rehberlik edebilecekleri konusunda 
pedogoji eğitimi almalıdır.” İfadesine Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve 
Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

20,204 
1238,571 

2 
1457 

10,102 
0,850 

11,884 0,000 1-2,3 

Toplam 1258,775 1459     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir 

[F(2-1457)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler arasında 0,05 

düzeyinde görüş farklılığının olduğu görülmektedir. Bu farklılık öğretmenlerin lehinedir. 

Grupların bu ifadeye katılımları en yüksek düzeyde “Tamamen katılıyorum” olarak 

çıkması oldukça anlamlıdır. İnternet kafe işletmeciliği alanında, işletenlerin pedogojik 

eksikliklerinin olduğu ve bu alanda eğitime ihtiyaç hissedildiği 3 grup tarafından da 

belirtilmiştir.  

5651 sayılı yasa ve 26687 sayılı “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında 

Yönetmelik” madde 8’e göre internet kafe işletmecisi tüzel kişi ise işyerini yönetmek üzere 

bir sorumlu müdür görevlendirir. İşletenler gerçek kişiler olursa, onlarda sorumlu müdür 

görevlendirebilir. İnternet kafe işletenlere ve sorumlu müdürlere mülki idare amirliklerince 

yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilecektir. Eğitimin içeriği ise MEB, İçişleri Bakanlığı, 

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı’nın görüşlere alınarak belirlenecektir. Anket uygulandıktan sonra çıkan bu yasa ve 

ilgili yönetmeliklere göre belirtilen eğitim ihtiyacı da uygulama başladıktan sonra giderilmiş 

olacaktır. 
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Tablo IV.23.’e göre, internet kafelerle ilgili durumlardan “İnternet kafelerde 

bilgisayarlar ve diğer teknolojiler yeterlidir.” ifadesine grupların genel katılımı ( x =3,20) 

“Kısmen katılıyorum” şeklindedir. En yüksek katılım öğrencilerden gelmiştir ( x =3,39) 

“Kısmen katılıyorum”, velilerin katılım düzeyleri ( x =3,12) “Kısmen katılıyorum”, 

öğretmenlerin katılım düzeyleri de ( x =3,06) “Kısmen katılıyorum” düzeyinde 

gerçekleşmiştir. 

Tablo IV.28.’de “İnternet kafelerde bilgisayarlar ve diğer teknolojiler yeterlidir.” 

ifadesine grupların vermiş oldukları cevapların varyans analizi ve Scheffe Testi sonuçları 

verilmiştir. 

Tablo-IV.28. “İnternet kafelerde bilgisayarlar ve diğer teknolojiler yeterlidir.” İfadesine 
Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

29,698 
1769,573 

2 
1429 

14,849 
1,238 11,884 0,000 1-2,3 

Toplam 1799,271 1431     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir 

[F(2-1429)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler arasında 0,05 

düzeyinde görüş farklılığının olduğu görülmektedir. Gruplardan üçü de internet kafelerdeki 

bilgisayar ve teknolojileri çok yeterli bulmamıştır.  

Tablo IV.23.’e göre, internet kafelerle ilgili durum ve beklentilerden “İnternet kafelere 

girişte mevcut olan 12 yaş sınırlaması uygundur.” ifadesine grupların genel katılımı ( x =3,69) 

“Katılıyorum” şeklindedir. En yüksek katılım öğrencilerden gelmiştir ( x =3,96) 

“Katılıyorum”, velilerin katılım düzeyleri ( x =3,68) “Katılıyorum”, öğretmenlerin katılım 

düzeyleri ise ( x =3,36) “Kısmen katılıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Tablo IV.29.’da “İnternet kafelere girişte mevcut olan 12 yaş sınırlaması 

uygundur.”ifadesine grupların vermiş oldukları cevapların varyans analizi ve Scheffe Testi 

sonuçları verilmiştir. 
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Tablo-IV.29. “İnternet kafelere girişte mevcut olan 12 yaş sınırlaması uygundur.” İfadesine 
Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

84,754 
2747,411 

2 
1472 

42,377 
1,866 

22,705 0,000 
1-2,3 
2-3 

Toplam 2832,165 141474     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir 

[F(2-1472)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrencilerle veli, öğretmenler ve velilerle öğretmenler 

arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığının olduğu görülmektedir. Bu farklılık öğrencilerin 

lehinedir. 

Grupların genel olarak bu ifadeye katılımlarının “Katılıyorum” olarak çıkması ve 

yasağın uygulandığı grup olarak öğrencilerin yüksek düzeyde bu ifadeyi desteklemesi oldukça 

anlamlıdır.  

Tablo IV.23.’e göre, grupların internet kafelerle ilgili beklentilerden “Eğitim siteleri 

listelenerek öğrencilerin hizmetine sunulmalıdır.” ifadesine grupların genel katılımı ( x =4,56) 

“Tamamen katılıyorum” şeklindedir. En yüksek katılım öğretmenlerden gelmiştir ( x =4,66) 

“Tamamen katılıyorum”, velilerin katılım düzeyleri ( x =4,61) “Tamamen katılıyorum”, 

öğrencilerin katılım düzeyleri de ( x =4,44) “Tamamen katılıyorum” düzeyinde 

gerçekleşmiştir. 

Tablo IV.30.’da “Eğitim siteleri listelenerek öğrencilerin hizmetine sunulmalıdır.” 

ifadesine grupların vermiş oldukları cevapların varyans analizi ve Scheffe Testi sonuçları 

verilmiştir. 

Tablo-IV.30. “Eğitim siteleri listelenerek öğrencilerin hizmetine sunulmalıdır.” İfadesine 
Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

13,196 
753,245 

2 
1470 

6,598 
0,512 

12,876 0,000 1-2,3 

Toplam 766,441 1472     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir 

[F(2-1470)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 
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Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrencilerle veli ve öğretmenler arasında 0,05 

düzeyinde görüş farklılığının olduğu görülmektedir. Bu farklılık öğretmenlerin lehinedir. 

Grupların genel olarak bu ifadeye çok yüksek düzeyde katılmaları anlamlıdır. Bu 

konuda internet kafelerde böyle bir ihtiyaç hissedildiğini göstermektedir  

Tablo IV.23.’e göre, grupların internet kafelerle ilgili beklentilerden “Aile, çocuk ve 

yetişkinler için ayrı bölümler oluşturulmalıdır.” ifadesine grupların genel katılımı ( x =4,32) 

“Tamamen katılıyorum” şeklindedir. En yüksek katılım öğretmenlerden gelmiştir ( x =4,43) 

“Tamamen katılıyorum”, velilerin katılım düzeyleri ( x =4,34) “Tamamen katılıyorum”, 

öğrencilerin katılım düzeyleri de ( x =4,21) “Tamamen katılıyorum” düzeyinde 

gerçekleşmiştir. 

Tablo IV.31.’de “Aile, çocuk ve yetişkinler için ayrı bölümler oluşturulmalıdır.” 

ifadesine grupların vermiş oldukları cevapların varyans analizi ve Scheffe Testi sonuçları 

verilmiştir. 

Tablo-IV.31. “Aile, çocuk ve yetişkinler için ayrı bölümler oluşturulmalıdır.” İfadesine 
Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

11,835 
1362,140 

2 
1473 

5,918 
0,925 6,399 0,002 1-3 

Toplam 1373,975 1475     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir 

[F(2-1473)= 0,002, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrencilerle öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde 

görüş farklılığının olduğu görülmektedir. Bu farklılık öğretmenlerin lehinedir. 

Gruplar genel olarak internet kafelerde çocuk ve yetişkinler için ayrı bölümler 

oluşturulmasında oldukça yüksek düzeyde görüş belirtmişlerdir.  

Tablo IV.23.’e göre, grupların internet kafelerle ilgili beklentilerden “Yiyecek ve 

içecek satılmalıdır.” ifadesine grupların genel katılımı ( x =2,89) “Kısmen katılıyorum” 

şeklindedir. En yüksek katılım öğrencilerden gelmiştir ( x =3,13) “Kısmen katılıyorum”, 

velilerin katılım düzeyleri ( x =2,83) “Kısmen katılıyorum”, öğrencilerin katılım düzeyleri de 

( x =2,68) “Kısmen katılıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. 
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Tablo IV.32.’de “Yiyecek ve içecek satılmalıdır.” ifadesine grupların vermiş oldukları 

cevapların varyans analizi ve Scheffe Testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo-IV.32. “Yiyecek ve içecek satılmalıdır.” İfadesine Grupların Verdikleri Cevapların 
Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

50,098 
2662,503 

2 
1462 

25,049 
1,821 13,755 0,000 1-2,3 

Toplam 2712,601 1464     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir 

[F(2-1462)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrencilerle, veliler ve öğretmenler arasında 0,05 

düzeyinde görüş farklılığının olduğu görülmektedir. 

Gruplar genel olarak internet kafelerde yiyecek ve içecek satılmasını düşük düzeyde 

istemişlerdir. 

Tablo IV.23.’e göre, grupların internet kafelerle ilgili durum ve beklentilerden 

“İnternet kafelerde yardımcı teknik eleman çalıştırılmalıdır.” ifadesine grupların genel 

katılımı ( x =4,30) “Tamamen katılıyorum” şeklindedir. En yüksek katılım öğretmenlerden 

gelmiştir ( x =4,36) “Tamamen katılıyorum”, velilerin katılım düzeyleri ( x =4,30) “Tamamen 

katılıyorum”, öğrencilerin katılım düzeyleri de ( x =4,25) “Tamamen katılıyorum” düzeyinde 

gerçekleşmiştir. 

Tablo IV.33.’te “İnternet kafelerde yardımcı teknik eleman çalıştırılmalıdır.” ifadesine 

grupların vermiş oldukları cevapların varyans analizi ve Scheffe Testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo-IV.33. “İnternet kafelerde yardımcı teknik eleman çalıştırılmalıdır.” İfadesine Grupların 
Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

2,566 
1123,113 

2 
1469 

1,283 
0,765 1,678 0,187 Fark 

bulunamadı 
Toplam 1125,679 1471     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark yoktur [F(2-

1469)= 0,187, p>0,05].  
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Tablo IV.34.’te ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin internet kafelerle ilgili durum 

ve beklentilerine ilişkin değerlendirmeleri karşılaştırılmış, ilköğretim ve ortaöğretim 

öğrencilerinin görüşlerine ilişkin t-Testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo-IV.34. İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Kafelerle İlgili Durum ve 
Beklentilerine İlişkin t Testi Sonuçları. 

Görüşler Gruplar N x  ss sd t p 

Öğrenciler için ders saatlerinde 
yasaklanmalıdır. 

İÖ 
OÖ 

259 
274 

4,07 
3,68 

1,22 
1,29 

530,997 3,585 0,000 

Sadece eğitim ve bilim amaçlı 
çalıştırılmalıdır. 

İÖ 
OÖ 

257 
276 

3,60 
3,15 

1,27 
1,31 

531 4,049 0,000 

Öğrencilere zararlıdır. 
İÖ 
OÖ 

248 
265 

3,06 
2,52 

1,29 
1,22 

511 4,818 0,000 

İnternet kafe işletmecileri öğrencilere 
nasıl rehberlik edebilecekleri 
konusunda pedogoji eğitimi almalıdır. 

İÖ 
OÖ 

255 
269 

4,38 
4,04 

0,91 
1,09 

522 3,912 0,000 

İnternet kafelerde bilgisayarlar ve 
diğer teknolojiler yeterlidir. 

İÖ 
OÖ 

250 
272 

3,56 
3,25 

1,13 
1,11 

520 3,142 0,002 

İnternet kafelere girişte mevcut olan 12 
yaş sınırlaması uygundur. 

İÖ 
OÖ 

260 
272 

4,06 
3,87 

1,24 
1,32 

530 1,705 0,089 

Eğitim siteleri listelenerek öğrencilerin 
hizmeteni sunulmalıdır. 

İÖ 
OÖ 

254 
275 

4,44 
4,44 

0,90 
0,85 

527 -0,039 0,969 

Aile, çocuk ve yetişkinler için ayrı 
bölümler oluşturulmalıdır. 

İÖ 
OÖ 

258 
274 

4,30 
4,12 

0,99 
1,10 

530 1,991 0,047 

Yiyecek ve içecek satılmalıdır. 
İÖ 
OÖ 

257 
273 

3,01 
3,25 

1,51 
1,40 

528 -1,875 0,061 

İnternet kafelerde yardımcı teknik 
eleman çalıştırılmalıdır. 

İÖ 
OÖ 

254 
273 

4,23 
4,27 

1,03 
0,92 

525 -0,546 0,586 

İÖ: İlköğretim Öğrencileri OÖ: Ortaöğretim Öğrencileri 

İnternet kafelerle ilgili yukarıda belirtilen görüşlerden, internet kafelere girişte mevcut 

olan 12 yaş sınırlaması (t(530)=1,705), eğitim sitelerinin listelenerek öğrencilerin hizmetine 

sunulması (t(527)= -0,039), aile, çocuk ve yetişkinler için ayrı bölümler oluşturulması 

(t(530)=1,991), yiyecek ve içecek satılması (t(528)= -1,875) ve internet kafelerde yardımcı teknik 

eleman çalıştırılması (t(525)= -0,546) ifadelerinde görüşler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir 

fark bulunamamıştır. İnternet kafelere giriş için uygulanan 12 yaş yasağına hem ilköğretim, 

hem de ortaöğretim öğrencileri katıldıklarını belirtmişlerdir. Yiyecek ve içecek satılmasına iki 

grup da kısmen katılarak çok istekli olmadıklarını belirtmişlerdir. Aile, çocuk ve yetişkinler 

için ayrı bölümler oluşturulmasına, ortaöğretim öğrencileri katılırken, ilköğretim öğrencileri 
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tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. Eğitim sitelerinin listelenerek öğrencilerin hizmetine 

sunulması ve internet kafelerede yardımcı teknik eleman çalıştırılması konularında ilköğretim 

öğrencileri de, ortaöğretim öğrencileri de görüş birliği içerisinde tamamen katıldıklarını 

belirtmişlerdir. 

Öğrenciler için ders saatlerinde yasaklanmalı ifadesinde ilköğretim ve ortaöğretim 

öğrencilerinin görüşleri arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur 

(t(530,997)=3,585). Bu ifadeye iki grup da katılmakla birlikte, ilköğretim öğrencileri internet 

kafelerin ders saatlerinde yasak olmasına daha fazla istekli gözükmektedir. 

Sadece eğitim ve bilim amaçlı çalıştırılmalı ifadesinde iki grup arasında 0,05 

düzeyinde anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (t(531)=4,049). İlköğretim öğrencileri internet 

kafelerin eğitem ve bilim amaçlı çalıştırılmasına katılırken, ortaöğretim öğrencileri bu görüşe 

daha az istekli olarak kısmen katıldıklarını belirtmişlerdir.  

Öğrencilere zararlı (t(511)=4,818) ifadesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri 

arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. İlköğretim öğrencileri, internet kafeler 

öğrencilere zararlı ifadesine kısmen katıldığını belirtirken, ortaöğretim öğrencileri ise internet 

kafelerin öğrencilere zararlı olduğuna katılmadığını belirtmişlerdir. 

İnternet kafe işletmecileri öğrencilere nasıl rehberlik edebilecekleri konusunda 

pedogoji eğitim almalı (t(522)=3,912) ifadesinde iki grup arasında anlamlı bir fark ortaya 

çıkmıştır. Ortaöğretim öğrencileri, internet kafe işletmecilerinin pedogoji eğitimi almaları 

ifadesine katıldığını belirtirken, ilköğretim öğrencileri bu konuda çok daha istekli olarak 

tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. 

İnternet kafelerde bilgisayarlar ve diğer teknolojilerin yeterliliği (t(520)=3,142) 

konusunda da ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin görüşleri arasında 0,05 düzeyinde 

anlamlı fark bulunmuştur. İlköğretim öğrencileri bu konuya katılırken, ortaöğretim öğrencileri 

kısmen katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo IV.35.’te öğrencilerin internet kafede yapılan işlemlerle ilgili tabloda belirtilen 

ifadelere katılımlarına ilişkin görüşlerinin frekans (f), yüzde (%) ve aritmetik ortalamaları ( x ) 

verilmiştir. 
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Tablo-IV.35. Öğrencilerin, İnternet Kafelerde Belirtilen İfadeleri Yapma Sıklıkları. 

İfadeler  H
er

 z
am

an
 

Sı
k 

sı
k 

B
az

en
 

Pe
k 

az
 

H
iç

 

N x  ss Katılma 
Düzeyi 

f f f f f 

% % % % % 

Haberleşme (E-posta) 78 
15,9 

83 
16,9 

143 
29,2 

66 
13,5 

120 
24,5 490 2,86 1,38 Bazen 

Araştırma, proje ve ödev 157 
30,6 

142 
27,7 

150 
29,2 

30 
5,8 

34 
6,6 513 3,70 1,15 Sık sık 

Oyun oynamak 67 
13,4 

76 
15,2 

160 
32,0 

98 
19,6 

99 
19,8 500 2,83 1,28 Bazen 

Sohbet (Chat) yapmak (MSN 
vb.) 

108 
21,8 

78 
15,7 

95 
19,2 

56 
11,3 

159 
32,1 496 2,84 1,55 Bazen 

İnternette gezinti (Sörf) yapmak 51 
10,4 

65 
13,3 

101 
20,6 

73 
14,9 

200 
40,8 490 2,38 1,39 Pek az 

Bilgi edinmek (Sağlık, spor, 
kültür, teknoloji vb. alanlarda) 

105 
21,1 

128 
25,7 

136 
27,3 

71 
14,3 

58 
11,6 498 3,30 1,27 Bazen 

Haberleri ve olayları takip etmek 66 
13,5 

80 
16,3 

120 
24,5 

108 
22,0 

116 
23,7 490 2,74 1,34 Bazen 

Program indirmek (Download) 62 
12,7 

57 
11,7 

82 
16,8 

81 
16,6 

207 
42,3 489 2,36 1,44 Pek az 

Ürünler, kurumlar hakkında 
bilgi edinmek 

37 
7,6 

48 
9,9 

90 
18,5 

117 
24,0 

195 
40,0 487 2,21 1,27 Pek az 

Arkadaş aramak 23 
4,7 

20 
4,1 

43 
8,7 

44 
8,9 

362 
73,6 492 1,57 1,10 Hiç 

Arkadaşlarla bir arada olmak 72 
14,8 

72 
14,8 

100 
20,5 

83 
17,0 

160 
32,9 487 2,62 1,44 Pek az 

Müzik dinlemek ve indirmek 146 
29,1 

96 
19,1 

97 
19,3 

68 
13,5 

95 
18,9 502 3,26 1,47 Bazen 

Film izlemek ve indirmek 71 
14,5 

49 
10,0 

93 
19,0 

75 
15,3 

202 
41,2 490 2,41 1,46 Pek az 

Sigara vb. alışkanlıkları daha 
rahat yapabilmek 

10 
2,1 

3 
0,6 

9 
1,9 

7 
1,5 

452 
94,0 481 1,15 0,67 Hiç 

Boş zamanları değerlendirmek 60 
12,2 

70 
14,3 

134 
27,3 

96 
19,6 

130 
26,5 490 2,66 1,33 Bazen 

Öğrencilerin internet kafede “Sık sık” yaparım diye belirttikleri ifade sadece araştırma, 

proje ve ödev yapmak olarak çıkmıştır. 

Haberleşme (e-posta), oyun oynamak, sohbet yapmak, sağlık, spor, kültür, teknoloji 

vb. alanlarda bilgi edinmek, haberleri ve olayları takip etmek, müzik dinlemek, indirmek ve 

boş zamanları değerlendirmek öğrencilerin “Bazen” yaparım diye internet kafede belirttikleri 

işlemlerdendir. 
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İnternette gezinti (sörf) yapmak, program indirmek (download), ürünler ve kurumlar 

hakkında bilgi almak, arkadaşlarla bir arada olmak ve film izlemek, indirmek öğrencilerin 

“Pek az” yaptıkları işlemlerdendir. 

Öğrenciler, Sigara vb. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek ve arkadaş aramak 

işlemlerini “Hiç” diye ifade ederek yapmadıklarını belirtmişlerdir. 

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin genel görüşlerinden yola çıkıldığında internet 

kafede en çok yaptıkları işlem araştırma, proje ve ödev yapmak olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Oyun, haberleşme ve boş zamanları değerlendirmenin dışında bilgi edinmek, haberleri ve 

olayları takip etmek için de internet kafeye gitmeleri de son derece önemlidir.  

Öğrencilerin internet kafeye sigara vb. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek ve arkadaş 

aramak amacıyla gitmediklerini çok yüksek düzeyde belirtmeleri, onların buralara kötü amaç 

ve alışkanlıklar için gitmediklerini göstermektedir. 
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Tablo IV.36.’da Kız ve erkek öğrencilerin internet kafelerde aşağıda belirtilen işlemleri 

gerçekleştirme durumları karşılaştırılmış, kız ve erkek öğrencilerin bu konudaki görüşlerine ilişkin t-

Testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo-IV.36. Kız ve Erkek Öğrencilerin İnternet Kafelerle İlgili Belirtilen İşlemleri Yapma 
Sıklıklarına İlişkin t Testi Sonuçları. 

Görüşler Gruplar N x  ss sd t p 

Haberleşme (E-posta) 
Erkek 
Kız 

243 
246 

3,16 
2,58 

1,32 
1,37 

486,615 4,780 0,000 

Araştırma, proje ve ödev 
Erkek 
Kız 

249 
263 

3,59 
3,79 

1,10 
1,20 

510 -1,925 0,055 

Oyun oynamak 
Erkek 
Kız 

248 
252 

3,39 
2,27 

1,18 
1,12 

498 10,792 0,000 

Sohbet (Chat) yapmak (MSN vb.) 
Erkek 
Kız 

246 
249 

2,98 
2,69 

1,51 
1,56 

493 2,083 0,038 

İnternette gezinti (Sörf) yapmak 
Erkek 
Kız 

242 
247 

2,67 
2,08 

1,41 
1,30 

481,865 4,742 0,000 

Bilgi edinmek (Sağlık, spor, kültür, 
teknoloji vb. alanlarda) 

Erkek 
Kız 

243 
254 

3,42 
3,19 

1,19 
1,33 

495 2,063 0,040 

Haberleri ve olayları takip etmek 
Erkek 
Kız 

242 
247 

2,97 
2,51 

1,30 
1,34 

487 3,773 0,000 

Program indirmek (Download) 
Erkek 
Kız 

242 
246 

2,61 
2,11 

1,49 
1,34 

479,492 3,930 0,000 

Ürünler, kurumlar hakkında bilgi 
edinmek 

Erkek 
Kız 

239 
247 

2,42 
2,00 

1,26 
1,25 

484 3,627 0,000 

Arkadaş aramak 
Erkek 
Kız 

243 
248 

1,93 
1,23 

1,32 
0,68 

360,362 7,373 0,000 

Arkadaşlarla bir arada olmak 
Erkek 
Kız 

238 
248 

2,90 
2,35 

1,45 
1,38 

484 4,331 0,000 

Müzik dinlemek ve indirmek 
Erkek 
Kız 

246 
255 

3,20 
3,31 

1,42 
1,52 

499 -0,777 0,438 

Film izlemek ve indirmek 
Erkek 
Kız 

243 
246 

2,51 
2,31 

1,48 
1,44 

487 1,554 0,121 

Sigara vb. alışkanlıkları daha rahat 
yapabilmek 

Erkek 
Kız 

239 
241 

1,26 
1,05 

0,84 
0,43 

352,984 3,289 0,001 

Boş zamanları değerlendirmek 
Erkek 
Kız 

241 
248 

2,87 
2,46 

1,32 
1,31 

487 3,448 0,001 

İnternet kafelerle ilgili yukarıda belirtilen işlemlerden üçü hariç diğer maddelerde kız 

ve erkek öğrenciler arasında görüş farklılığı olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre araştırma, 

proje ve ödev yapmak (t(510)= -1,925), müzik dinlemek ve indirmek (t(499)= -0,777), film 

izlemek ve indirmek (t(487)=1,554), işlemlerinde kız ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında 

0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kız ve erkek öğrenciler görüş birliği içinde 

internet kafede film izlemek ve indirmek işlemini pek az yaptıklarını, müzik dinlemek ve 
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indirmek ile araştırma, proje ve ödev yapmak işlemlerini sık sık yaptıklarını belirtmekle 

beraber araştırma, proje ve ödev yapmak konusunda kız öğrenciler daha fazla olumlu görüş 

bildirmişlerdir.  

Haberleşme (e-posta) (t(486,615)=4,780), oyun oynamak (t(498)=10,792), internette 

gezinti (sörf) yapmak (t(481,865)=4,742), haberleri ve olayları takip etmek (t(487)=3,773), 

program indirmek (download) (t(479,492)=3,930) ve boş zamanları değerlendirmek 

(t(487)=3,448) işlemlerinde kız ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında 0,05 düzeyinde anlamlı 

bir fark bulunmuştur. Belirtilen bu işlemleri erkek öğrenciler bazen, kız öğrenciler ise erkek 

öğrencilere göre pek az olarak daha az seviyede yapmaktadır. 

Sağlık, spor, kültür, teknoloji gibi alanlarda internet kafede bilgi edinmek sıklığında 

kız ve erkek öğrenciler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur (t(495)=2,063). 

İnternet kafede bu konularda kız öğrencilerin bazen, erkek öğrencilerin ise kız öğrencilere 

göre daha fazla olarak sık sık bu konularda internete girdikleri ortaya çıkmaktadır. Ürünler, 

kurumlar hakkında bilgi edinmek sıklığında kız ve erkek öğrenciler arasında 0,05 düzeyinde 

anlamlı bir fark bulunmuştur (t(484)=3,627). Ürün ve kurumlar hakında ise, kız ve erkek 

öğrencilerin bilgi edinmek için pek az internette işlem yaptıkları ortaya çıkmaktadır. 

Grupların aritmetik ortalamalarına göre erkek öğrencilerin, kız öğrencilere göre biraz daha 

fazla ürünler ve kurumlar hakkında bilgi edinmek için internet kafede işlem yaptıkları 

anlaşılmaktadır. 

Sohbet (chat) MSN vb. yapmak (t(493)=2,083) ve arkadaşlarıyla bir arada olmak 

(t(484)=4,331) amacıyla internet kafeye gitmeleri konusunda kız ve erkek öğrencilerin 

görüşleri arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Her iki grup sohbet (chat) 

yapmayı ve arkadaşlarla bir arada olmayı bazen diye belirtmişler, fakat erkek öğrencilerin kız 

öğrencilerden biraz daha fazla chat yaptıkları ve arkadaşları ile beraber olmak için internet 

kafeye gittikleri görülmektedir. 

İnternette arkadaş aramak sıklığında kız ve erkek öğrenciler arasında 0,05 düzeyinde 

anlamlı bir fark bulunmuştur (t(360,362)=7,373). Arkadaş aramak için erkeklerin internet kafede 

pek az internete girdikleri, kız öğrencilerin ise hiç girmedikleri ortaya çıkmaktadır. 

Sigara vb. alışkanlıklar için internet kafede bulunma sıklığı sorulduğunda kız ve erkek 

öğrenciler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark çıkmıştır (t(352,984)=3,289). Her iki grup da 
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sigara vb. alışkanlıklar için internet kafede bulunmadıklarını belirtmişlerdir. Kız öğrenciler, 

erkek öğrencilere göre daha fazla bu konuda kararlı gözükmektedir. 

Tablo IV.37.’de ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerin internet kafelerde aşağıda 

belirtilen işlemleri ne sıklıkta yaptıkları ile ilgili görüşleri karşılaştırılmış, ilk ve ortaöğretim 

öğrencilerinin bu görüşlerine ilişkin t-Testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo-IV.37. İnternet Kafelerle İlgili Belirtilen İşlemleri Yapma Sıklıklarına İlişkin İlköğretim 
ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşleri ile İlgili t Testi Sonuçları. 

Görüşler Gruplar N x  ss sd t p 

Haberleşme (E-posta) İÖ 
OÖ 

237 
251 

2,51 
3,19 

1,35 
1,32 486 -5,563 0,000 

Araştırma, proje ve ödev İÖ 
OÖ 

249 
262 

3,89 
3,51 

1,17 
1,11 509 3,714 0,000 

Oyun oynamak İÖ 
OÖ 

243 
255 

2,89 
2,76 

1,26 
1,30 496 1,080 0,281 

Sohbet (Chat) yapmak (MSN vb.) İÖ 
OÖ 

241 
253 

2,44 
3,21 

1,50 
1,49 492 -5,696 0,000 

İnternette gezinti (Sörf) yapmak İÖ 
OÖ 

236 
252 

1,92 
2,81 

1,26 
1,38 486 -7,375 0,000 

Bilgi edinmek (Sağlık, spor, kültür, 
teknoloji vb. alanlarda) 

İÖ 
OÖ 

241 
255 

3,15 
3,44 

1,33 
1,19 494 -2,621 0,009 

Haberleri ve olayları takip etmek İÖ 
OÖ 

236 
252 

2,41 
3,05 

1,30 
1,31 486 -5,382 0,000 

Program indirmek (Download) İÖ 
OÖ 

238 
249 

2,10 
2,60 

1,35 
1,47 484,164 -3,882 0,000 

Ürünler, kurumlar hakkında bilgi 
edinmek 

İÖ 
OÖ 

236 
249 

2,17 
2,24 

1,34 
1,21 471,316 -0,544 0,587 

Arkadaş aramak İÖ 
OÖ 

238 
252 

1,46 
1,69 

1,03 
1,16 486,371 -2,297 0,022 

Arkadaşlarla bir arada olmak İÖ 
OÖ 

238 
247 

2,38 
2,84 

1,40 
1,44 483 -3,592 0,000 

Müzik dinlemek ve indirmek İÖ 
OÖ 

241 
259 

3,01 
3,49 

1,53 
1,39 484,325 -3,608 0,000 

Film izlemek ve indirmek İÖ 
OÖ 

236 
252 

2,22 
2,58 

1,43 
1,47 485,328 -2,733 0,007 

Sigara vb. alışkanlıkları daha rahat 
yapabilmek 

İÖ 
OÖ 

234 
245 

1,16 
1,15 

0,70 
0,64 477 0,115 0,909 

Boş zamanları değerlendirmek İÖ 
OÖ 

238 
250 

2,62 
2,71 

1,35 
1,31 486 -0,713 0,476 

İÖ: İlköğretim Öğrencileri OÖ: Ortaöğretim Öğrencileri 

Tablo IV.37.’de internet kafelerle ilgili belirtilen işlemlerden, oyun oynamak 

(t(496)=1,080), boş zamanları değerlendirmek (t(486)= -0,713), ürünler, kurumlar hakkında bilgi 

edinmek (t(471,316)= -0,544) ve sigara vb. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek (t(477)=0,115) 

konularında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin görüşleri arasında 0,05 düzeyinde 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri internet kafede oyun 

oynamayı ve boş zamanları değerlendirmeyi bazen yaptıklarını belirtmişlerdir. Ürünler, 
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kurumlar hakkında bilgi edinmeyi her iki grup da pek az yaptıklarını, sigara vb. alışkanlıkları 

daha rahat yapabilmek için internet kafeyi hiç tercih etmediklerini belirtmişlerdir.  

İnternet kafede haberleşme (e-posta) (t(486)= -5,563), sohbet (chat) MSN vb. yapmak 

(t(492)= -5,696), internette gezinti (sörf) yapmak (t(486)=-7,375), haberleri ve olayları takip 

etmek (t(486)= -5,382), program indirmek (download) (t(484,164)= -3,882) ve arkadaşlarıyla bir 

arada olmak (t(483)= -3,592) konularında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin görüşleri 

arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu işlemleri ortaöğretim öğrencileri bazen 

yaparken, ilköğretim öğrencileri pek az yaptıklarını ifade etmişlerdir. 

Sağlık, spor, kültür, teknoloji gibi alanlarda internet kafede bilgi edinmek (t(494)= -

2,621), müzik dinlemek ve indirnmek (t(484,325)= -3,608) ve film izlemek ve indirmek 

(t(485,328)= -2,733) konularında da ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında 0,05 

düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. İlköğretim öğrencileri sağlık, spor, kültür, teknoloji 

vb. alanlarda bilgi edinmeyi ve müzik dinlemeyi, müzik indirmeyi bazen yaptıklarını, 

ortaöğretim öğrencileri ise sık sık bu işlemleri yaptıklarını belirtmişlerdir. Her iki grubun da 

film izlemeyi ve film indirmeyi pek az yaptıkları, fakat ortaöğretim öğrencileri ilköğretim 

öğrencilerine göre biraz daha fazla film izleyip, indirmektedir.  

İnternette arkadaş aramak (t(486,371)= -2,297), araştırma, proje ve ödev yapma (t(509)= 

3,714) sıklığına bakıldığında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında 0,05 düzeyinde 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Arkadaş aramak için her iki grup da hiç işlem yapmadıklarını 

belirtirken, araştırma, proje ve ödev yapmak için ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri sık sık 

işlem yaptıklarını belirtmişlerdir. Fakat aritmetik ortalamalara bakıldığında görülecektir ki 

ilköğretim öğrencileri, ortaöğretim öğrencilerine göre internet kafelerde daha fazla araştırma, 

proje ve ödev yapmaktadır. 

Tablo IV.36. ve IV.37.’de internet kafede kız ve erkek öğrenciler ile ilköğretim ve 

ortaöğretim öğrencilerinde araştırma, proje ve ödev yapma ifadesinin sık sık olarak en çok 

yapılan işlem olması eğitim adına anlamlıdır.  

 

 



 

72 
 

Tablo-IV.38. Öğrencilerin İnternet Kafeye Gitme Amaçlarının, Veli ve Öğretmen Görüşlerine 
Göre Değerlendirilmesi. 

Soru İfadeler 
Veli Öğretmen 

f % f % 

Sizce çocuğunuz/öğrenciniz 
internet kafeye ne amaçla 
gitmektedir? 

Haberleşme (E-posta) 108 20,0 251 60,3 
Araştırma, proje ve ödev 346 64,1 316 76,0 
Oyun oynamak  219 40,6 360 86,5 
Sohbet (Chat) yapmak (MSN vb.) 137 25,4 321 77,2 
İnternette gezinti (Sörf) yapmak 47 8,7 214 51,4 
Bilgi edinmek (Sağlık, spor, kültür, teknoloji 
vb. alanlarda) 216 40,0 178 42,8 

Haberleri ve olayları takip etmek 76 14,1 72 17,3 
Program indirmek (Download) 61 11,3 150 36,1 
Ürünler, kurumlar hakkında bilgi edinmek 39 7,2 57 13,7 
Arkadaş aramak 23 4,3 227 54,6 
Arkadaşlarla bir arada olmak 67 12,4 159 38,2 
Müzik dinlemek ve indirmek 129 23,9 191 45,9 
Film izlemek ve indirmek 52 9,6 122 29,3 
Sigara vb. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek 9 1,7 143 33,4 
Boş zamanları değerlendirmek 68 12,6 139 25,7 

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Tablo IV.38. ‘de velilere göre öğrencilerin internet kafeye gitme amaçlarının başında 

%64,1 ile “araştırma, proje ve ödev” gelmektedir. İkinci sırada %40,6 ile “oyun oynamak”, 

üçüncü sırada %40 ile “bilgi edinmek (sağlık, spor, kültür, teknoloji vb. alanlarında) 

gelmektedir. %1,7 gibi en düşük oranda ise “sigara vb. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek” 

diye ifade etmişlerdir. Bu sonuca göre veliler, diğer ifadelere göre çok yüksek bir oranda 

çocuklarının internet kafeye gitme amaçlarının eğitim amaçlı olduğunu belirtmektedirler. 

Öğretmenlere göre öğrencilerin internet kafeye gitme amaçlarının başında %86,5 ile 

“oyun oynamak” gelmektedir. İkinci sırada %77,2 ile “sohbet (chat) yapmak, üçüncü sırada 

%76 ile “araştırma, proje ve ödev”, daha sonrada %60,3 ile “haberleşme (e-posta)” 

gelmektedir. Öğretmenlere göre, öğrencilerin internete kafeye gitme amaçlarında en düşük 

oran %13,7 ile ürünler, kurumlar hakkında bilgi edinmek” gelmektedir. 

Her iki grubun öğrenciler için internet kafeye gitme amaçlarında ilk üç sırada 

belirttikleri ifadelerden “araştırma, proje ve ödev yapmak” ve “oyun oynamak” sıralaması 

farklı olsada ortak görüş olarak ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin internete kafeye gitme 

amaçlarından “sigara vb. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek” veliler için en düşük amaç 

olarak görülürken, öğretmenler buna %33,4 oranında evet demişlerdir. Bu sonuçlara göre veli 
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ve öğretmenlerin öğrencilerin internet kafeye gitme amaçlarında ortak düşündükleri sebepler 

olduğu gibi farklı olarak düşündükleri de görülmektedir. 

Tablo-IV.39. Veli ve Öğretmenlerin İnternet Kafeye Gitme Amaçları. 

Soru İfadeler 
Veli Öğretmen 

f % f % 

İnternet kafeye ne amaçla 
gitmektesiniz? 

Haberleşme (E-posta) 75 13,9 71 17,1 
Sohbet (Chat) yapmak (MSN vb.) 21 3,9 17 4,1 
Oyun oynamak  19 3,5 9 2,2 
İnternette gezinti (Sörf) yapmak 17 3,1 29 7,0 
Yasal olarak internet kafeye giremeyecek 
yaşta (12 yaş altı) olan 
çocuğumun/öğrencimin çalışmalarını 
yapabilmesi için yanında bulunmak 

71 13,1 8 1,9 

Öğrencileri kontrol etmek   7 1,7 
Çocuğun/öğrencinin ödev-proje ve 
araştırmasını yapmak 96 17,8 22 5,3 

Çalışmalarımı yapmak   73 17,5 
Haberleri ve olayları takip etmek 70 13,0 39 9,4 
Bilgi edinmek (Sağlık, spor, kültür, teknoloji 
vb. alanlarda) 90 16,7 68 16,3 

Teknolojiye olan ilgim 26 4,8 13 3,1 
Film izlemek, müzik dinlemek ve indirmek 14 2,6 6 1,4 
Program indirmek (Download) 19 3,5 21 5,0 
Arkadaş aramak 1 0,2   
Boş zamanları değerlendirmek 19 3,5 14 3,4 

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Tablo IV.39.‘da görüldüğü gibi velilerin internet kafeye gitme amaçlarının başında 

%17,8 ile “çocuğunun ödev-proje ve araştırmasını yapmak” gelmektedir. “Bilgi edinmek 

(sağlık, spor, kültür, teknoloji vb. alanlarda) %16,7 ile ikinci, “haberleşme e-posta” %13,9 ile 

üçüncü internet kafeye gitme amacı olarak sıralanmaktadır. Velilerde internet kafeye gitme 

amaçlarında en düşük oran %0,2 ile “arkadaş aramak”’tır. 

Öğretmenlerin internet kafeye gitmesinde en başta gelen amacı %17,5 ile kendi 

çalışmalarını yapmak gelmektedir. Daha sonra %17,1 “haberleşme e-posta” ve %16,3 ile 

“bilgi edinmek” gelmektedir. Öğretmenlerin internet kafeye gitme amaçlarında en düşük 

olarak “film izlemek, müzik dinlemek ve indirmek”, sonra “öğrencileri kontrol etmek” ve 

“yasal olarak internet kafeye giremeyecek yaşta (12 yaş altı) olan öğrencilerin çalışmalarını 

yapabilmesi için yanında bulunmak” gelmektedir.  
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Veli ve öğretmenlerde internet kafeye gitmede ödev-proje ve araştırma yapmak ve 

yapılmasını sağlamak ve bilgi edinme amaçlarının en başta gelmesi eğitim adına sevindirici 

bir sonuçtur.  

Tablo IV.40.‘da öğrencilere “En çok tercih ettikleri internet siteler” açık uçlu olarak 

sorulmuş ve verilen cevaplar kodlanarak frekansıyla başlıklar halinde verilmiştir. Her başlığın 

altında 2 ve 2’den az olan site sayıları toplanarak “diğer” satırı şeklinde verilmiştir.  

Öğrencilerin belirttikleri internet sitelerinin başında eğitimle ilgili siteler (araştırma, 

ödev ve proje siteleri, eğitim portalı), arama motorları, oyun siteleri, e-posta siteleri, film 

siteleri, haber siteleri, müzik siteleri, sohbet (chat) siteleri (msn vb.) ve değişik isimlerde 

belirtilen siteler gelmektedir. Daha sonra spor siteleri, program indirme siteleri, arkadaş arama 

siteleri, internette gezinti (sörf) yapmak, belgesel siteleri, resim siteleri, fal, burç yorumu 

siteleri şeklinde sıralanmıştır. Bu tablo iller bazında ve daha detaylı olarak Ek-13’te 

verilmiştir.  

Öğrenciler arama motorlarından google, oyun sitelerinden www.kraloyun, 

www.wikipedi.org, e-posta sitelerinden www.mynet, www.hotmail, www.yahoo ve film 

sitelerinden www.youtube (Video sitesi) sitelerini en fazla tercih etmektedirler. 

http://www.kraloyun/�
http://www.wikipedi.org/�
http://www.mynet/�
http://www.hotmail/�
http://www.yahoo/�
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Tablo-IV.40. Öğrencilerin En Çok Tercih Ettiği Siteler.* 
(Site isimleri öğrencilerin anket formunda belirttiği şekilde aynen alınmıştır.) 

TERCİH EDİLEN SİTELER f 
EĞİTİMLE İLGİLİ SİTELER  
Araştırma, ödev ve proje siteleri 85 
Eğitim portalı 21 
www.gencbilim.com 16 
www.fenokulu.net 9 
www.teknoloji.com 8 
www.meb.gov.tr 7 
www.ödevlerim.com 5 
www.think.com (çalışma) 5 
www.gezginler.com 4 
www.biliyormusun.com 3 
www.e-ögretmen.com 3 
Diğer 46 
Eğitimle İlgili Siteler Toplamı 212 
ARAMA MOTORLARI  
www.google 197 
www.arabul.com 3 
www.netbul.com 2 
Arama Motorları Toplam 202 
OYUN SİTELERİ  
Oyun sitesi diye genel ifade edilenler 70 
www.kraloyun.com 25 
www.wikipedi.org 13 
www.arabam.com 6 
www.oyunlar.com 4 
www.pikniktube.com 4 
www.kitoyun.com 3 
www.maxoyun.com 3 
www.ogame.org 3 
www.starfall.com 3 
Diğer 26 
Oyun Siteleri Toplamı 160 
E-POSTA SİTELERİ  
E-posta sitesi diye genel olarak ifade edilenler 6 
www.mynet.com. 36 
www.hotmail 13 
www.yahoo 5 
www.e-kolay.net 2 
www.süperonline.com 1 
www.gmail 1 
E-posta siteleri toplam 149 
FİLM SİTELERİ  
Film sitesi diye genel olarak ifade edilenler 10 
www.youtube.com (Video sitesi) 85 
www.izlesene.com 6 
Film siteleri toplamı 101 
HABER SİTELERİ  
Genel olarak haber sitesi diye belirtenler 36 
www.forum.com 8 

 
 

http://www.think.com/�
http://www.google/�
http://www.youtube.com/�
http://www.izlesene.com/�
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TERCİH EDİLEN SİTELER (Tablo 48’in devamı) f 
www.haber7.com 5 
www.internethaber.com 3 
www.habertürk.com 3 
www.hürriyet.com 2 
www.milliyet.com 2 
www.gazeteler.com 2 
www.acunmedya.com 2 
www.dbz-media.net 2 
www.ntvmsnbc.com 2 
Diğer 21 
Haber Siteleri Toplamı 88 
MÜZİK SİTELERİ  
Müzik sitesi diye genel ifade edilenler 53 
MP3.com 15 
www.cezafan.com 4 
www.hiphoplife.com 3 
Diğer 10 
Müzik Siteleri Toplamı 85 
SOHBET (CHAT) SİTELERİ (MSN vb.) 68 
SPOR SİTELERİ  
Spor sitesi şeklinde genel ifade edilenler 13 
www.NBA.com 8 
www.fenerbahce.org 7 
www.galatasaray.org 3 
www.iddaa.com 3 
Diğer 13 
Spor Siteleri Toplamı 47 
PROGRAM İNDİRME (Download) 18 
ARKADAŞ ARAMA SİTELERİ (www.yonja.com en çok belirtilen 
arkadaş arama sitesi) 17 

İNTERNETTE GEZİNTİ (SÖRF) YAPMAK 15 
BELGESEL SİTELERİ 11 
RESİM SİTELERİ 3 
FAL, BURÇ YORUM SİTELERİ 2 
GRUPLARA GİRMEYEN DİĞER SİTELER 60 
GENEL TOPLAM 1.153 

* Birden çok seçenek yazmışlardır. 

Öğrencilerin daha çok araştırma, ödev ve proje siteleri ile eğitim portallarına girdikleri 

verilen cevaplardan anlaşılmaktadır. Öğrencilerin bu tercihleri tablo IV.16.’da “internete 

girmenizin nedenleri nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplardaki ödev, proje ve araştırma 

yapmak amacını diğer nedenlere göre en çok tercih etmeleri ve tablo IV.34.’te de yine 

araştırma, proje ve ödev yapmayı en yüksek tercihle sık sık olarak belirtmeleri. ile paralellik 

göstermektedir. Kız ve erkek öğrenciler ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin tablo 

IV.36. ve IV.37.’deki değerlendirmeleri de incelendiğinde araştırma, proje ve ödev yapma 

amacı en yüksek tercihler olarak görülmektedir.  

 

http://www.internethaber.com/�
http://www.hürriyet.com/�
http://www.iddaa.com/�
http://www.yonja.com/�
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Tablo-IV.41. İnternet Kafelerin Kütüphanelerin Yerini Alıp Alamayacağı Konusunda Öğrenci, 
Veli ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Dağılımı. 

Gruplar 
İnternet kafeler kütüphanelerin yerini alabilir mi? 

f  
% 

Evet Hayır Toplam 

Öğrenci 
f 

Satır % 
Sütun % 

201 
38,0 
50,1 

328 
62,0 
30,6 

529 
100,0 
35,9 

Veli 
f 

Satır % 
Sütun % 

117 
22,0 
29,2 

415 
78,0 
38,7 

532 
100,0 
36,1 

Öğretmen 
f 

Satır % 
Sütun % 

83 
20,1 
20,7 

330 
79,9 
30,8 

413 
100,0 
28,0 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

401 
27,2 

100,0 

1073 
72,8 

100,0 

1474 
100,0 
100,0 

χ2=48,942 P=0,000    

Tablo IV.41.‘de görüldüğü gibi “internet kafelerin kütüphanelerin yerini alıp 

alamayacağı” ile ilgili öğrenci, veli ve öğretmenlerin görüşleri arasında χ2
(2)=48,942, 

p=0,000<0,05 anlamlı bir fark bulunmuştur. Her üç grubunda %70’in üzerinde ortak fikri 

internet kafelerin kütüphanelerin yerini alamayacağını yönündedir. Grupdan İnternet kafelerin 

kütüphanelerin yerini alabileceğinden yana olanların %50,1’i’si öğrencilerden oluşmaktadır. 

Tablo-IV.42. Okullarda Kütüphane ve BT Sınıflarının İnternet Kafe Şeklinde İşletilmesine 
İlişkin Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Dağılımı. 

Gruplar 

Okullarda kütüphane ve BT sınıflarının internet kafe 
olarak işletilmesini ister misiniz? 

f  
% Evet Hayır Toplam 

Öğrenci 
f 

Satır % 
Sütun % 

220 
43,8 
33,1 

282 
56,2 
37,4 

502 
100,0 
35,4 

Veli 
f 

Satır % 
Sütun % 

227 
44,9 
34,1 

279 
55,1 
37,0 

506 
100,0 
35,7 

Öğretmen 
f 

Satır % 
Sütun % 

218 
53,0 
32,8 

193 
47,0 
25,6 

411 
100,0 
29,0 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

665 
46,9 

100,0 

754 
53,1 

100,0 

1419 
100,0 
100,0 

χ2=8,975 P=0,011    

Tablo IV.42.‘de öğrenci, veli ve öğretmenlerin okullarda kütüphanelerin veya 

bilgisayar teknoloji sınıflarının internet kafe şeklinde işletilmesi veya kullanılmasına ilişkin 

frekans ve yüzdeler incelenmiştir. Kütüphanelerin veya BT sınıflarının internet kafe şeklinde 
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işletilmesi veya kullanılması konusunda “evet ve hayır” seçenekleri birbirine yakın değerlerde 

çıkmıştır. Öğrenciler %56,2 ve veliler %55,1 oranlarında “hayır” derken, öğretmenler %53,0 

oranında “evet” cevabını vermişlerdir. Tabloya göre χ2
(2)=8,975, p=0,011<0,05 gruplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.  

Tablo-IV.43. Öğrenci, Veli ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okullarda Kütüphane, BT Sınıfları 
Veya Başka Bir Alandan Hangisi İnternet Kafe Olarak Hizmet Vermeli? 

Gruplar  
Okullarda aşağıdakilerden 

hangisinin internet kafe şeklinde 
hizmet vermesi uygundur? 

Toplam 

 
f  

% 
Kütüphane BT 

sınıfı 

Okulda 
başka 

bir alan 

Öğrenci 
f 

Satır % 
Sütun % 

42 
15,9 
27,6 

151 
57,2 
34,8 

71 
26,9 
38,4 

264 
100,0 
34,2 

Veli 
f 

Satır % 
Sütun % 

66 
23,9 
43,4 

146 
52,9 
33,6 

64 
23,2 
34,6 

276 
100,0 
35,8 

Öğretmen 
f 

Satır % 
Sütun % 

44 
19,0 
28,9 

137 
59,3 
31,6 

50 
21,6 
27,0 

231 
100,0 
30,0 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

152 
19,7 
100,0 

434 
56,3 

100,0 

185 
24,0 

100,0 

771 
100,0 
100,0 

χ2=6,966 P=0,138     

Tablo IV.43.‘te okullarda kütüphaneler, bilgisayar teknoloji sınıfları veya okulda 

başka bir alandan hangisinin internet kafe hizmeti vermesine ilişkin öğrenci, veli ve 

öğretmenlerin görüşlerine ilişkin sayı ve yüzdeler incelenmiştir. Tüm gruplar %50’nin 

üzerinde BT sınıflarının internet kafe hizmeti vermesi yönünde tercihte bulunmuşlardır. İkinci 

görüş olarak grupların genel ortalaması %24 oranında okulda başka bir alan olarak ortaya 

çıkmıştır. Tabloya göre χ2
(4)=6,966, p=0,138>0,05 gruplar arasında anlamlı bir fark yoktur. 
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Tablo-IV.44. Okulda Bir İnternet Kafe Olursa Kimler Tarafından İşletilmesine İlişkin Öğrenci, 
Veli ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Dağılımı. 

Gruplar 

Okulda bir internet kafe olursa kimler tarafından 
işletilmeli? 

f  
% 

Okul 
İdaresi 

Okul-
Aile 

Birliği 

Özel 
Şahıs 
veya 

Kurumlar 

Toplam 

Öğrenci 
f 

Satır % 
Sütun % 

270 
51,2 
34,7 

112 
21,3 
27,1 

145 
27,5 
60,2 

527 
100,0 
36,8 

Veli 
f 

Satır % 
Sütun % 

321 
61,6 
41,3 

140 
26,9 
33,8 

60 
11,5 
24,9 

521 
100,0 
36,4 

Öğretmen 
f 

Satır % 
Sütun % 

187 
48,6 
24,0 

162 
42,1 
39,1 

36 
9,4 

14,9 

385 
100,0 
26,9 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

778 
54,3 
100,0 

414 
28,9 
100,0 

241 
16,8 

100,0 

1433 
100,0 
100,0 

χ2=100,247 P=0,000     

Tablo IV.44.‘te okullarda internet kafe olursa kimler tarafından işletilmeli sorusuna 

öğrenciler %51,2, veliler %61,6 ve öğretmenler %48,6 oranında “Okul İdaresi”’nin işletmesi 

tercihinde bulunmuşlardır. Öğretmenlerin ikinci tercihi %42,1 ile “Okul-Aile Birliği” birinci 

tercihlerine yakın bir orandadır. Genelde okuldaki bir internet kafenin “Özel şahıs veya 

kurumlar” tarafından işletilmesi tercihi öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından en az tercih 

edilen görüş olmuştur. Okulda bir internet kafe olursa özel şahıs veya kurumların işletmesini, 

diğer gruplara göre öğrenciler %60,2 oranında istediğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan 

deneklerin vermiş oldukları cevaplar arasındaki uyum χ2
(4)=100,247 bulunmuş ve 

p=0,000<0,05 olduğu için görüşler arasında bu düzeyde manidar bir fark olduğu 

gözlemlenmektedir.  

D. İnternet Kafelerle İlgili Durum ve Denetime İlişkin Bulgu ve Yorumlar 

Bu bölümde internet kafede harcanan zaman, internet kafeye ne zaman gidildiği, 

öğrencilerin internete girmeyi; spora, parkta, bahçede oyuna tercih edip etmedikleri, 

kendilerini internete bağımlı hissedip hissetmedikleri, inter hakkındaki bilgileri, internet 

kafeye kimlerin/nelerin etkisi ile gittikleri, internet kafeye gitmenin davranışlarını nasıl 

etkilediği, internet kafelerde kurallara ne kadar uyulduğu, internet kafelerde denetimlerin nasıl 

olduğu ve internet kafeleri hangi kurumların denetlemesi gerektiği, internet kafelerle ilgili 

olumsuz buldukları konularla ilgili öğrenci, veli ve öğretmen görüşleri yer almıştır. 
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Tablo-IV.45. Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin İnternet Kafede Geçirdikleri Süreler. 

Sorular Görüşler 
Öğrenci Veli Öğretmen 

f % f % f % 

İnternet kafeye gittiğinizde ne 
kadar kalırsınız? 

1 saatten az 243 51,5 129 71,7 87 58,8 

1-2 saat 202 42,8 49 27,2 58 39,2 

3-4 saat 20 4,2 1 0,6 3 2,0 

5-6 saat  3 0,6 1 0,6   

7 saat ve daha fazla 4 0,8     

Toplam 472 100 180 100 148 100 

Öğrencilerin %51,3’ü internet kafede 1 saatten az kaldıklarını, %42,8’i ise 1-2 saat 

kaldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun toplamda %94’ünün 1-2 saat 

ya da 1 saatten az internet kafede kalmaları ve en çok da ayda 1-2 defa internet kafeye 

gitmeleri oldukça normal bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü evinde bilgisayar ve 

interneti olmayan öğrencilerin dersleri ile ilgili etkinlik, ödev ve araştırmaları yapabilecekleri 

ortamlar, Gümüş (2003)’ün araştırmasında geçen dijital kütüphaneler benzetmesi olarak 

internet kafelerdir. 

Veliler internet kafede 1 saatten az kaldıklarını %71,7 oranı ile öğretmenler ise 1 

saatten az kaldıklarını %58,8 oranı ile belirtmişlerdir. 

Tablo-IV.46. Öğrencilerin İnternet Kafeye Gitme Zamanları. 

* İnternet kafeye ne zaman gidiyorsunuz? 
Öğrenci 

f % 

Derse geç kaldığımda bir sonraki dersi beklemek için 13 2,4 

Ders saatlerinde 4 0,7 

Okuldan sonra 183 33,9 

Akşam 49 9,1 

Gece 12 2,2 

Sadece hafta sonlarında 314 58,1 

* Birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 
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Tablo IV.46.’da öğrenciler internet kafeye gitme zamanları sorulduğunda %58,1 

oranında hafta sonlarında, %33,9 oranında okuldan sonra, %9,1 oranında da akşam 

saatlerinde gittiklerini belirtmişlerdir. Derse geç kaldığı zaman gidenlerin oranı %2,4, gece 

gidenlerin oranı %2,2 ve ders saatlerinde gidenlerin oranı ise %0,7 olarak düşük oranlarda 

çıkması eğitim, öğretim ve öğrenciler açısından olumludur. 

Tablo IV.47.’de öğrencilerin internet kafeye kaç yıldır gittikleri, internette ve internet 

kafede fazla kalıp kalmadıkları, internette kendilerini kontrol edip edemedikleri, internete 

girmeyi doğal aktiviteleri olan spora, parkta bahçede oyuna veya arkadaşlarına tercih edip 

etmedikleri, interneti oyun vb. şeylere tercih ediyorlarsa kendilerini ne kadar bağımlı 

hissettiklerine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. 

Tabloya göre öğrencilerin %37,7’si 1 yıldan daha az bir süredir internet kafeye 

gittiklerini, %18,6’si 3 yıldır gittiklerini, %17,3’ü 2 yıldır gittiklerini, %13,6’sı 1 yıldır 

gittiklerini ve %12,8’i 4 yıl ve daha fazla süredir internet kafeye gittiklerini belirtmişlerdir. 

Toplam 540 öğrenciden 462’si internet kafeye gittiklerini belirtmişlerdir. İnternet kafeye 

gittiğini belirten %80 oranındaki öğrencilerin yarısı 1 yıldır ya da 1 yıldan daha az bir süredir 

internet kafeye gitmektedirler. Öğrencilerin üçte biri ise 3-4 yıl ve 4 yıldan daha fazla süreden 

beri internet kafeye gitmektedirler. Öğrencilerin büyük bir kısmının son yıllarda internet 

kafeye gittiklerini belirtmeleri, MEB tarafından değiştirilip uygulamaya konulan 

yapılandırmacı ders programlarına ve buna bağlı olarak uygulanan öğrenci merkezli eğitim 

sistemiyle araştırma yapmak, bilgiye ulaşmak ve birçok etkinlikleri yapmak için internet 

gereksinimine ihtiyaç duymalarından kaynaklanmaktadır. Nisan 1993 yılından itibaren 

Türkiye’de internete bağlantının olması, 1996 yılından itibaren de internet kafelerin açılmış 

olmasına rağmen öğrecilerin son yılarda internet kafeye gitmeleri bu açıklamaya uygundur. 

Tablo IV.16.’da internet girme nedenlerinin başında “araştırma, proje ve ödev yapma”nın en 

başta gelmesi de buradaki sonuçla paralellik göstermektedir.  

Öğrencilerin %81,9’u internet kafede ve internette çok fazla kalmadıkları görüşünde 

iken, internet kafede çok fazla kaldığını düşünenler %18,1 oranında çıkmıştır. Bu bulgular 

Bölükbaş (2003:102)’ın araştırmasındaki internet kullanıcılarının %18’inin kendilerini 

bağımlı hissettikeleri, %74’ünün bağımlı hissetmedikleri sonuçlarla paralellik göstermektedir. 

İnternet bağımlılığını, internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, 

internete bağlı olmadan geçen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında ise aşırı 

sinirlilik hali ve saldırgan olunması durumu olarak tarif etmek mümkündür. Bağımlılık 
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kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Çünkü kişilerin internet bağımlısı olma nedenleri farklı 

olabilir. Bir çok farklı nedenin rol oynadğı internete bağımlılığın oluşumunda ortak nokta, 

internet bağımlıların genelde yalnız insanlar olmalarıdır (Bölükbaş, 2003:102). 

İnternet kafede ve internette çok fazla kaldığını düşünen toplam 265 öğrenciden 64 

tanesi (%24’ü) internet kullanırken kendilerini kontrol edemediklerini ifade etmişlerdir.  

Öğrencilerden internette çok fazla kaldığını düşünenlere, kendilerini kontrol edip 

edemedikleri sorulduğunda, buna %50,8’i evet cevabını vermiştir. Ancak bu soruya cevap 

verenlerin sayısı toplamda 126 olup, internet ve internet kafede çok fazla kalıyorum diye 

“evet” cevabı verenlerin sayısı olan 85’i geçtiği için, öğrencilerin bu cevabında çelişkili bir 

durum sözkonusudur. Dolayısıyla bu sorudaki sonuç evrene genellenemez. 

Tablo-IV.47. Öğrencilerin İnternet Kafeye Gitme, İnternet Kafe Alışkanlıkları, İnternet Kafeyi 
Oyuna ve Arkadaşına Tercih Edip Etmemesi ve Kendisini Bağımlı Hissedip Hissetmemesi 
Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı. 

Sorular Görüşler 
Öğrenci 

f % 

İnternet kafeye kaç yıldır gidiyorsunuz? 

1 yıldan daha az 174 37,7 
1 yıl 63 13,6 
2 yıl 80 17,3 
3 yıl 86 18,6 
4 yıl ve daha fazla 59 12,8 
Toplam 462 100 

İnternet kafede ve internette çok fazla 
kaldığınızı düşünüyor musunuz? 

Evet 85 18,1 
Hayır 384 81,9 
Toplam 469 100 

Yukarıdaki soruya cevabınız “Evet” ise 
kendinizi kontrol edemediğinizi mi 
düşünüyorsunuz? 

Evet 64 50,8 
Hayır 62 49,2 
Toplam 126 100 

İnternete girmeyi spora, parkta bahçede oyuna 
veya arkadaşınıza tercih ettiğiniz oluyor mu? 

Evet 158 38,3 
Hayır 254 61,7 
Toplam 412 100 

Yukarıdaki soruya cevabınız “Evet” ise 
kendinizi internete ne kadar bağımlı 
hissediyorsunuz? 

Hiç 102 38,5 
Biraz 126 47,5 
Çok  28 10,6 
Çok fazla 9 3,4 

 Toplam 265 100 

Öğrenciler %38,3 oranında internete girmeyi spora, parkta, bahçede oyun ve 

arkadaşlarına tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Çocukların internete girmeyi, yaşlarının doğal 

aktivitelerine, hem fiziksel, hem de ruhsal ihtiyaçları olan oyunlara tercih etmeleri dikkat 

çeken ve üzerinde durulması gereken bir sonuçtur. 
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İnterneti spora, parkta bahçede oyuna tercih eden öğrencilerin %47,5’i kendilerini 

biraz bağımlı, %10,6’sı çok, %3,4’ü ise çok fazla bağımlı hissetmektedirler. Öğrencilerden 

kendilerini internete çok ve çok fazla bağımlı hissedenlerin oranı toplamda %14’tür. 

İnternette çok fazla kalan öğrencilerden kendilerini bağımlı hissetmeyenlerin oranı ise 

%38,5’tir. 

Tablo IV.48.’de öğrencilerin internet kafeler hakkında ne kadar bilgilendirildikleri, 

internet kafeye kimlerin/nelerin etkisi ile gittikleri, internet kafeye giderken ailelerinden izin 

alıp almadıkları, internet kafeye gitmelerine aile ve çevrelerinin tepkisinin ne olduğu 

sorulmuş ve bunlara ilişkin görüşleri verilmiştir. 

Tablo-IV.48. Öğrencilerin İnternet Kafe Konusunda Bilgilendirilip Bilgilendirilmedikleri, 
İnternet Kafeye Nelerin veya Kimlerin Etkisi ile Gittikleri, İnternet Kafeye Gitmesine Nasıl 
Tepki Gösterildiği Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 

Sorular Görüşler 
Öğrenci 

f % 

İnternet kafeler hakkında okulda veya evinizde 
ne kadar bilgilendirildiğinizi düşünüyorsunuz? 

Hiç 73 15,4 
Biraz 187 39,4 
Yeterince 177 37,3 
Çok 38 8,0 
Toplam 475 100 

* İnternet kafeye kimlerin/nelerin etkisi ile 
gitmeye başladınız? 

Arkadaş 317 58,7 
Aile 28 5,2 
Öğretmen 80 14,8 
Diğer 111 20,6 

İnternet kafeye giderken ailenizden izin alır 
mısınız? 

Hayır 68 14,4 
Bazen 110 23,3 
Her zaman 283 60,0 
Önemli değil 11 2,3 
Toplam 472 100 

Aileniz internet kafeye gitmenize nasıl tepki 
gösteriyor? 

Olumlu 81 17,1 
Bazen olumlu, bazen olumsuz 289 61,0 
Olumsuz  79 16,7 
İlgilenmiyor 25 5,3 
Toplam 474 100 

Çevreniz internet kafeye gitmenize nasıl tepki 
gösteriyor? 

Olumlu 94 19,9 
Bazen olumlu, bazen olumsuz 208 44,0 
Olumsuz  62 13,1 
İlgilenmiyor 109 23,0 

 Toplam 473 100 

* Birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 
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Öğrencilerin %39,4’ü internet kafeler hakında okulda veya evlerinde biraz 

bilgilendirildiklerini, %37,3’ü yeterince bilgilendirildiklerini, %8’i de çok 

bilgilendirildiklerini belirtmişlerdir. Hiç bilgilendirilmediklerini belirtenlerin oranı %15,4’tür. 

İnternet kafeye arkadaş etkisi ile gidenlerin oranı %58,7 olarak oldukça yüksek 

çıkmıştır. Daha sonra %20,6 oranında diğer nedenler (ödev, proje yapmak sebebiyle, hiç 

kimsenin etkisi olmadan kendisi, akrabalarının etkisi), %14,8 ile öğretmenin etkisi ve %5,2 ile 

ailenin etkisi gelmektedir. 

Bu sonuçlar Bölükbaş (2003:76)’ın araştırmasında internet kullanıcılarının interneti 

arkadaşlarının etkisiyle tanımaları ile paralellik göstermektedir. Bu araştırmada dikkat çeken 

nokta öğretmenlerin etkisinin “diğer” faktörü gruplarına dağıtıldığı zaman ikinci faktör olarak 

ortaya çıkmasıdır. Eğitimcilerle beraber ailelerin çocuklarını internet kafeye yönlendirmesi bu 

mekanların eğitim sistemi içinde yer almaya başladıklarının bir göstergesi olabilir. 

Öğrencilerin %60’ı internet kafeye giderken ailelerinden her zaman izin almakta, 

%23,3’ü ise bazen izin almaktadır. %2,3’ü internet kafeye gitmek için izin almanın önemli 

olmadığını belirtmekte, %14,4’ü ise hiç izin almamaktadır. 

Öğrenciler internet kafeye gitmelerine ailelerinin %61 oranında bazen olumlu, bazen 

olumsuz baktığını belirtirken, çevrelerinin %44 oranında bazen olumlu, bazen olumsuz 

baktığını belirtmektetdirler. Ailelerinin %17,1 olumlu, %5,3 oranında ilgilenmediğini, 

çevrelerinin ise %19,9 oranlarında olumlu baktığını, %23 oranında ilgilenmediğini 

belirtirtmektedirler. Öğrenciler ailelerinin internet kafeye gitmelerine %16,7 oranında, 

çevrelerinin de %13,1 oranında olumsuz baktıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo-IV.49. Veli ve Öğretmenlerin İnternet Kafeye Giden 12 Yaş ve Daha Küçük Çocuklar 
Olup Olmadığı Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 

Soru Görüşler 
Veli Öğretmen 

f % f % 

İnternet kafeye giden 12 ve 
daha küçük yaşta 
çocuğunuz/öğrenciniz var mı? 

Evet 128 24,9 363 93,8 

Hayır 387 75,1 24 6,2 

Toplam 515 100 416 100 

* Cevabınız “Evet” ise 
internet kafeye kiminle gider? 

Yalnız gider 39 7,2 226 54,3 

Aileden bir büyük ile  74 13,7 31 7,5 

Akranı bir arkadaşı ile 52 9,6 220 52,9 

Bilmiyorum 23 4,3 35 8,4 

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 
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Tablo IV.49.‘a göre internet kafeye 12 ve daha küçük yaşta giden çocuğu olan 

velilerin oranı %24,9’dur. Aynı soruya öğretmenlerin cevabı ise %93,8 olarak çıkmıştır. Veli 

ve öğretmenlerin 12 yaşından küçük çocukların internet kafeye gitmesi ile ilgili verdikleri 

cevaplar arasında çok büyük fark vardır. 12 ve daha küçük yaşta internet kafeye giden 

çocukları olduğuna veliler düşük oranda evet derken, öğretmenler 12 ve daha küçük yaşta 

öğrencilerinin çok yüksek oranda internet kafeye gittiklerini belirtmişlerdir. Bu duruma göre, 

öğrencilerin anne ve babalarından izinsiz internet kafelere gittikleri sonucu çıkmaktadır. 12 ve 

daha küçük yaşta internet kafeye gitme konusunda veli ve öğretmenlerin görüşleri arasında 

oldukça fark vardır. Bu durum çocukların internet kafeye izinsiz gitmesi ile ilgili daha önce 

belirtilen değerlendirmeye paralel bir sonuçtur.  

Veli ve öğretmenlerden 12 ve daha küçük yaşta çocukların internet kafeye gitmesine 

evet diyenlerden, çocukların internet kafeye kiminle gittiği sorusuna, veliler %13,7 oranında 

aileden bir büyük derken, öğretmenler bu görüşe %7,5 oranında katılmışlardır. Öğretmenler 

%54,3 oranında çocukların internet kafeye yalnız gittiklerini, veliler ise %7,2 oranında çok 

düşük olarak bu görüşe katılmışlardır. Akranı bir arkadaşı ile internet kafeye gittiğini veliler 

%9,6 oranında belirtirken, öğretmenler %52,9 oranında bu görüşteler. 

Tablo IV.50.’de öğrencilerin internet kafeye gitmesi ile davranışlarının nasıl 

etkilendiği konusunda öğrenci, veli ve öğretmen görüşlerine ilişkin frekans (f), yüzde (%) ve 

aritmetik ortalamaları ( x ) verilmiştir. 
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Tablo-IV.50. İnternet Kafeye Giden Öğrencilerin Davranışlarının Nasıl Etkilendiği ile İlgili 
Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirmesi. 
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N x  ss Katılma 
Düzeyi 

f f f f f 
% % % % % 

Ders çalışmamı 
/çalışmasını 
olumsuz etkiledi. 

Öğrenci 
63 

13,3 
45 
9,5 

78 
16,5 

112 
23,7 

175 
37,0 

473 2,38 1,40 Katılmıyorum 

Veli 
90 

20,4 
73 

16,5 
106 
24,0 

95 
21,5 

78 
17,6 

442 3,00 1,38 Kısmen 
katılıyorum 

Öğretmen 
171 
41,6 

121 
29,4 

104 
25,3 

11 
2,7 

4 
1,0 

411 4,08 0,92 Katılıyorum 

Toplam      1326 3,11 1,44 Kısmen 
katılıyorum 

Günlük hayatımı ve
planlarımı 
/hayatlarını ve 
planlarını olumsuz 
etkiledi. 

Öğrenci 
43 
9,1 

47 
10,0 

68 
14,5 

150 
31,9 

162 
34,5 

470 2,27 1,28 Katılmıyorum 

Veli 
65 

14,8 
90 

20,5 
84 

19,2 
119 
27,2 

80 
18,3 

438 2,86 1,33 Kısmen 
katılıyorum 

Öğretmen 
148 
36,0 

139 
33,8 

103 
25,1 

17 
4,1 

4 
1,0 

411 3,99 0,93 Katılıyorum 

Toplam      1319 3,00 1,39 Kısmen 
katılıyorum 

Derslere 
ilgimi/ilgisini 
olumsuz etkiledi. 

Öğrenci 39 
8,3 

43 
9,2 

42 
9,0 

151 
32,2 

194 
41,4 469 2,10 1,26 Katılmıyorum 

Veli 76 
17,4 

73 
16,7 

94 
24,5 

110 
25,1 

85 
19,4 438 2,87 1,36 Kısmen 

katılıyorum 

Öğretmen 155 
37,8 

142 
34,6 

94 
22,9 

16 
3,9 

3 
0,6 410 4,04 0,91 Katılıyorum 

Toplam      1317 2,96 1,44 Kısmen 
katılıyorum 

Okuldaki 
başarım/başarısı 
düştü. 

Öğrenci 15 
3,2 

22 
4,7 

24 
5,2 

111 
23,9 

292 
62,9 466 2,08 1,25 Katılmıyorum 

Veli 63 
14,5 

66 
15,2 

82 
18,9 

118 
27,1 

106 
24,4 435 2,68 1,37 Kısmen 

katılıyorum 

Öğretmen 138 
33,7 

133 
32,5 

114 
27,9 

21 
5,1 

3 
0,7 409 3,93 0,94 Katılıyorum 

Toplam      1310 2,86 1,43 Kısmen 
katılıyorum 

Devamsızlığım 
/devamsızlığı arttı. 

Öğrenci 15 
3,2 

22 
4,7 

24 
5,2 

111 
23,9 

292 
62,9 464 1,61 1,00 Hiç 

katılmıyorum 

Veli 63 
14,5 

66 
15,2 

82 
18,9 

118 
27,1 

106 
24,4 426 2,25 1,34 Katılmıyorum 

Öğretmen 176 
43,7 

127 
31,5 

76 
18,9 

21 
5,2 

3 
0,7 403 4,12 0,94 Katılıyorum 

Toplam      1293 2,60 1,53 Kısmen 
katılıyorum 
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N x  ss Katılma 
Düzeyi 

f f f f f 
% % % % % 

Zamanın önemli bir 
kısmını burada 
geçiriyorum/geçiriyor. 

Öğrenci 
20 
4,3 

35 
7,5 

39 
8,4 

124 
26,7 

246 
53,0 

464 1,83 1,13 Katılmıyorum 

Veli 
33 
7,6 

51 
11,7 

62 
14,3 

130 
29,9 

159 
36,6 

435 2,23 1,26 Katılmıyorum 

Öğretmen 
150 
36,8 

157 
38,5 

77 
18,9 

23 
5,6 

1 
0,2 

408 4,05 0,89 Katılıyorum 

Toplam      1307 2,66 1,46 Kısmen 
katılıyorum 

Gerçekleri 
saklamaya ve yalan 
söylemeye 
başladım/başladı. 

Öğrenci 
16 
3,4 

20 
4,3 

28 
6,0 

96 
20,6 

307 
65,7 

467 1,59 1,01 Hiç 
katılmıyorum 

Veli 
31 
7,2 

40 
9,3 

45 
10,4 

145 
33,6 

171 
39,6 

432 2,10 1,22 Katılmıyorum 

Öğretmen 
122 
30,0 

139 
34,2 

113 
27,8 

30 
7,4 

2 
0,5 

406 3,85 0,94 Katılıyorum 

Toplam      1305 2,46 1,43 Katılmıyorum 

Ailemle olan 
ilişkilerimi 
/ilişkilerini olumsuz 
etkiledi. 

Öğrenci 15 
3,2 

15 
3,2 

32 
6,9 

112 
24,1 

290 
62,5 464 1,60 0,98 Hiç 

katılmıyorum 

Veli 33 
7,6 

59 
13,7 

60 
13,9 

135 
31,3 

145 
33,6 432 2,30 1,27 Katılmıyorum 

Öğretmen 128 
31,4 

139 
34,1 

110 
27,0 

30 
7,4 

1 
0,2 408 3,88 0,94 Katılıyorum 

Toplam      1304 2,55 1,43 Katılmıyorum 

Öğretmenlerimle 
olan 
ilişkimi/ilişkisini 
olumsuz etkiledi. 

Öğrenci 
17 
3,7 

15 
3,2 

27 
5,8 

105 
22,6 

301 
64,7 

465 1,58 0,99 Hiç 
katılmıyorum 

Veli 
27 
6,3 

45 
10,5 

57 
13,3 

149 
34,9 

149 
34,9 

427 2,18 1,20 Katılmıyorum 

Öğretmen 
108 
26,4 

133 
32,5 

123 
30,1 

42 
10,3 

3 
0,7 

409 3,73 0,98 Katılıyorum 

Toplam      1301 2,45 1,39 Katılmıyorum 

Sosyal ilişkilerimi 
/ilişkilerini olumsuz 
etkiledi. 

Öğrenci 16 
3,5 

22 
4,8 

38 
8,3 

126 
27,5 

257 
56,0 459 1,72 1,03 Hiç 

katılmıyorum 

Veli 28 
6,5 

56 
13,0 

60 
14,0 

149 
34,7 

137 
31,9 430 2,27 1,22 Katılmıyorum 

Öğretmen 127 
31,3 

142 
35,0 

104 
25,6 

31 
7,6 

2 
0,5 406 3,88 0,95 Katılıyorum 

Toplam      1295 2,58 1,40 Katılmıyorum 

Arkadaşlarımın 
/arkadaşlarının 
sayısı arttı. 

Öğrenci 46 
10,0 

62 
13,4 

85 
18,4 

101 
21,9 

168 
36,4 462 2,38 1,35 Katılmıyorum 

Veli 48 
11,2 

77 
18,0 

98 
23,0 

110 
25,8 

94 
22,0 427 2,70 1,29 Kısmen 

katılıyorum 

Öğretmen 54 
13,3 

103 
25,4 

93 
23,0 

111 
27,4 

44 
10,9 405 3,02 1,22 Kısmen 

katılıyorum 

Toplam      1294 2,69 1,32 Kısmen 
katılıyorum 
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N x  ss Katılma 
Düzeyi 

f f f f f 
% % % % % 

Kötü alışkanlıkları 
olan insanlar 
tanıdım/tanıdı. 

Öğrenci 50 
10,9 

48 
10,5 

45 
9,8 

88 
19,2 

227 
49,6 458 2,13 1,40 Katılmıyorum 

Veli 42 
9,8 

60 
14,1 

71 
16,6 

117 
21,7 

137 
32,1 427 2,42 1,32 Katılmıyorum 

Öğretmen 158 
38,7 

144 
35,3 

80 
19,6 

25 
6,1 

1 
0,2 408 4,06 0,92 Katılıyorum 

Toplam      1293 2,83 1,50 Kısmen 
katılıyorum 

Kötü alışkanlıkları 
olan insanlarla 
arkadaş oldum/oldu. 

Öğrenci 10 
2,2 

14 
3,1 

25 
5,5 

99 
21,6 

310 
67,7 458 1,50 0,89 Hiç 

katılmıyorum 

Veli 30 
7,1 

45 
10,6 

49 
11,6 

130 
30,7 

169 
40,0 423 2,14 1,25 Katılmıyorum 

Öğretmen 140 
34,6 

123 
30,4 

115 
28,4 

25 
6,2 

2 
0,5 405 3,92 0,95 Katılıyorum 

Toplam      1286 2,47 1,45 Katılmıyorum 

İnsanlarla daha 
kolay iletişim 
kurmamı /kurmasını 
sağladı. 

Öğrenci 51 
11,1 

67 
14,6 

117 
25,5 

95 
20,7 

129 
28,1 459 2,59 1,32 Katılmıyorum 

Veli 48 
11,3 

91 
21,4 

121 
28,4 

98 
23,0 

68 
16,0 426 2,88 1,23 Kısmen 

katılıyorum 

Öğretmen 15 
3,8 

64 
16,0 

114 
28,5 

140 
35,0 

67 
16,8 400 2,55 1,06 Katılmıyorum 

Toplam      1285 2,68 1,22 Kısmen 
katılıyorum 

İnsanlarla daha iyi 
ilişki kurmamı 
/kurmasını sağladı. 

Öğrenci 44 
9,6 

60 
13,0 

104 
22,6 

105 
22,8 

147 
32,0 460 2,45 1,31 Katılmıyorum 

Veli 36 
8,7 

75 
18,0 

108 
26,0 

121 
29,1 

76 
18,3 416 2,69 1,20 Kısmen 

katılıyorum 

Öğretmen 10 
2,5 

40 
10,1 

87 
22,0 

175 
44,2 

84 
21,2 396 2,28 0,99 Katılmıyorum 

Toplam      1272 2,48 1,19 Katılmıyorum 

Yalnızlaştırdı. 

Öğrenci 18 
3,9 

26 
5,7 

22 
4,8 

120 
26,1 

274 
59,6 460 1,68 1,05 Hiç 

katılmıyorum 

Veli 37 
8,7 

34 
8,0 

69 
16,3 

137 
32,3 

147 
34,7 424 2,23 1,25 Katılmıyorum 

Öğretmen 128 
32,1 

113 
28,3 

98 
24,6 

51 
12,8 

9 
2,3 399 3,75 1,10 Katılıyorum 

Toplam      1283 2,50 1,43 Katılmıyorum 
Araştırma, proje ve 
ödevlerimi 
/ödevlerini daha iyi 
hazırlamamı 
/hazırlamasını ve 
başarılı 
olmamı/olmasını 
sağladı. 

Öğrenci 219 
47,0 

120 
25,8 

72 
15,5 

23 
4,9 

32 
6,9 466 4,01 1,20 Katılıyorum 

Veli 125 
29,0 

113 
26,2 

104 
24,1 

56 
13,0 

33 
7,7 431 3,55 1,24 Katılıyorum 

Öğretmen 40 
9,9 

82 
20,3 

183 
45,4 

63 
15,6 

35 
8,7 403 3,07 1,04 Kısmen 

katılıyorum 
Toplam      1300 3,57 1,23 Katılıyorum 
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N x  ss Katılma 
Düzeyi 

f f f f f 
% % % % % 

Kendime olan 
güvenim/güveni 
arttı. 

Öğrenci 70 
15,0 

86 
18,4 

106 
22,7 

88 
18,8 

117 
25,1 467 2,79 1,39 Kısmen 

katılıyorum 

Veli 56 
13,1 

88 
20,7 

109 
25,6 

104 
24,4 

69 
16,2 426 2,90 1,27 Kısmen 

katılıyorum 

Öğretmen 17 
4,2 

52 
12,8 

115 
28,4 

145 
35,8 

76 
18,8 405 2,47 1,06 Katılmıyorum 

Toplam      1298 2,73 1,26 Kısmen 
katılıyorum 

Hayatı daha iyi 
algılamamı 
/algılamasını 
sağladı. 

Öğrenci 66 
14,2 

77 
16,6 

89 
19,2 

94 
20,3 

138 
29,7 464 2,65 1,41 Kısmen 

katılıyorum 

Veli 44 
10,5 

69 
16,4 

105 
25,0 

126 
30,0 

76 
18,1 420 2,71 1,23 Kısmen 

katılıyorum 

Öğretmen 8 
2,0 

38 
9,5 

100 
24,9 

181 
45,1 

74 
18,5 401 2,31 0,94 Katılmıyorum 

Toplam      1285 2,56 1,23 Katılmıyorum 

Ahlakî ve kültürel 
değerlerimi 
/değerlerini 
olumsuz etkiledi. 

Öğrenci 23 
5,0 

29 
6,3 

33 
7,1 

123 
26,5 

256 
55,2 464 1,79 1,13 Hiç 

katılmıyorum 

Veli 44 
10,3 

40 
9,3 

65 
15,2 

142 
33,1 

138 
32,2 429 2,32 1,29 Katılmıyorum 

Öğretmen 149 
36,7 

116 
28,6 

102 
25,1 

30 
7,4 

9 
2,2 406 3,90 1,05 Katılıyorum 

Toplam      1299 2,62 1,46 Kısmen 
katılıyorum 

Kötü alışkanlıklar 
edinmeme 
/edinmesine neden 
oldu. 

Öğrenci 15 
3,2 

16 
3,4 

17 
3,7 

82 
17,7 

334 
72,0 464 1,48 0,95 Hiç 

katılmıyorm 

Veli 29 
6,8 

42 
9,8 

56 
13,1 

134 
31,3 

167 
39,0 428 2,14 1,22 Katılmıyorum 

Öğretmen 143 
35,1 

126 
31,0 

103 
25,3 

28 
6,9 

7 
1,7 407 3,90 1,01 Katılıyorum 

Toplam      1299 2,45 1,47 Katılmıyorum 

İnternet kafeye gitmenin öğrenci davranışlarını nasıl etkilendiği ile ilgili olarak 

ortalamalara bakıldığında öğretmenler, veli ve öğrencilerden daha fazla, öğrencilerin olumsuz 

etkilendiği kanısındadırlar.  

Tablo IV.50.‘ye göre, grupların internet kafeye giden öğrencilerin davranışları ile ilgili 

“Ders çalışmamı/çalışmasını olumsuz etkiledi.” ifadesine katılım düzeyleri verilmiştir. Bu 

ifadeye öğretmenler ( x =4,08) katılırken, veliler ( x =3,00) kısmen katıldıklarını, öğrenciler ise 

( x =2,38) katılmadıklarını belirtmişlerdir. 
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Tablo-IV.51. “Ders çalışmamı/çalışmasını olumsuz etkiledi.” İfadesine Grupların Verdikleri 
Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

640,570 
2122,312 

2 
1323 

320,285 
1,604 

199,658 0,000 
1-2,3 
2-3 

Toplam 2762,882 1325     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1323)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığının olduğu görülmektedir.  

Tüm grupların bu ifadeye katılımları “Kısmen katılıyorum” düzeyinde olmakla 

birlikte, öğretmenlerin, veli ve öğrencilere göre internet kafeye gitmenin öğrencilerin ders 

çalışmasını olumsuz etkilediği görüşüne katılmaları dikkate alınması gereken bir sonuçtur. 

“Günlük hayatımı ve planlarımı/hayatlarını ve planlarını olumsuz etkiledi.” ifadesine 

öğretmenler ( x =3,99) katılırken, veliler ( x =2,86) kısmen katıldıklarını, öğrenciler ise 

( x =2,27) katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo-IV.52. “Günlük hayatımı ve planlarımı/hayatlarını ve planlarını olumsuz etkiledi.” 
İfadesine Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

664,280 
1905,644 

2 
1316 

332,140 
1,448 

229,371 0,000 
1-2,3 
2-3 

Toplam 2569,924 1318     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1316)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığının olduğu görülmektedir. Tüm grupların 

genel ortalamaları “Kısmen katılıyorum” düzeyinde olmakla birlikte, öğrenciler 

katılmadıklarını, veliler kısmen katıldıkların ve öğretmenler ise katıldıklarını belirtmişlerdir. 



 

91 
 

Gruplara yöneltilen “Derslere ilgimi/ilgisini olumsuz etkiledi.” ifadesine öğretmenler 

( x =4,04) katılırken, veliler ( x =2,87) kısmen katıldıklarını, öğrenciler ise ( x =2,10) 

katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo-IV.53. “Derslere ilgimi/ilgisini olumsuz etkiledi.” İfadesine Grupların Verdikleri 
Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

829,024 
1912,572 

2 
1314 

414,512 
1,456 

284,783 0,000 
1-2,3 
2-3 

Toplam 2741,596 1316     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1314)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığının olduğu görülmektedir. Bu ifadeye de 

tüm grupların genel ortalamaları “Kısmen katılıyorum” düzeyinde olmakla birlikte, öğrenciler 

derslere ilgilerinin azalmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. 

İnternet kafeye gitmekle öğrencilerin “Okuldaki başarım/başarısı düştü.” ifadesine 

öğretmenler ( x =3,93) katılırken, veliler ( x =2,68) kısmen katıldıklarını, öğrenciler ise 

( x =2,08) katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo-IV.54. “Okuldaki başarım/başarısı düştü.” İfadesine Grupların Verdikleri Cevapların 
Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

766,262 
1913,174 

2 
1307 

383,131 
1,464 

261,739 0,000 
1-2,3 
2-3 

Toplam 2679,436 1309     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1307)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu ifadeye de gruplar 

genel ortalama olarak “Kısmen katılıyorum” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Öğrenciler 
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okuldaki başarılarının düşmediğini belirtirken, veliler bu görüşe kısmen katılmakta, 

öğretmenler ise öğrencilerin okul başarısının düştüğünü belirtmişlerdir. 

İnternet kafeler sebebiyle “Devamsızlığım/devamsızlığı arttı.” ifadesine öğretmenler 

( x =4,12) katılırken, veliler ( x =2,25) katılmadıklarını, öğrenciler ise ( x =1,61) hiç 

katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo-IV.55. “Devamsızlığım/devamsızlığı arttı.” İfadesine Grupların Verdikleri Cevapların 
Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

1435,727 
1593,113 

2 
1290 

717,864 
1,235 

581,280 0,000 
1-2,3 
2-3 

Toplam 3028,840 1292     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1292)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Grupların bu ifadeye 

katılım ortalamaları “Kısmen katılıyorum” düzeyindedir. İnternet kafelerin devamsızlıklarını 

arttırdığı ile ilgili bu ifadeye öğrenciler hiç katılmadıklarını, veliler de katılmadıklarını 

belirterek öğretmenlerden farklı düşündüklerini göstermişlerdir. Öğretmenler, öğrencilerin 

devamsızlığının arttığına katılmışlardır. 

Öğrencilerin internet kafelerle ilgili “Zamanımın önemli bir kısmını burada 

geçiriyorum/geçiriyor.” ifadesine öğretmenler ( x =4,05) katılırken, veliler ( x =2,23) 

katılmadıklarını, öğrenciler de ( x =1,83) katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo-IV.56. “Zamanımın önemli bir kısmını burada geçiriyorum/geçiriyor.” İfadesine 
Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

1191,929 
1615,946 

2 
1304 

595,964 
1,239 

480,918 0,000 
1-2,3 
2-3 

Toplam 2807,875 1306     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 
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Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1304)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Grupların bu ifadeye 

katılım ortalamaları yine “Kısmen katılıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. Veliler de 

öğrenciler gibi bu ifadeye katılmamışlardır. 

“Gerçekleri saklamaya ve yalan söylemeye başladım/başladı.” ifadesine öğretmenler 

( x =3,85) katılırken, veliler ( x =2,10) katılmadıklarını, öğrenciler de ( x =1,59) hiç 

katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo-IV.57. “Gerçekleri saklamaya ve yalan söylemeye başladım/başladı.” İfadesine Grupların 
Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

1204,164 
1495,766 

2 
1302 

600,582 
1,149 

522,781 0,000 
1-2,3 
2-3 

Toplam 2696,930 1304     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1302)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Grupların bu ifadeye 

katılım ortalamaları “Katılmıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. Öğrenciler gerçekleri 

sakladıkları ve yalan söylediklerine ilişkin soruya hiç katılmadıklarını, veliler 

katılmadıklarını, öğretmenler ise katıldıklarını belirtmişlerdir. 

İnternet kafeye gitmekle “Ailemle olan ilişkilerim/ilişkilerini olumsuz etkiledi.” 

ifadesine öğretmenler ( x =3,88) katılırken, veliler ( x =2,30) katılmadıklarını, öğrenciler de 

( x =1,60) hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. Grupların bu ifadeye katılım ortalamaları 

“Katılmıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Tablo-IV.58. “Ailemle olan ilişkilerimi/ilişkilerini olumsuz etkiledi.” İfadesine Grupların 
Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

1171,925 
1504,529 

2 
1301 

585,963 
1,156 506,695 0,000 1-2,3 

2-3 
Toplam 2676,454 1303     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 
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Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1301)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. İnternet kafelerin 

öğrencilerin ailesi ile ilişkilerini olumsuz etkilediği ile ilgili bu ifadeye öğrenciler hiç 

katılmadıklarını, veliler de katılmadıklarını belirtirken, öğretmenlerin farklı düşündükleri 

görülmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin aileleri ile olan ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini 

düşünmektedirler. 

İnternet kafeye gitmek “Öğretmenlerimle olan ilişkimi/ilişkisini olumsuz etkiledi.” 

ifadesine öğretmenler ( x =3,73) katılırken, veliler ( x =2,18) katılmadıklarını, öğrenciler de 

( x =0,99) oldukça düşük düzeyde hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. Grupların bu ifadeye 

katılım ortalamaları “Katılmıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Tablo-IV.59. “Öğretmenlerimle olan ilişkimi/ilişkisini olumsuz etkiledi.” İfadesine Grupların 
Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

1054,207 
1472,760 

2 
1298 

527,103 
1,135 464,556 0,000 1-2,3 

2-3 
Toplam 2526,967 1300     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1298)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu ifadeye de öğretmenler 

katılırken, veliler katılmadıklarını, öğrenciler de hiç katılmadıklarını belirterek çok farklı 

düşündüklerini belirtmişlerdir. 

İnternet kafeye gitmek “Sosyal ilişkilerimi/ilişkilerini olumsuz etkiledi.” ifadesine 

öğretmenler ( x =3,88) katılırken, veliler ( x =2,27) katılmadıklarını, öğrenciler de ( x =1,72) 

düşük düzeyde hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo-IV.60. “Sosyal ilişkilerimi/ilişkilerini olumsuz etkiledi.” İfadesine Grupların Verdikleri 
Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

1072,209 
1499,940 

2 
1292 

536,105 
1,161 461,783 0,000 1-2,3 

2-3 
Toplam 2572,150 1294     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 
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Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1292)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Grupların bu ifadeye 

katılım ortalamaları “Katılmıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu ifade de öğretmenler, veli 

ve öğrenciler çok farklı düşünerek öğrencilerin sosyal ilişkilerinin olumsuz etkilendiğine 

katıldıklarını belirtmişlerdir. 

İnternet kafeye gitmek “Arkadaşlarımın/arkadaşlarının sayısı arttı.” ifadesine 

öğretmenler ( x =3,02) kısmen katılırken, veliler de ( x =2,70) kısmen katıldıklarını, öğrenciler 

ise ( x =2,38) katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo-IV.61. “Arkadaşlarımın/arkadaşlarının sayısı arttı.” İfadesine Grupların Verdikleri 
Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

89,114 
2169,699 

2 
1291 

44,557 
1,681 26,512 0,000 1-2,3 

2-3 
Toplam 2258,813 1293     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1291)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Grupların bu ifadeye 

katılım ortalamaları “Kısmen katılıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu ifadeye öğretmen 

ve veliler kısmen katılırken, öğrenciler farklı düşünerek katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

İnternet kafeye gitmekle “Kötü alışkanlıkları olan insanlar tanıdım/tanıdı.” ifadesine 

öğretmenler ( x =4,06) katılırken, veliler ( x =2,42) katılmadıklarını, öğrenciler de ( x =2,13) 

katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo-IV.62. “Kötü alışkanlıkları olan insanlar tanıdım/tanıdı.” İfadesine Grupların Verdikleri 
Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

904,893 
2000,647 

2 
1290 

453,947 
1,551 292,401 0,000 1-2,3 

2-3 

Toplam 2908,540 1292     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 



 

96 
 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1290)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Grupların bu ifadeye 

katılım ortalamaları “Kısmen katılıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. Öğrencilerle veliler 

internet kafede öğrencilerin kötü alışkanlıkları olan insanlar tanıdığına katılmadıklarını, 

öğretmenler ise çok yüksek düzeyde bu görüşe katıldıklarını belirtmişlerdir. 

İnternet kafeye gitmekle “Kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaş oldum/oldu.” 

ifadesine öğretmenler ( x =3,92) katılırken, veliler ( x =2,14) katılmadıklarını, öğrenciler ise 

( x =1,50) oldukça düşük ortalamada hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo-IV.63. “Kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaş oldum/oldu.” İfadesine Grupların 
Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

1328,145 
1398,608 

2 
1283 

664,072 
1,090 609,181 0,000 1-2,3 

2-3 
Toplam 2726,753 1285     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1283)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Grupların bu ifadeye 

katılım ortalamaları “Katılmıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. Öğrenciler internet kafede 

kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaş olduklarına hiç katılmazken, veliler 

katılmadıklarını, öğretmenler ise bu görüşe katıldıklarını ifade etmişlerdir. 

İnternet kafeye gitmek “İnsanlarla daha kolay iletişim kurmamı/kurmasını sağladı.” 

ifadesine veliler ( x =2,88) kısmen katıldıklarını, öğrenciler ( x =2,59) katılmadıklarını, 

öğretmenler de ( x =2,55) katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo-IV.64. “İnsanlarla daha kolay iletişim kurmamı/kurmasını sağladı.” İfadesine Grupların 
Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

28,490 
1907,054 

2 
1282 

14,245 
1,488 9,576 0,000 1-2 

2-3 
Toplam 1935,544 1284     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 



 

97 
 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1282)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veliler, veliler ile de öğretmenler 

arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Grupların bu ifadeye katılım 

ortalamaları “Kısmen katılıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. Öğrenci ve öğretmenler ilk 

defa bu ifade de ortak düşünmüşler, velilerden farklı olarak, internet kafeye gitmekle 

öğrencilerin insanlarla kolay iletişim kurmasına katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

İnternet kafeye gitmek “İnsanlarla daha iyi ilişki kurmamı/kurmasını sağladı.” 

ifadesine veliler ( x =2,69) kısmen katıldıklarını, öğrenciler ( x =2,45) katılmadıklarını, 

öğretmenler de ( x =2,28) katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo-IV.65. “İnsanlarla daha iyi ilişki kurmamı/kurmasını sağladı.” İfadesine Grupların 
Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

34,914 
1786,633 

2 
1269 

17,457 
1,408 

12,399 0,000 
1-2, 
2-3 

Toplam 1821,547 1271     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1269)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veliler, veliler ile de öğretmenler 

arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Grupların bu ifadeye katılım 

ortalamaları “Katılmıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. İnternet kafeye giden öğrencilerin 

insanlarla daha iyi ilişki kurabileceği ile ilgili öğretmen ve öğrenciler velilerden farklı 

düşünerek katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

İnternet kafeye gitmek öğrencileri “Yalnızlaştırdı.” ifadesine öğretmenler ( x =3,75) 

katıldıklarını, veliler ( x =2,23) katılmadıklarını, öğrenciler ise ( x =1,68) hiç katılmadıklarını 

belirtmişlerdir.  
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Tablo-IV.66. “Yalnızlaştırdı.” İfadesine Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve 
Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

961,590 
1663,038 

2 
1280 

480,795 
1,299 

370,056 0,000 
1-2,3 
2-3 

Toplam 2624,628 1282     
p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1280)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Grupların bu ifadeye 

katılım ortalamaları “Katılmıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. İnternet kafenin kendilerini 

yalnızlaştırdığına öğrenciler oldukça düşük düzeyde hiç katılmadıklarını belirterek farklı 

düşündüklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler internet kafeye giden öğrencilerin 

yalnızlaştığına katılırken, veliler katılmamışlardır. 

İnternet kafeye gitmek “Araştırma, proje ve ödevlerimi/ödevlerini daha iyi 

hazırlamamı /hazırlamasını ve başarılı olmamı/olmasını sağladı.” ifadesine öğrenciler 

( x =4,01) katıldıklarını, veliler de ( x =3,55) katıldıklarını, öğretmenler ise ( x =3,07) kısmen 

katıldıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo-IV.67. “Araştırma, proje ve ödevlerimi/ödevlerini daha iyi hazırlamamı /hazırlamasını ve 
başarılı olmamı/olmasını sağladı.” İfadesine Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi 
ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 

Gruplar Arası 

Gruplar İçi 

190,529 

1780,101 

2 

1297 

95,265 

1,372 
69,411 0,000 

1-2,3 

2-3 

Toplam 1970,630 1299     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1297)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Grupların bu ifadeye 

katılım ortalamaları “Katılıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. İnternet kafeye giden 

öğrencilerin araştırma, proje ve ödevlerini daha iyi hazırlayıp başarılı olduğu konusunda 

öğretmenler kısmen olmak üzere öğrenci ve veliler bu görüşe katıldıklarını ifade etmişlerdir. 
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İnternet kafeye gitmekle “Kendime olan güvenimi/güveni artırdı.” ifadesine veliler 

( x =2,90) kısmen katıldıklarını, öğrenciler de ( x =2,79) kısmen katıldıklarını, öğretmenler ise 

( x =2,47) katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo-IV.68. “Kendime olan güvenimi/güveni artırdı.” İfadesine Grupların Verdikleri 
Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

39,966 
2049,196 

2 
1295 

19,983 
1,582 12,628 0,000 1-3 

2-3 
Toplam 2089,163 1297     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1295)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile öğretmenler, veliler ile de öğretmenler 

arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Grupların bu ifadeye katılım 

ortalamaları “Kısmen katılıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. İnternet kafeye gitmenin 

öğrencilerin kendine olan güvenini arttığına öğrenci ve veliler kısmen katılırken, öğretmenler 

bu görüşe katılmadıklarını ifade etmişlerdir. 

İnternet kafe “Hayatı daha iyi algılamamı/algılamasını sağladı.” ifadesine veliler 

( x =2,71) kısmen katıldıklarını, öğrenciler de ( x =2,65) kısmen katıldıklarını, öğretmenler ise 

( x =2,31) katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo-IV.69. “Hayatı daha iyi algılamamı/algılamasını sağladı.” İfadesine Grupların Verdikleri 
Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

37,876 
1929,685 

2 
1282 

18,938 
1,505 12,582 0,000 1-3 

2-3 
Toplam 1967,561 1284     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1282)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile öğretmenler, veliler ile de öğretmenler 

arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Grupların bu ifadeye katılım 

ortalamaları “Katılmıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. Öğrenci ve veliler internet kafelerin 

öğrencilere hayatı daha iyi algımalarını sağlaycağını kısmen katılırken, öğretmenler buna 

katılmadıklarını belirtmişlerdir. 
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İnternet kafeye gitmek “Ahlakî ve kültürel değerlerimi/değerlerini olumsuz etkiledi.” 

ifadesine öğretmenler ( x =3,90) katıldıklarını, veliler ( x =2,32) katılmadıklarını, öğrenciler 

ise ( x =1,79) hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo-IV.70. “Ahlakî ve kültürel değerlerimi/değerlerini olumsuz etkiledi.” İfadesine Grupların 
Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

1021,505 
1754,160 

2 
1296 

510,752 
1,354 377,352 0,000 1-2,3 

2-3 
Toplam 2775,664 1298     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1296)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Grupların bu ifadeye 

katılım ortalamaları “Kısmen katılıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. Öğrenciler, 

öğretmenlerine göre bu konuda çok farklı olarak internet kafeye gitmenin ahlakî ve kültürel 

değerlerini olumsuz etkilemediği görüşündeler. 

İnternet kafeye gitmek “Kötü alışkanlıklar edinmeme/edinmesine neden oldu.” 

ifadesine öğretmenler ( x =3,90) katıldıklarını, veliler ( x =2,14) katılmadıklarını, öğrenciler 

ise ( x =1,48) hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo-IV.71. “Kötü alışkanlıklar edinmeme/edinmesine neden oldu.” İfadesine Grupların 
Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonucu. 

Varyans Kaynağı Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F p Anlamlı 

Fark 
Gruplar Arası 
Gruplar İçi 

1341,541 
1487,087 

2 
1296 

670,770 
1,147 584,578 0,000 1-2,3 

2-3 
Toplam 2828,628 1298     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-1296)= 0,000, p<0,05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Buna göre öğrenciler ile veli ve öğretmenler; veliler ile de 

öğretmenler arasında 0,05 düzeyinde görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Grupların bu ifadeye 

katılım ortalamaları “Katılmıyorum” düzeyinde gerçekleşmiştir. Öğrenciler, yine 

öğretmenlerine göre bu konuda da çok farklı olarak internet kafeye gitmenin kötü 

alışkanlıklar edinmelerine sebep olmadığı görüşündeler. Velilerde bu görüşe katılmadıklarını 

belirtmişlerdir. 
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Tablo- IV.72.’de kız ve erkek öğrencilerin internet kafeye gitmelerinin davranışlarını 

nasıl etkilediği konusunda görüşleri karşılaştırılmış, kız ve erkek öğrencilerin bu görüşlerine 

ilişkin t-Testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo-IV.72. Kız ve Erkek Öğrencilerin İnternet Kafeye Gitmesinin Davranışlarını Nasıl 
Etkilediği Konusundaki Görüşleri ile İlgili t Testi Sonuçları. 

Görüşler Gruplar N x ss sd t p 

Ders çalışmamı olumsuz etkiledi. Erkek 
Kız 

252 
221 

2,60 
2,14 

1,43 
1,33 469,528 3,541 0,000

Günlük hayatımı ve planlarımı olumsuz 
etkiledi. 

Erkek 
Kız 

251 
219 

2,45 
2,07 

1,32 
1,20 467,256 3,237 0,001

Sınıfta derslere ilgimi olumsuz etkiledi. Erkek 
Kız 

250 
219 

2,22 
1,98 

1,31 
1,20 465,963 2,122 0,034

Okuldaki başarım düştü. Erkek 
Kız 

249 
217 

2,22 
1,93 

1,31 
1,17 463,699 2,481 0,013

Devamsızlığım arttı. Erkek 
Kız 

247 
217 

1,76 
1,45 

1,11 
0,83 451,226 3,451 0,001

Zamanın önemli bir kısmını burada 
geçiriyorum. 

Erkek 
Kız 

247 
217 

1,96 
1,69 

1,18 
1,05 462 2,565 0,011

Gerçekleri saklamaya ve yalan söylemeye 
başladım. 

Erkek 
Kız 

250 
217 

1,82 
1,32 

1,18 
0,69 410,527 5,677 0,000

Ailemle olan ilişkilerimi olumsuz etkiledi. Erkek 
Kız 

246 
218 

1,78 
1,41 

1,06 
0,82 453,983 4,217 0,000

Öğretmenlerimle olan ilişkimi olumsuz 
etkiledi. 

Erkek 
Kız 

248 
217 

1,76 
1,38 

1,10 
0,80 449,058 4,255 0,000

Sosyal ilişkilerimi olumsuz etkiledi. Erkek 
Kız 

243 
216 

1,88 
1,55 

1,10 
0,92 455,243 3,434 0,001

Arkadaşlarımın sayısı arttı. Erkek 
Kız 

249 
213 

2,55 
2,19 

1,37 
1,30 460 2,884 0,004

Kötü alışkanlıkları olan insanlar tanıdım. Erkek 
Kız 

243 
215 

2,44 
1,80 

1,48 
1,23 454,387 5,040 0,000

Kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaş 
oldum. 

Erkek 
Kız 

245 
213 

1,67 
1,31 

1,01 
0,69 432,453 4,409 0,000

İnsanlarla daha kolay iletişim kurmamı 
sağladı. 

Erkek 
Kız 

245 
214 

2,78 
2,40 

1,32 
1,30 457 3,072 0,002

İnsanlarla daha iyi ilişki kurmamı sağladı. Erkek 
Kız 

247 
213 

2,61 
2,28 

1,35 
1,24 458 2,707 0,007

Beni yalnızlaştırdı. Erkek 
Kız 

247 
213 

1,77 
1,59 

1,06 
1,05 458 1,804 0,072

Araştırma, proje ve ödevlerimi daha iyi 
hazırlamamı ve başarılı olmamı sağladı. 

Erkek 
Kız 

249 
217 

3,84 
4,20 

1,23 
1,13 464 -3,255 0,001

Kendime olan güvenim arttı. Erkek 
Kız 

249 
218 

2,82 
2,76 

1,37 
1,41 465 0,479 0,632

Hayatı daha iyi algılamamı sağladı. Erkek 
Kız 

248 
216 

2,69 
2,61 

1,43 
1,40 462 0,594 0,553

Ahlakî ve kültürel değerlerimi olumsuz 
etkiledi. 

Erkek 
Kız 

249 
215 

1,95 
1,61 

1,25 
0,94 453,437 3,356 0,001

Kötü alışkanlıklar edinmeme neden oldu. Erkek 
Kız 

248 
216 

1,63 
1,31 

1,09 
0,74 436,915 3,657 0,000

İnternet kafeye gitmenin davranışlarını nasıl etkilediği konusunda üç madde hariç 

diğer maddelerde kız ve erkek öğrenciler arasında görüş farklılığı olduğu ortaya çıkmıştır.  
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Bu maddelerden, beni yalnızlaştırdı (t(458)=1,804), kendime olan güvenim arttı 

(t(465)=0,479), hayatı daha iyi algılamamı sağladı (t(462)=0,594) ifadelerinde kız ve erkek 

öğrencilerin görüşleri arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kız ve erkek 

öğrenciler görüş birliği içinde internet kafeye gitmenin kendilerine olan güveni arttırdığı ve 

hayatı daha iyi algılamalarını sağladığı görüşlerine kısmen katıldıklarını, beni yalnızlaştırdı 

görüşüne ise hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin internet kafeye gitmekle araştırma, proje ve ödevlerini daha iyi 

hazarladıkları ve başarılı oldukları (t(464)= -3,255) konusunda kız ve erkek öğrencilerin 

görüşleri arasında 0,05 düzeyinde kız öğrencilerin lehine anlamlı bir fark vardır. Erkek 

öğrencilerin katıldıkları, kız öğrencilerin de tamamen katıldıkları tek görüş bu olmuştur. Bu 

da gösteriyor ki internet ve internet kafeler hem kız hem erkek öğrencilerin belirttikleri gib 

ödev, proje ve araştırmalarında başarılarını arttıran bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ders çalışmalarını olumsuz etkilediği (t(469,528)=3,541), insanlarla daha kolay iletişim 

sağladıkları (t(457)=3,072) ve insanlarla daha iyi ilişki kurmalarını sağladığı (t(458)=2,707) 

konularında kız ve erkek öğrenciler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuş, erkek 

öğrenciler bunlara kısmen katıldıklarını belirtirken, kız öğrenciler katılmadıklarını belirterek 

bu konularda internet kafeye gitmenin herhangi bir faydası olmadığını belirtmişlerdir. 

İnternet kafeye gitmenin günlük hayatlarını ve planlarını olumsuz etkilediğine 

(t(467,256)=3,237), sınıfta derslere ilgisini olumsuz etkilediğine (t(456,963)=2,122), okuldaki 

başarılarını düşürdüğüne (t(463,699)=2,481), arkadaşlarının sayısını arttırdığına (t(460)=2,884), 

kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaş olduklarına (t(545,387)=5,040) ilişkin kız ve erkek 

öğrenciler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuş ve görüş birliği içerisinde kız 

öğrenciler erkeklere göre bu olumsuzlukları yaşamadıklarını belirterek bu görüşlere 

katılmadıklarını ifade etmişlerdir. 

Yukardaki konulara paralel olarak devamsızlıklarını arttırdığı (t(451,226)=3,451), 

zamanlarının büyük bir kısmını internet kafede geçirdikleri (t(462)=2,565), gerçekleri 

saklamaya ve yalan söylemeye başladıkları (t(410,527)=5,677), aileleriyle olan ilişkilerini 

olumsuz etkilediği (t(453,983)=4,217), öğretmenleriyle olan ilişkilerini olumsuz etkilediği 

(t(449,058)=4,255), sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediği (t(455,243)=3,434), kötü alışkanlıkları olan 

insanlarla arkadaş olduğu (t(432,453)=4,409), ahlakî ve kültürel değerlerini olumsuz etkilediği 
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(t(453,437)=3,356) ve kötü alışkanlıklar edinmesine neden olduğu (t(436,915)=3,657) ile ilgili kız 

ve erkek öğrenciler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur.  

Zamanlarının önemli bır kısmını internette geçirdikleri, gerçekleri saklamaya ve yalan 

söymeye başladıkları, sosyal ilişkilerinin olumsuz etkilendiği ve ahlakî ve kültürel 

değerlerinin olumsuz etkilendiği konularına erkek öğrenciler katılmadıklarını, kız öğrenciler 

ise bu görüşlere hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

İnternet kafeye gitmenin devamsızlıklarının arttığı, aileleriyle ve öğretmenleriyle 

ilişkilerinin olumsuz etkilendiği, kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaş oldukları ve kötü 

alışkanlıklar edinmelerine sebep olduğu konularına kız ve erkek öğrenciler görüş birliği 

içinde hiç katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu konularda kız öğrencilerin daha hassas olduğu 

görülmektedir.  

Tablo IV.73.‘te öğrenci, veli ve öğretmenlerin ait açık uçlu olarak internet kafelerle 

ilgili olumsuz buldukları ve gördükleri durumlara ilişkin sorulan sorulara verdikleri cevaplar 

kodlanarak, her grubun frekansları sıralanmıştır. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin en çok 

rahatsızlık duydukları konular aşağıdaki gibidir: 

Öğrenciler internet kafelerde sigara içilmesini, 12 yaşından küçük çocukların ebeveyni 

olmadan internet kafeye gelmesini, zararlı sitelere girilmesini, ortamın temiz olmamasını, 

cinsel içerikli sitelere girilmesini özellikle olumsuz buldukları verilen cevaplardan 

anlaşılmaktadır. Öğrenciler daha sonra küfür ve argo konuşulduğunu, zararlı siteler için 

güvenlik oluşturulmadığını, internet kafelerin zararlı alışkanlıklar kazandırdığını, havasız ve 

çok gürültülü ortamlar olduklarını, kötü alışkanlıkları olan insanlarla karşılaşıp arkadaşlık 

kurulduğunu, işletenlerin eğitimsiz, ilgisiz ve hizmette yetersiz olduğunu öncelikle belirterek 

değerlendirmelerini yapmışlardır. 

Velilerin internet kafelerle ilgili olumsuz buldukları durumlardan en önceliklileri ise; 

sigara içilmesi, 12 yaşından küçük çocukların ebeveyni olmadan internet kafeye girebilmesi, 

zararlı siteleri girilmesi, zararlı alışkanlıklar kazandırması, zararlı siteler için güvenlik 

oluşturulmaması, denetimsizliği, çocukların internet kafelerde kötü alışkanlıkları olan 

insanlarla karşılaşması ve arkadaşlık kurması, cinsel içerikli sitelere girilmesi, kötü 

alışkanlıkları olan insanların internet kafelerde toplanması, temiz olmaması, 

havalandırmanın yetersiz olması ve çok zaman kaybettirdiğinden dolayı çocukların ders 

çalışmamasıdır. 
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Öğretmenlere göre internet kafelerin en çok olumsuz olan özellikleri sırasıyla; internet 

kafelerin zararlı alışkanlıklar kazandırması, sigara içilmesi, sosyal ilişkileri olumsuz 

etkilemesi, toplumdan uzaklaştırıması, yalnızlaştırması ve sanal dünyalar oluşturması, 

çocukların internet kafelerde kötü alışkanlıkları olan insanlarla karşılaşması ve arkadaşlık 

kurması, çok zaman kaybettirdiğinden çocuklara ders çalışmaya zaman kalmaması, zararlı 

siteler için güvenlik oluşturulmaması, ahlakî değerleri olumsuz etkilemesi, denetimsizliği, 12 

yaşından küçük çocukların ebeveyni olmadan internet kafeye girebilmesi, derslere ilgiyi 

azaltması, çocuklar için zararlı sitelere girilmesi ve kötü alışkanlıkları olan insanların burada 

toplanması şeklindedir. 

Öğrenci ve veliler internet kafelerde en çok karşılaştıkları olayların başında, internet 

kafelerde sigara içilmesi, 12 yaşından küçük çocukların ebeveyni olmadan internet kafeye 

gitmesi ve çocukların zararlı sitelere girmesini aynı şekilde ilk üç sırada belirterek bu 

konulara ilişkin hassasiyetlerini ifade etmişlerdir. Bu sonuç öğrenci ve veliler açısından 

karşılaşılan ve yaşanılan olayların yansıması olarak düşünülebilir. Ancak, bu anket 

uygulandığı zaman 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu 

yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun” olmadığı için bu 

olumsuzlukların yaşanmasının nedeni uygulamadaki boşluklardan kaynaklandığını 

düşündürebilir.  

İnternet kafelerle ilgili öğrenci, veli ve öğretmenlerin en çok olumsuz buldukları 

değerlendirmelerde öğrenci ve velilerin görüşleri arasında ortak ifadeler daha çok 

bulunmaktadır. Öğretmenlerin, internet kafelerle ilgili olumsuz buldukları değerlendirmelerin 

sıralaması öğrenci ve velilere göre farklılık arz etmektedir.  

Bu bulgular, (Sevindik, 2003) tarafından Elazığ ilinde yapılan araştırmadaki 

deneklerin %73,5’i internet kafelerde alkol, %46,7’si sigara, %60,7’si gürültü, %44,6’sı 15 

yaş altı çocukların internet kafelerde bulunmamasını istedikleri sonuçlarla paralellik 

gösermektedir. 

Tablo IV.73.’te “İnternet kafelerle ilgili olumsuz bulduğunuz ve gördüğünüz 

durumlar” diye sorulan açık uçlu sorular gruplandırıldığında, Tablo IV.50.’de “İnternet 

Kafeye Giden Öğrencilerin Davranışlarının Nasıl Etkilendiği” sorusundaki gibi 

öğretmenlerin, öğrenci ve velilerden farklı öncelikleri olduğu görülmektedir. 
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Tablo-IV.73. Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin İnternet Kafelerle İlgili Olumsuz Buldukları ve 
Gördükleri Durumlar. * 

DÜŞÜNCELER 
Öğrenci Veli Öğretmen 

f Sırası f Sırası f Sırası 

Sigara içilmesi 181 1 125 1 94 2 
12 yaşından küçük çocukların ebeveyni olmadan girebilmesi 92 2 72 2 40 9 
Zararlı sitelere girilmesi 69 3 69 3 34 11 
Temiz olmaması 55 4 37 10 21 20 
Cinsel içerikli siteleri girilmesi 41 5 43 8 25 17 
Küfür ve argo konuşulması 36 6 29 14 25 18 
Zararlı siteler için güvenlik oluşturulmaması 35 7 59 5 44 6 
Zararlı alışkanlıklar kazandırması 31 8 68 4 102 1 
Havalandırmanın yetersiz olması 31 9 30 11 21 21 
Çok gürültü olması 29 10 15 24 11 30 
Kötü alışkanlıkları olan insanlarla karşılaşması ve arkadaşlık 
kurması 28 11 50 7 67 4 

İşletenlerin eğitimsiz, ilgisiz ve hizmette yetersiz olması 24 12 23 17 13 27 
Alanın yetersizliği 19 13 26 16 12 29 
Bilgisayar ve donanımların yetersiz olması 19 14 10 29 1 56 
Çalıştıranların kaba davranması 18 15 8 34 6 38 
Kötü alışkanlıkları olan insanların buralarda toplanması 17 16 41 9 30 12 
İnternet hızının düşük olması 17 17 4 49 1 57 
Korsancılık, izinsiz kopyalama yapılması 15 18 2 59   
Isı ve ışıklandırmanın yetersiz olması 14 19 18 23 11 31 
Tanımadıkları insanlarla sohbet (Chat) yapılması 13 20 19 22 25 19 
Pahalı olması 13 21 6 40 4 42 
Kumar, iddaa ve bahis oynanması 11 22 5 42 2 46 
Olumsuz, zararlı davranışlar kazandırması 11 23 15 25 19 23 
Konforun yetersiz olması 11 24 3 54   
Denetimsizlik 9 25 52 6 42 8 
Zamanın boşa harcanması 8 26 20 20 29 15 
Farklı yaştan insanların aynı ortamda bulunması 8 27 21 19 20 22 
Ahlakî değerleri olumsuz etkilemesi 7 28 28 15 44 7 
Kavga edilmesi 7 29 2 60 2 47 
Bağımlılık yapması 7 30 15 26 17 25 
Aile, çocuk ve yetişkin bölümlerinin olmaması 6 31 10 30 3 44 
Kalabalık olması 6 32 4 50 1 58 
Yardımcı teknik eleman olmaması 6 33 7 38 1 59 
Çocukların göz ve ruh sağlığının bozulması 6 34 5 43 7 35 
Oyunların içerik olarak zararlı olması 6 35 8 35 6 39 
Aile ilişkilerini zayıflatması 5 36 14 27 29 16 
Kurallara uyulmaması 5 37 8 36 8 34 
Çok zaman kaybettirdiğinden çocuklara ders çalışmaya 
zaman kalmaması 5 38 30 12 51 5 

Sosyal ilişkileri olumsuz etkilemesi, toplumdan 
uzaklaştırması, yalnızlaştırması ve sanal dünyalar 
oluşturması 

5 39 29 13 92 3 

Ticarî amaçların eğitim amacının önünde olması 5 40 20 21 13 28 
Tuvalet problemi 5 41 5 44   
Arkadaş arama sitelerine girilmesi 4 42 5 45 7 36 
Eğitim sitelerinin listelenmemesi 4 43 4 51 2 48 
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DÜŞÜNCELER 
Öğrenci Veli Öğretmen 

f Sırası f Sırası f Sırası 
Alkollü içecek içilmesi 3 44 3 55 2 49 
Uyuşturucu kullanılması 3 45 6 41 1 60 
Derslere ilgiyi azaltması 3 46 23 18 40 10 
Ders saatlerinde öğrenci almaları, formalı öğrencilerin 
girebilmesi 3 47 4 52 2 50 

Yiyecek ve içecek satılması 3 48 5 46 2 51 
Çok geç saatlere kadar açık olması 3 49 5 47   
Çocukların şiddet içeren oyunlara girmesi ve şiddete 
yöneltmesi 3 50 9 31 16 26 

Okuldaki başarıyı düşürmesi 2 51 9 32 18 24 
Devamsızlığı artırması 2 52 9 33 30 13 
Kültürel değerleri olumsuz etkilemesi 2 53 8 37 11 32 
Çocuklara porno aşılaması ve cinsel suça itmesi 2 54     
Amacının dışında kullanılması 2 55 2 61 7 37 
Oyun amaçlı çalıştırılması 2 56 14 28 30 14 
Herkesin internet kafe açıp, işletebilmesi 2 57 3 56   
Yüksek sesle müzik dinlenmesi 1 58 2 62 1 61 
Sağlıksız olması 1 59 5 48 6 40 
Çocukların yalan söylemeye başlaması 1 60 7 39 11 33 
Araştırmayı, ödev yapmayı engellemesi 1 62 1 68 3 45 
Her yerde olması, kuytu yerlerde de açılması 1 63 1 69 1 62 
Kahvehane gibi işletilmesi 1 64 2 63   
Elbise askısı olmaması 1 65     
Çalışma süresinin sınırlandırılmaması 1 66 3 57   
Devletimizi ve milletimizi zedeleyici sitelere izin verilmesi 1 67 2 64   
Güvenli olmaması 1 68 4 53   
Kitap okuma alışkanlığını azaltması   3 58 4 43 
Toplumsal yapıyı bozması   2 65 6 41 
12 yaş sınırının çok küçük olması (15’e yükseltilmesi)   2 66   
Buluşma yeri olarak kullanılması   2 67   
Daha çok erkeklerin olması   1 70   
Hırsızlık olması   1 71   
Çocukların harçlığını burada harcaması   1 72   
Sigara, uyuşturucu gibi maddelerin satılması     2 52 
Parası olmayan çocukların internet kafeye gitmek için farklı 
yollardan para temin etmesi     2 53 

Okullara yakın yerde olması     2 54 
Çetelerin oluşması     1 63 
Toplu eğitimin yararlarını yok etmesi     2 55 
Çocukların aileden habersiz gitmesi     1 64 
TOPLAM 990  1203  1183  

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Tablo IV.73. öğrenci, veli ve öğretmenlerin illere bazındaki frekansıyla daha deyatlı 

olarak Ek-14’te verilmiştir. 
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Tablo-IV.74. Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin Okullarda Spor, Sanat vb. Sosyal Faaliyet Alan ve 
Yeterlilikleri ile İlgili Görüşleri. 

Gruplar 
f / 
% 

Görüşler 
Topl

am Hiç Biraz Çok Oldukça 
yeterli 

Öğrenci 
f 

Satır % 
Sütun % 

85 
18,2 
39,4 

235 
50,4 
30,2 

83 
17,8 
38,2 

63 
13,5 
37,3 

466 
100,0 
33,7 

Veli 
f 

Satır % 
Sütun % 

86 
16,7 
39,8 

283 
55,1 
36,3 

79 
15,4 
36,4 

66 
12,8 
39,1 

514 
100,0 
37,2 

Öğretmen 
f 

Satır % 
Sütun % 

45 
11,2 
20,8 

261 
65,1 
33,5 

55 
13,7 
25,3 

40 
10,0 
23,7 

401 
100,0 
29,0 

Toplam 
f 

Satır % 
Sütun % 

216 
15,6 

100,0 

779 
56,4 
100, 

217 
15,7 

100,0 

169 
12,2 

100,0 

1381 
100,0 
100,0 

χ2=20,702 P=0,002      

Okullarda spor, sanat vb. sosyal faaliyet alan ve etkinlikleri konusunda χ2
(6)=20,702, 

p<0,05 gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Tablo IV.74.‘te en yüksek oranla 

öğretmenler %65,1, veliler %55,1, öğrenciler de %50,4 ile okulların spor, sanat, sosyal 

faaliyet alan ve etkinliklerinin “biraz” yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenci, veli ve 

öğretmenlerde okulların spor, sanat, sosyal faaliyet alan ve etkinlikleri “çok” ve “oldukça 

yeterli” diyenlerin toplamı %28 çıkmıştır. 

Bu oranlara göre okullar spor, sanat, sosyal faaliyet alan ve etkinlikler konusunda 

%70’in üzerinde yetersiz gözükmektedir. Bu durumda öğrencilerin internet kafeye gitme 

oranlarının yüksek çıkması anlamlıdır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 

Bakanlığın başlıca görevlerinden olan “Okullarda beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile 

ilgili hizmetleri yürütmek” çalışmaları kapsamında okullardaki bu eksikliklerin giderilmesi 

gerekmektedir.  
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Tablo-IV.75. “Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin Okullarda Spor, Sanat vb. Sosyal Faaliyet Alan 
ve Etkinliklerinin Yeterli Olması Durumunda Öğrenciler İnternet Kafeye Gider miydi?” 
Görüşünün Dağılımı. 

Gruplar 
f  

% 

Görüşler 
Toplam 

Evet Hayır Daha az 
giderdi 

Öğrenci 

f 

Satır % 

Sütun % 

114 

25,0 

32,2 

198 

43,4 

44,2 

144 

31,6 

25,7 

456 

100,0 

33,5 

Veli 

f 

Satır % 

Sütun % 

128 

25,2 

36,2 

205 

40,4 

45,8 

174 

34,3 

31,0 

507 

100,0 

37,2 

Öğretmen 

f 

Satır % 

Sütun % 

112 

28,0 

31,6 

45 

11,3 

10,0 

243 

60,8 

43,3 

400 

100,0 

29,3 

Toplam 

f 

Satır % 

Sütun % 

354 

26,0 

100,0 

448 

32,9 

100,0 

561 

41,2 

100,0 

1363 

100,0 

100,0 

χ2=135,285 P=0,000     

Tablo IV.75.‘te görüldüğü gibi “Okullarda spor, sanat vb. sosyal faaliyet alan ve 

etkinliklerinin yetirli olması durumunda internet kafeye gider miydiniz?” sorusuna öğrenciler 

%43,4, veliler %40,4 oranlarında büyük çoğunlukta “hayır” cevabını vermişlerdir. 

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu ise %60,8 ile “daha az giderdi” şeklinde görüşlerini 

belirtmişlerdir. Genelde ise grupların görüşü %41,2 ile “daha az giderdi” şeklinde 

yoğunlaşmıştır. Araştırmaya katılan grupların vermiş oldukları cevaplar arasındaki uyum 

χ2
(4)=135,285, bulunmuş ve p=0,000<0,05 olduğu için görüşler arasında bu düzeyde manidar 

bir fark olduğu gözlemlenmektedir.  

Tablo IV.76.’da internet kafelerdeki yeterlilikler ve kuralların uygulanması konusunda 

öğrenci, veli ve öğretmen görüşlerine ilişkin frekans (f), yüzde (%) ve aritmetik ortalamaları 

( x ) verilmiştir. 
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Tablo-IV.76. İnternet Kafelerle İlgili Yeterlilik ve Kuralların Uygulanması Konusunda Öğrenci, 
Veli ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirmesi. 

İfadeler Gruplar T
am

am
en

 
ka

tıl
ıy

or
um

 

K
at
ılı

yo
ru

m
 

K
ıs

m
en

 
ka

tıl
ıy

or
um

 

K
at
ılm
ıy

or
um

 

H
iç

 
ka

tıl
m
ıy

or
um

 

N x  ss Katılma 
Düzeyi 

f f f f f 
% % % % % 

İnternet kafe 
işletmecileri 
öğrencilere uygun 
davranış ve hizmet 
sunmaktadır. 

Öğrenci 82 
16,8 

97 
19,9 

148 
30,4 

92 
18,9 

68 
14,0 487 3,06 1,27 Kısmen 

katılıyorum 

Veli 46 
9,1 

68 
13,4 

132 
26,0 

148 
29,2 

113 
22,3 507 2,58 1,23 Katılmıyorum 

Öğretmen 11 
2,8 

14 
3,5 

99 
24,8 

184 
46,1 

91 
22,8 399 2,17 0,91 Katılmıyorum 

Toplam      1393 2,63 1,21 Kısmen 
katılıyorum 

İnternet kafelerde 
bilgisayarlar ve 
diğer teknolojiler 
kullanım açısından 
yeterlidir. 

Öğrenci 73 
15,1 

152 
31,3 

138 
28,5 

84 
17,3 

38 
7,8 485 3,28 1,15 Kısmen 

katılıyorum 

Veli 46 
9,1 

105 
20,9 

177 
35,2 

126 
25,0 

49 
9,7 503 2,95 1,11 Kısmen 

katılıyorum 

Öğretmen 8 
2,0 

78 
19,8 

185 
47,1 

99 
25,2 

23 
5,9 393 2,87 0,86 Kısmen 

katılıyorum 

Toplam      1381 3,04 1,07 Kısmen 
katılıyorum 

Bilgisayar masaları 
ve sandalyeleri 
yeteri kadar 
konforludur. 

Öğrenci 71 
14,6 

116 
23,9 

125 
25,7 

110 
22,6 

64 
13,2 486 3,04 1,25 Kısmen 

katılıyorum 

Veli 37 
7,4 

87 
17,5 

140 
28,2 

159 
32,0 

74 
14,9 497 2,70 1,14 Kısmen 

katılıyorum 

Öğretmen 7 
1,8 

59 
15,1 

166 
42,5 

128 
32,7 

31 
7,9 391 2,70 0,88 Kısmen 

katılıyorum 

Toplam      1374 2,82 1,12 Kısmen 
katılıyorum 

İnternet kafelerin 
temizliği yeterlidir. 

Öğrenci 46 
9,6 

88 
18,3 

138 
28,8 

116 
24,2 

92 
19,2 480 2,75 1,23 Kısmen 

katılıyorum 

Veli 27 
5,4 

48 
9,6 

134 
26,7 

175 
34,9 

118 
23,5 502 2,39 1,11 Katılmıyorum 

Öğretmen 2 
0,5 

25 
6,3 

133 
33,8 

159 
40,4 

75 
19,0 394 2,28 0,86 Katılmıyorum 

Toplam      1376 2,48 1,11 Katılmıyorum 

Isı, ışık ve 
havalandırma 
yeterlidir. 

Öğrenci 50 
10,4 

97 
20,2 

129 
26,8 

129 
26,8 

76 
15,8 481 2,82 1,22 Kısmen 

katılıyorum 

Veli 25 
5,0 

56 
11,3 

122 
24,5 

167 
33,6 

127 
25,6 497 2,37 1,13 Katılmıyorum 

Öğretmen 2 
0,5 

15 
3,8 

99 
25,0 

180 
45,5 

100 
25,3 396 2,08 0,83 Katılmıyorum 

Toplam      1374 2,44 1,13 Katılmıyorum

İnternet salonu 
alan olarak 
yeterlidir. 

Öğrenci 
66 

13,8 
113 
23,7 

141 
29,6 

88 
18,4 

69 
14,5 

477 3,03 1,24 Kısmen 
katılıyorum 

Veli 
32 
6,6 

66 
13,6 

150 
30,8 

155 
31,8 

84 
17,2 

487 2,60 1,11 Kısmen 
katılıyorum 

Öğretmen 
5 

1,3 
31 
7,9 

116 
29,7 

165 
42,3 

73 
18,7 

390 2,30 0,90 Katılmıyorum 

Toplam      1354 2,67 1,14 Kısmen 
katılıyorum 
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İfadeler Gruplar T
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H
iç
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m
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N x  ss Katılma 
Düzeyi 

f f f f f 
% % % % % 

Çocuklar için 
zararlı olan 
kumar, bahis vb. 
içerikli siteleri 
erişim 
engellenmektedir. 

Öğrenci 
152 
31,7 

88 
18,3 

74 
15,4 

82 
17,1 

84 
17,5 

480 3,29 1,49 Kısmen 
katılıyorum 

Veli 
92 

18,6 
75 

15,2 
84 

17,0 
125 
25,3 

119 
24,0 

495 2,78 1,43 Kısmen 
katılıyorum 

Öğretmen 
20 
5,1 

26 
6,6 

86 
21,8 

153 
38,8 

109 
27,7 

394 2,22 1,08 Katılmıyorum 

Toplam      1369 2,80 1,43 Kısmen 
katılıyorum 

Devletimizin ve 
milletimizin 
bütünlüğünü 
zedeleyici sitelere 
erişim 
engellenmektedir. 

Öğrenci 
159 
33,7 

106 
22,5 

75 
15,9 

65 
13,8 

67 
14,2 

472 3,47 1,43 Katılıyorum 

Veli 
107 
22,0 

92 
18,9 

98 
20,1 

112 
23,0 

78 
16,0 

487 3,07 1,39 Kısmen 
katılıyorum 

Öğretmen 
22 
5,8 

43 
11,3 

87 
22,9 

137 
36,1 

91 
23,9 

380 2,38 1,13 Katılmıyorum 

Toplam      1339 3,02 1,40 Kısmen 
katılıyorum 

12 yaşından 
küçüklerin 
yanlarında aileleri 
yoksa internet 
kafeye girişi 
engellenmektedir. 

Öğrenci 
162 
34,0 

76 
16,0 

58 
12,2 

67 
14,1 

113 
23,7 

476 3,22 1,60 Kısmen 
katılıyorum 

Veli 
124 
25,0 

63 
12,7 

62 
12,5 

124 
25,0 

123 
24,8 

496 2,88 1,53 Kısmen 
katılıyorum 

Öğretmen 
43 

11,0 
35 
9,0 

53 
13,6 

123 
31,6 

135 
34,7 

389 2,42 2,93 Katılmıyorum 

Toplam      1361 2,87 2,07 Kısmen 
katılıyorum 

Her türlü oyun, 
program, film ve 
müzikler CD vb. 
ekipmanlarla 
yasadışı olarak 
kopyalanıp, 
satılmamaktadır. 

Öğrenci 
125 
26,2 

87 
18,2 

100 
21,0 

73 
15,3 

92 
19,3 

477 3,16 1,45 Kısmen 
katılıyorum 

Veli 
94 

19,1 
104 
21,2 

77 
15,7 

113 
23,0 

103 
21,0 

491 2,94 1,43 Kısmen 
katılıyorum 

Öğretmen 
25 
6,6 

41 
10,8 

87 
23,0 

123 
32,5 

102 
27,0 

378 2,39 1,20 Katılmıyorum 

Toplam      1346 2,86 1,41 Kısmen 
katılıyorum 

Sigara yasağına 
uyulmaktadır. 

Öğrenci 
131 
27,2 

62 
12,9 

67 
13,9 

60 
12,5 

161 
33,5 

481 2,87 1,63 Kısmen 
katılıyorum 

Veli 
92 

19,1 
55 

11,4 
69 

14,3 
108 
22,5 

157 
32,6 

481 2,61 1,50 Kısmen 
katılıyorum 

Öğretmen 
14 
3,7 

31 
8,2 

69 
18,2 

111 
29,3 

154 
40,6 

379 2,05 1,11 Katılmıyorum 

Toplam      1341 2,55 1,49 Katılmıyorum 
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Tablo IV.76.‘ya göre, internet kafelerdeki uygulanan kural ve yeterliliklere ilişkin 

ortalama puanlar incelendiğinde, internet kafe işletmecilerinin davranış ve hizmetlerinin 

uygun olup olmadığına öğrenciler ( x =3,06) kısmen katılıyor, veli ( x =2,58) ve öğretmenler 

ise ( x =2,17) katılmıyorlar. İnternet kafede bilgisayar ve diğer teknolojilerin kullanım 

açısından yeterliliğine öğrenciler ( x =3,28), veliler ( x =2,95) ve öğretmenler( x =2,87) üç grup 

da kısmen katılıyor. Bilgisayar masa ve sandalyelerenin yeteri kadar konforlu olduğuna 

öğrenciler ( x =3,04), veliler ( x =2,70) ve öğretmenler( x =2,70) üç grup da kısmen katılıyor. 

İnternet kafelerin temizliğine öğrenciler ( x =2,75) kısmen katılırken, veli ( x =2,39) ve 

öğretmenler ise ( x =2,28) katılmadıklarını belirtmişlerdir. Isı, ışık ve havalandırmanın 

yeterliliğine de öğrenciler ( x =2,82) kısmen katılıyor, veli ( x =2,58) ve öğretmenler de 

( x =2,17) katılmıyorlar. İnternet salonlarının alan olarak yeterliliklerine öğrenciler ( x =3,03) 

ve veliler ( x =2,60) kısmen katılırken, öğretmenler ( x =2,30) katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Çocuklar için zararlı olan kumar, bahis vb. içerikli sitelere erişimin engellendiğine de 

öğrenciler ( x =3,29) ve veliler ( x =2,78) kısmen katılırken, öğretmenler ( x =2,22) 

katılmadıklarını belirtmişlerdir. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü zedeleyici sitelere 

erişimin engellendiğine öğrenciler ( x =3,47) katılırken, veliler ( x =3,07) kısmen 

katıldıklarını, öğretmenler ise ( x =2,38) katılmadıklarını belirtmişlerdir. 12 yaşından 

küçüklerin yanlarında aileleri olmadığı zaman internet kafeye girişlerinin engellendiğine 

öğrenciler ( x =3,22) ve veliler ( x =2,88) kısmen katılırken, öğretmenler ( x =2,42) 

katılmamışlardır. Oyun, program, film ve müziklerin yasadışı olarak kopyalanıp satılmadığına 

öğrenciler ( x =3,16) ve veliler ( x =2,94) yine kısmen katılırken, öğretmenler de ( x =2,39) 

katılmadıklarını belirtmişlerdir. Sigara yasağına uyulduğuna öğrenciler ( x =2,87) ve veliler 

( x =2,61) kısmen katılırken, öğretmenler de ( x =2,05) katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo IV.76.’da tüm grupların genel ortalamasına bakıldığında internet kafelerle ilgili 

uygulanan kural ve yeterliliklerin uygunluğuna genelde kısmen katıldıklarını belirtmişlerdir. 

İnternet kafelerin temizlik, ısı, ışık ve havalandırma yeterlilikleri ile sigara yasağı kuralının 

uygulanmasına gruplar katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo IV.77.‘de İnternet Kafelerle İlgili Kuralların Uygulanması ve Yeterlilikler Konusunda 

Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin vermiş oldukları cevapların varyans analizi ve Scheffe Testi 

sonuçları verilmiştir. 
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Tablo-IV.77. İnternet Kafelerle İlgili Kuralların Uygulanması ve Yeterlilikler Konusunda 
Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin Görüşleri ile İlgili Varyans Analizi ve Scheffe Testi Sonuçları. 

İnternet Kafelerle İlgili Kural 
ve Yeterlilikler 

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik
Derecesi

Kareler 
Ortalaması F p 

Gruplar 
Arası 

Anlamlı 
Fark 

(Scheffe) 
İnternet kafe işletmecileri 
öğrencilere ugun davranış ve 
hizmet sunmaktadır 

Gruplar arası 
Gruplar içi 

177,723 
1893,019 

2 
1390 

88,862
1,362 65,249 0,000 1-2,3 

2-3 

 Toplam 2070,742 1392    
İnternet kafelerde 
bilgisayarlar ve diğer 
teknolojiler kullanım 
açısından yeterlidir. 

Gruplar arası 
Gruplar içi 

44,155 
1553,971 

2 
1378 

22,078 
1,128 19,578 0,000 1-2,3 

 Toplam 1598,126 1380     
Bilgisayar masaları ve 
sandalyeleri yeteri kadar 
konforludur. 

Gruplar arası 
Gruplar içi 

35,747 
1716,277 

2 
1371 

17,873 
1,252 14,278 0,000 1-2,3 

 Toplam 1752,024 1373     
İnternet kafelerin temizliği 
yeterlidir. 

Gruplar arası 
Gruplar içi 

53,275 
1644,489 

2 
1373 

26,638 
1,198 22,240 0,000 1-2,3 

 Toplam 1697,765 1375     
Isı, ışık ve havalandırma 
yeterlidir. 

Gruplar arası 
Gruplar içi 

122,560 
1633,374 

2 
1371 

61,280 
1,191 51,436 0,000 1-2,3 

2-3 
 Toplam 1755,934 1373     
İnternet salonu alan olarak 
yeterlidir. 

Gruplar arası 
Gruplar içi 

118,571 
1669,833 

2 
1351 

59,286 
1,236 47,966 0,000 1-2,3 

2-3 
 Toplam 1788,405 1353     
Çocuklar için zararlı olan 
kumar, bahis vb. içerikli 
siteleri erişim 
engellenmektedir. 

Gruplar arası 
Gruplar içi 

247,889 
2553,037 

2 
1366 

123,945 
1,869 66,316 0,000 1-2,3 

2-3 

 Toplam 2800,926 1368     
Devletimizin ve milletimizin 
bütünlüğünü zedeleyici 
sitelere erişim 
engellenmektedir. 

Gruplar arası 
Gruplar içi 

251,146 
2399,136 

2 
1336 

125,573 
1,796 69,927 0,000 1-2,3 

2-3 

 Toplam 2650,282 1338     
12 yaşından küçüklerin 
yanlarında aileleri yoksa 
internet kafeye girişi 
engellenmektedir. 

Gruplar arası 
Gruplar içi 

136,407 
5726,091 

2 
1358 

68,203 
4,217 16,175 0,000 1-2,3 

2-3 

 Toplam 5862,498 1360     
Her türlü oyun, program, film 
ve müzikler CD vb. 
ekipmanlarla yasadışı olarak 
kopyalanıp, satılmamaktadır. 

Gruplar arası 
Gruplar içi 

131,573 
2562,151 

2 
1343 

65,787 
1,908 34,483 0,000 1-2,3 

2-3 

 Toplam 2693,724 1345     
Sigara yasağına 
uyulmaktadır. 

Gruplar arası 
Gruplar içi 

149,218 
2844,430 

2 
1338 

74,609 
2,126 35,096 0,000 1-2,3 

2-3 
 Toplam 2993,648 1340     

p<0,05 1=Öğrenci 2=Veli 3=Öğretmen 

Tablo IV.77.’ye göre her üç grubun internet kafelerle ilgili kuralların uygulanması ve 

yeterlilikleri ile ilgili görüşleri arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark vardır. Farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe Testi uygulanmıştır. Scheffe Testi 
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sonucunda, internet kafe işletmecilerinin davranış ve hizmetlerinin uygunluğu, internet 

kafelerde ısı, ışık ve havalandırmanın yeterliliği, internet salonlarının alan olarak yeterliliği, 

çocuklar için zararlı olan kumar, bahis vb. içerikli sitelere erişimin engellendiği, devletimizin 

ve milletimizin bütünlüğünü zedeleyici sitelere erişimin engellendiği, 12 yaşından küçüklerin 

yanlarında aileleri olmadığı zaman internet kafeye girişlerinin engellendiği, oyun, program, 

film ve müziklerin yasadışı olarak kopyalanıp satılmadığı ve sigara yasağına uyulduğuna 

ilişkin öğrencilerin görüşleri, veli ve öğretmenlerden; velilerin görüşleri de öğretmenlerden 

farklı olduğu ortaya çıkmıştır. 

İnternet kafede bilgisayar ve diğer teknolojilerin kullanım açısından yeterliliği, 

bilgisayar masa ve sandalyerenini yeteri kadar konforlu olduğu ve internet kafenin yeteri 

kadar temiz olduğu ile ilgili veli ve öğretmen arasında görüş farklılığı bulunmamıştır. Bu 

konularda görüş farklılığının öğrenci ile veli ve öğretmenler arasında olduğu belirlenmiştir. 

Tablo-IV.78. Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin İnternet Kafelerin Çalışma Saatleri ile İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı. 

Soru 
Toplam Öğrenc Veli Öğretmen Toplam 

Saatler f % f % f % f % 

İnternet kafelerin 
çalışma saatleri en 
son kaç olmalıdır? 

17.00 90 18,3 133 26,5 93 23,4 316 22,7 

19.00 123 24,9 151 30,1 124 31,2 398 28,6 

21.00 140 28,4 158 31,5 121 30,4 419 30,1 

23.00 74 15,0 41 8,2 30 7,5 145 10,4 

24.00 66 13,4 18 3,6 30 7,5 114 8,2 

Toplam 493 100,0 501 100,0 398 100,0 1392 100,0 

χ2=57,035 P=0,000 

Tablo IV.78.‘de öğrenci, veli ve öğretmenlerin “İnternet kafelerin çalışma saatleri en 

son kaç olmalıdır?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı verilmiştir. Tabloya göre 

χ2
(8)=57,035, p=0,000<0,05 gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.  

Öğrenciler %28,4, veliler %31,5 ile internet kafelerin saat 21.00’e kadar açık olmasını 

isterken, öğretmenler %31,5 oranında saat 19.00’a kadar açık olmasını istemişlerdir. Gruplar 

genelde %30,1 ile internet kafelerin saat 21.00’e kadar açık olmasını tercih etmişlerdir.  
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Tablo-IV.79. Cinsiyete Göre Öğrencilerin İnternet Kafelerin Çalışma Saatleri Tercihleri ile İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı. 

Gruplar 
f  

% 

Görüşler 
Toplam 

17.00 19.00 21.00 23.00 24.00 

Erkek 

f 

Satır % 

Sütun % 

29 

11,5 

32,2 

51 

20,2 

41,5 

83 

32,8 

59,3 

43 

17,0 

58,1 

47 

18,6 

71,2 

253 

100,0 

51,3 

Kız 

f 

Satır % 

Sütun % 

61 

25,4 

67,8 

72 

30,0 

58,5 

57 

23,8 

40,7 

31 

12,9 

41,9 

19 

7,9 

28,8 

240 

100,0 

48,7 

Toplam 

f 

Satır % 

Sütun % 

90 

18,3 

100,0 

123 

24,9 

100,0 

140 

28,4 

100,0 

74 

15,0 

100,0 

66 

13,4 

100,0 

493 

100,0 

100,0 

χ2=33,297 P=0,000 

Tablo IV.79.‘da görüldüğü gibi “İnternet kafelerin çalışma saatleri en son kaç 

olmalıdır?” sorusuna erkek öğrencilerin çoğunluğu %32,8 oranında 21.00’e kadar, kız 

öğrencilerin çoğunluğu %30 oranında saat 19.00’a kadar açık olmalı cevabını vermişlerdir. 

Araştırmaya katılan grupların vermiş oldukları cevaplar arasındaki uyum χ2
(4)=33,297 

bulunmuş ve p=0,000<0,05 olduğu için görüşler arasında bu düzeyde manidar bir fark olduğu 

gözlemlenmektedir.  

Erkek öğrenciler daha çok saat 19.00, 21.00 civarında yoğunlaşırken, kız öğrenciler 

17.00 ve 19.00 saatlerinin internet kafeler için en son çalışma saati olmasını istemişlerdir.  
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Tablo-IV.80. Yaşa Göre Öğrencilerin İnternet Kafelerin Çalışma Saatleri Tercihleri ile İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı. 

Gruplar 
f  

% 

Görüşler 
Toplam 

17.00 19.00 21.00 23.00 24.00 

12 yaş ve altı 

f 

Satır % 

Sütun % 

13 

23,2 

14,4 

23 

41,1 

18,7 

16 

28,6 

11,4 

3 

5,4 

4,1 

1 

1,8 

1,5 

56 

100,0 

11,4 

13 yaş 

f 

Satır % 

Sütun % 

25 

27,2 

27,8 

26 

28,3 

21,1 

24 

26,1 

17,1 

10 

10,9 

13,5 

7 

7,6 

10,8 

92 

100,0 

18,7 

14 yaş 

f 

Satır % 

Sütun % 

18 

24,0 

20,0 

22 

29,3 

17,9 

23 

30,7 

16,4 

7 

9,3 

9,5 

5 

6,7 

7,6 

75 

100,0 

15,2 

15 yaş 

f 

Satır % 

Sütun % 

17 

19,5 

18,9 

19 

21,8 

15,4 

28 

32,2 

20,0 

13 

14,9 

17,6 

10 

11,5 

15,2 

87 

100,0 

17,6 

16 yaş 

f 

Satır % 

Sütun % 

5 

6,6 

5,6 

19 

25,0 

15,4 

24 

31,6 

17,1 

18 

23,7 

24,3 

10 

13,2 

15,2 

76 

100,0 

15,4 

17 yaş 

f 

Satır % 

Sütun % 

9 

10,7 

10,0 

11 

13,1 

8,9 

19 

22,6 

13,6 

18 

21,4 

24,3 

27 

32,1 

40,9 

84 

100,0 

17,0 

18 yaş ve üzeri 

f 

Satır % 

Sütun % 

3 

13,0 

3,3 

3 

13,0 

2,4 

6 

26,1 

4,3 

5 

21,7 

6,8 

6 

26,1 

9,1 

23 

100,0 

4,7 

Toplam 

f 

Satır % 

Sütun % 

90 

18,3 

100,0 

123 

24,9 

100,0 

140 

28,4 

100,0 

74 

15,0 

100,0 

66 

13,4 

100,0 

493 

100,0 

100,0 

χ2=78,555 P=0,000       

Tabloya göre, internet kafelerin en son çalışma saatleri tercihlerinde 12 yaş altı ve 13 

yaş grubu öğrencilerin en çok istedikleri saat sırasıyla %41,1 ve %28,3 oranlarınnda saat 

19.00 olmuştur. 
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14 yaş grubu %30,7, 15 yaş grubu %32,2 ve 16 yaş grubu öğrenciler de %31,6 

oranlarında internet kafelerin en son çalışma saati tercihlerinin saat 21.00’e kadar olmasını 

ifade etmişlerdir. 

17 yaş grubu öğrenciler %32,1 oranında tercih ile 18 yaş grubu öğrenciler de %26,1 

tercih ile internet kafelerin saat 24.00’e kadar açık olmasını istemişlerdir. 

İlköğretim çağı yaş grubu öğrencilerin internet kafelerin en son çalışma saatleri tercihi 

19.00 olarak çıkmıştır. Öğrencilerde yaşın artması ile internetin en son çalışma saati tercihleri 

daha geç saatlere doğru yükselmektedir. Hatta ortaöğretimin son sınıflarına denk düşen 17, 18 

yaş ve üzeri öğrencilerde bu tercih bu tür ticarî işletmelerin en son kapanış saati olan 24.00’e 

kadar açık olması yönündedir.  

Tüm yaş gruplarının genel sonucunda ise en çok tercih %28,4 ile saat 21.00, ikinci 

tercih ise %24,9 ile saat 19.00’a kadar internet kafelerin açık olması yönündedir. 

Araştırmaya katılan grupların vermiş oldukları cevaplar arasındaki uyum χ2
(24)=78,555 

bulunmuş ve p=0,000<0,05 olduğu için görüşler arasında bu düzeyde manidar bir fark olduğu 

gözlemlenmektedir. 

Tablo-IV.81. Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin İnternet Kafelerde Yaş Sınırlaması Gibi Yasak ve 
Kurallara Uyulmaması ile İlgili Görüşleri. 

Soru Görüşler 
Öğrenc Veli Öğretmen 

f % f % f % 

* Sizce internet kafelerde yaş 
sınırlaması gibi yasak ve 
kurallara uyulmamasının 
sebebi nedir? 

Hiç denetim yapılmaması 217 40,2 216 40,0 163 39,2 

Denetimin yetersiz yapılması 238 44,1 309 57,2 258 62,0 

Yasaklara uymayan internet 
kafelerin cezalandırılmaması 215 39,8 221 40,9 204 49,0 

Cezaların yetersiz olması 213 39,4 283 52,4 229 55,0 

Diğer 30 5,6 25 4,6 40 9,6 

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Tablo IV.81.‘de internet kafelerde yaş sınırlaması gibi yasak ve kurallara 

uyulmamasına sebep olarak en başta “denetimin yetersiz yapılması” öğrenci %44,1, veli 

%57,2 ve öğretmenler %62 oranlarında ifade edilmiştir.  
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Öğrenciler tarafından ilk sıradaki görüşlerine oldukça yakın olarak %40,2 hiç denetim 

yapılmaması, %39,8 yasaklara uymayan internet kafelerin cezalandırılmaması, %39,4 

cezaların yetersiz olması olarak belirtilmiştir. 

Veli ve öğretmenlerin diğer sıralamaları aynı şekildedir. İki grup da cezaların 

yetersizliğini ikinci sırada veliler %52,4, öğretmenlerde %55 oranlarında, üçüncü sırada 

yasaklara uymayan internet kafelerin cezalandırılmaması veliler % 40,9, öğretmenler %49 

oranlarında, daha sonra da hiç denetim yapılmamasını veliler %40, öğretmenler %39,2 

oranlarında sebep olarak belirtmişlerdir.  

Bu anketlerin uygulandığı tarihte internet kafelerle ilgili yasal boşluk bulunduğundan 

dolayı değerlendirmelerin böyle çıkması olağandır. Ancak araştırmanın yorumlama 

aşamasında 23 Kasım 2007 tarihinde 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiş ve bu 

kanuna bağlı olarak Telekomünikasyon Kurumu tarafından 27 Ekim 2007’de “Erişim 

Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” ve 1 Ekim 2007 tarihinde de “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar 

Hakkında Yönetmelik” çıkarılarak bu alandaki kanuni boşluk doldurulmuştur. 

5651 sayılı kanunla, internet kafeler internet kafe sahiplerinin (toplu kullanım 

sağlayıcılar) yükümlülükleri ve internet kafelerde uyulması gereken kurallar açısından ve 

genel güvenlik ve asayiş yönünden kolluk güçleri tarafından denetlenecektir. 12 yaşından 

küçükler velileri olmadan, 15 yaşından küçükler de saat 20.00’den sonra internet kafeye 

giremeyecektir. Yönetmeliğe uymayanlar için 15.000 YTL’ye kadar idari para cezası 

uygulanacaktır. 

İntihara yönlendirme, cinsel istismar, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını 

kolaylıştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için 

yer, imkân sağlama ve Atatürk aleyhine yayın yapan erişim sağlayıcılarının, erişimleri de 

mahkeme kararıyla durdurulacaktır. Erişimin durdurulması kararı 24 saat içinde yerine 

getirilmesi gerekir. Aksi takdirde 10.000 YTL ile 100.000 YTL arasında erişim sağlayıcılara 

idari para cezası uygulanacaktır. 
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Tablo-IV.82. Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin İnternet Kafelerin Denetimi ile İlgili Görüşleri. 

Sorular Görüşler 
Öğrenc Veli Öğretmen Toplam 

f % f % f % f % 

İnternet kafelerin 
denetimi yeterli 
yapılıyor mu? 

Yeterli 32 6,5 18 3,5 5 1,2 55 3,9 
Yetersiz 340 69,4 387 74,9 308 76,8 1035 73,5
Hiç yapılmıyor 118 24,1 112 21,7 88 21,9 318 22,6
Toplam 490 100 517 100 401 100 1408 100,0

χ 2=18,744 P=0,001         

Denetimin ne 
sıklıkta yapılmasını 
isterdiniz? 

Hem gündüz, hem akşam 2 
defa 186 37,9 236 45,4 228 57,0 650 46,1

Her gün gündüz 1 defa 77 15,7 88 16,9 49 12,3 214 15,2
Her gün akşam 1 defa 51 10,4 48 9,2 25 6,0 124 8,8 
Haftada 1 defa 139 28,3 126 24,2 92 23,0 357 25,3
Ayda 1 defa 38 7,7 22 4,2 6 1,5 66 4,7 
Toplam 491 100 520 100 400 100 1411 100,0

χ 2=46,961 P=0,000         

Tablo IV.82.‘de öğrenci, veli ve öğretmenlerin “İnternet kafelerin denetimi yeterli 

yapılıyor mu?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı verilmiştir. Tabloya göre χ2
(4)=18,744, 

p=0,000<0,05 gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğrenciler %69,4, veliler %74,9 

ve öğretmenler %76,8 gibi yüksek oranlarda denetimin “yetersiz” olduğunu belirtmişlerdir.  

“Denetimin ne sıklıkta yapılmasını isterdiniz?” sorusuna verdikleri cevapların 

dağılımında da tabloya göre χ2
 (4)=46,961, p=0,000<0,05 gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Öğrenciler %37,9, veliler %45,4 ve öğretmenler %57,0 oranlarında büyük 

çoğunluğu denetimin “hem gündüz, hem akşam 2 defa” olması gerektiğini düşünmektedir. 

Tablo IV.83.‘de internet kafeleri denetleyecek kurum veya kurumlar tespitinde ilk iki 

sıradaki kurumlar, grubun üçünde de ortak çıkmıştır. Birinci sırada öğretmenler %52,6, veliler 

%48,1, öğrenciler de %40,7 oranlarında Emniyet Müdürlüğü’nün internet kafeleri 

denetlemesini istemişlerdir. İkinci tercihleri veliler %43,5, öğretmenler %42,8 ve öğrenciler 

%40,7 olarak Millî Eğitim Bakanlığıdır.  

Bu bulgular Gümüş (2003:273)’ün araştırmasında internet kafeleri denetlemesi en çok 

istenen Emniyet Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı birileri sonuçları ile paralellik 

göstermektedir.  
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Tablo-IV.83. Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin İnternet Kafelerin Denetimini Hangi Kurumların 
Yapması ile İlgili Görüşleri. 

Sorular Görüşler 
Öğrenc Veli Öğretmen 

f % f % f % 

* Sizce internet kafeleri 
hangi kurum 
denetlemelidir? 

Millî Eğitim Bakanlığı 220 40,7 235 43,5 178 42,8 

Belediyeler 78 14,4 95 17,6 103 24,8 

Emniyet Müdürlüğü 220 40,7 260 48,1 219 52,6 

İnternet Kafeleri Derneği 171 31,7 108 20,0 62 14,9 

Sağlık Bakanlığı 61 11,3 97 18,0 115 27,6 

Millî Eğitim Bakanlığı-Emniyet 
Müdürlüğü 186 34,4 209 38,7 151 36,3 

Emniyet Müdürlüğü-Belediyeler 81 15,0 82 15,2 54 13,0 

Emniyet Müdürlüğü-Sağlık 
Bakanlığı 61 11,3 76 14,1 51 12,3 

Yukarıdaki kurumlardan 
temsilcilerin olacağı bir Üst Kurul 86 15,9 139 25,7 165 39,7 

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir.   

Öğrenciler üçüncü tercihlerinin %34,4 oranında Millî Eğitim Bakanlığı-Emniyet 

Müdürlüğü, dördüncü tercihlerinin ise %31,7 ile İnternet Kafeler Derneği olduğunu ifade 

etmişlerdir. 

Velilerin üçüncü tercihlerini %38,7 oranında Millî Eğitim Bakanlığı-Emniyet 

Müdürlüğü, dördüncü tercihlerini %25,7 oranında tüm bu tabloda belirtilen kurumların 

temsilcilerinin olacağı bir Üst Kurul olarak belirtmişlerdir. 

Öğretmenler üçüncü tercihlerini %39,7 oranında tüm bu kurumların olacağı Üst Kurul, 

dördüncü tercihlerini ise %36,3 ile Millî Eğitim Bakanlığı-Emniyet Müdürlüğü olarak 

belirtmişlerdir. 
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Bu sonuçlara göre internet kafeleri denetlemesi istenen birimler olarak en çok tercih 

edilen Emniyet Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanığı’nın yanında Sağlık Bakanlığı, İnternet 

Kafeler Derneği ve tabloda ifade edilen tüm birimlerin temsilcilerinin olacağı bir Üst 

Kurul’da alternatifler arasında yer almıştır. 

İnternet kafelerin denetimi de Kasım 2007 tarihinde uygulamaya konulan 5651 sayılı 

yasayla mülki idare amirliklerine verilerek bu görevin kolluk güçleri tarafından yapılacağı 

belirtilmiştir. 
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BÖLÜM-V 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinden veri 

toplama araçları ile elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlar 

doğrultusunda geliştirilen önerilere yer verilmiştir.  

A. Kişisel Bilgiler ve Sosyo-Ekonomik Duruma İlişkin Sonuçlar 

Araştırmaya katılan öğrenciler 12 yaş ve altı, 13 yaş, 14 yaş, 15 yaş, 16 yaş, 17 yaş ve 

18 yaş ve üzerindeki gruplardandır. Öğrenim durumu bakımından ilköğretim 6. sınıf, 7. sınıf, 

8. sınıf, ortaöğretim 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf olarak birbirlerine yakın oranlarda çıkması, 

çalışmanın ilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim öğrencilerini kapsamasından dolayı bu 

sonuç beklenen bir durumdur. 

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun bir önceki sınıftaki not ortalaması 4,50-5,00 ve 

3,50-4,49 arasındadır. Ankete katılan öğrencilerin başarı oranı oldukça yüksektir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin baba ve annelerinin öğrenim durumları daha çok 

ilkokul mezunu veya okur-yazar, sonra lise veya meslek okulu mezunu daha sonra ortaokul 

mezunudur. Okur-yazar olmayan annelerin oranı okur-yazar olmayan babalardan 3 kat daha 

fazladır.  

Babaların mesleği daha çok işçi, memur, esnaf iken, annelerin büyük bir kısmı ev 

hanımı veya işsiz, çalışan annelerin çoğu da öğretmendir. Anne-baba veya velilerin meslekî 

durumlarını genel olarak incelediğimizde velilerin ağırlıklı olarak işçi, memur, esnaf 

olduklarını görmekteyiz. Annelerin yarıdan fazlası ev hanımı, 1/5’i de işsiz olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu sonuç bize annelerin çalışma hayatında çok aktif olmadıklarını 

göstermektedir. 

Öğrencilerin aldıkları harçlık miktarlarındaki oranlara baktığımızda ağırlıklı olarak 

çok fazla harçlık alamamakta, yarısından fazlası harçlıklarını internet kafede harcamamakta, 

harcayanların da büyük bir kısmı çok azını internet kafede harcamaktadırlar. 

Öğrenci ve velilerin belirttikleri gelir seviyelerinden çıkan sonuçlara göre genel olarak 

araştırmaya katılan aileler Türkiye şartlarında orta ve düşük gelir seviyesindeler. 
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B. Bilgisayar ve İnternet Kullanım Durumuna İlişkin Sonuçlar 

Bu bölümde öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgisayarlarının olup olmadığı, internete 

bağlantı durumları, internet kullanıp kullanmadıkları, bilgisayar ve internet kullanma 

sıklıkları, internete nerelerde girdikleri, bilgisayar ve internet teknolojileri konularında ne 

kadar bilgilendirildikleri ve internete girme nedenlerinin neler olduğuna ilişkin sonuçlara yer 

verilmiştir. 

İnternet kullanma ve internet kafeye gitmeye, evinde bilgisayar ve dolayısıyla da 

internet bağlantısı olup olmama durumu önemli bir etkendir.  

Öğrenci ve velilerden yarıdan fazlasının, öğretmenlerin de çok büyük bir kısmının 

evinde bilgisayarı bulunmaktadır. Öğretmenlerin çok yüksek bir oranda bilgisayara sahip 

olmaları eğitim adına sevindirici bir durumdur.  

Bilgisayarı olan öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin de çoğunun internet 

bağlantıları bulunmaktadır. Bu oranlar TÜİK 2008 hanelerin internete erişim imkânı verileri 

%18,9’a göre oldukça yüksektir. Eğitim camiası olarak öğrenci, veli ve öğretmenlerin, bilgi 

ve iletişim teknolojileri kullanım oranları Türkiye geneline göre çok daha iyidir. 

BİT’in kullanımının yaygınlaştırılmasında ve dolayısıyla sayısal eşitsizliği ortadan 

kaldırma çalışmalarında kamuya açık alanlardan, ücretsiz veya düşük ücretle erişim ve eğitim 

imkânı sağlayan mekanlar önemli bir strateji olarak kendini göstermiştir. Bu mekanlardan 

dünya genelinde ön plana çıkanları; Kamusal Teknoloji Merkezleri (Community Technology 

Centers), İnternet Kafeler ve İnternet Kiosklar (İnternet büfeleri) olmuştur (Gören, 2003:84). 

Bunun için Türk Telekom, 2007 yılında her ilçeye bir “İnternet Evi” açma projesi 

başlattı. Türkiye’de internet kullanımını yaygınlaştırarak bilgi toplumunun temellerini atmayı 

hedefleyen bu projeyle, 850 ilçede her biri ortalama 20 adet tam donanımlı bilgisayar ve 

genişbant internet erişimi içeren birer internet evi yapılıyor. Bu çalışma Ulaştırma Bakanlığı 

Haberleşme Genel Müdürlüğü, İl Müdürlükleri, Kaymakamlık ve Belediyeler ile işbirliği 

içerisinde sürdürülmektedir.  

TÜİK’in 2007 verilerine göre 16-24 yaş arası gençlerin 3.705.583’ü yaklaşık %68’i 

bilgisayar kullanmaktadır. Bu araştırmada çıkan sonuca göre ise “okul zamanında 

kullanmıyorum” diyenleri de dikkate alırsak öğrencilerin %95’i bilgisayar kullanmaktadır. 
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Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu en çok haftada 1-2 saat ve günde 1-2 saat bilgisayar 

kulanmaktadır. Hiç kullanmayan öğrenci çok az da olsa dikkat çekmektedir. 

Öğretmen ve velilerden bilgisayar kullananlar en çok günde 1-2 saat kullanırken, 

velilerin 1/3’ü, öğretmenlerin de çok az bir kısmı bilgisayarı hiç kullanmamaktadır.  

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2008 yılı verilerine göre Türkiye’de bilgisayar 

kullanma oranı %29,4 ve internet kullanma oranı %26,6’ya bakıldığında araştırmaya katılan 

öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgisayar ve internet kullanma oranları oldukça yüksek 

çıkmıştır. Bu oranlar eğitim, bilgi ve iletişimi teknolojileri açısından olumlu bir sonuçtur. 

Öğrenci, veli ve öğretmenler bilgisayarı en çok evde kullanmaktadır. İkinci olarak 

öğrenci ve öğretmenler okulda, veliler ise iş yerinde, her üç grup için üçüncü olarak bilgisayar 

kullandıkları yer internet kafelerdir. Öğrencilerin bilgisayarı okulda kullanmaya yakın oranda 

ve diğer gruplara göre yüksek bir oranda internet kafede kullanması beklenen bir durumdur. 

Öğrencilerin dördüncü olarak bilgisayar kullandığı yer arkadaşının evidir.  

En fazla internet kullanan grup öğrenciler olmakla beraber öğretmen ve veliler de 

yüksek oranlarda internet kullanmaktadır. Öğrenci, öğretmen ve velilerin internet kullanım 

oranları Dünya genel internet kullanım oranı olan %18,9 ve hatta Avrupa nüfusunun genel 

internet kullanım oranı olan %41,7’nin de çok üstündedir. Fakat bu sonuçlar elbette ki 

Türkiye’nin genel internet kullanım oranı olarak ifade edilemez. Çünkü Avrupa ve Dünya’da 

internet kullanım oranları olarak verilen değerler tüm hanehalkı üzerinden yansıtılan istatistikî 

değerlerdir. TÜİK’in 2007 verilerine göre 16-24 yaş arası gençlerin 3.022.829’u yaklaşık 

%56’sı internet kullanmaktadır. Ancak bu araştırmada öğrencilerin TÜİK verilerinin de 

üstünde internet kullandığı ortaya çıkmıştır. 

İnternet kafeye gitmeyle ilgili evinde bilgisayarı olan ve olmayan, internet bağlantısı 

olan ve olmayan öğrencilerin görüşleri farklılık göstermektedir. 

İnternet kafeye gidenlerin büyük çoğunluğunu bilgisayarı ve internet bağlantısı 

olmayanlar teşkil ederken, bilgisayarı ve internet bağlantısı olanlarda yüksek oranda internet 

kafeye gitmektedir. 

Bu sonuçlara göre evde bilgisayar ve internet bağlantısının olması çocukların internet 

kafeye gitmelerine engel değildir. Çıkan sonuca göre, evinde bilgisayarı olan öğrenci de 

olmayan öğrenci de, internet bağlantısı bulunan öğrenci de, bulunmayan öğrenci de internet 
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kafeye gitmektedir. Bu mekanlar çocuklar için arkadaşları ile bir araya gelip beraber ortak 

oyun oynayıp, eğlenebildikleri, ödev, araştırma, proje ve çeşitli etkinlikler yapabildikleri, 

evlerinden farklı bir ortamda zaman geçirebildikleri yerler haline gelebilmişlerdir. Önemli 

olan internet kafeleri çocuklar için en iyi şekilde ve faydalı hizmet verebilecek hale 

getirebilmektir. 

İnternet kullanmaya ilişkin kız ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında bir farklılaşma 

yoktur. Kız öğrencilerde daha çok olmak üzere, öğrenciler çok yüksek oranlarda internet 

kullanmaktadır. 

Anne ve babanın öğrenim seviyesi ile internet kullanmı arasında bir farklılaşma 

yoktur. Anne ve babası okur-yazar olmayan, anne ve babası ilkokul mezunu veya okur-yazar 

olan, anne-babası ortaokul, lise veya meslek lisesi mezunu olan, anne-babası yüksekokul, 

fakülte, yüksek lisans, doktora mezunu olan çocukların hepsinin de internet kullanım 

oranların çok yüksektir. Anne-babanın öğrenim seviyesi yükseldikçe, çocuğun internet 

kullanım oranı daha da yükselmektedir.  

Hiçbir geliri olmayan ailelerin çocuklarının internet kullanım oranı yüksek gelire sahip 

olan ailelerin çocuklarının internet kullanım oranlarına göre daha düşüktür. 

Ailenin gelir seviyesi ile evde bilgisayar ve internet bağlantısının bulunması arasında 

bir ilişki sözkonusu olduğu için, gelir seviyesi yüksek ailelerle, anne-babanın eğitim 

seviyesinin yüksek olduğu ailelerde çocukların internet kullanımı daha yüksektir.  

İnternet kullanımı konusunda okulda çok bilgilendirildiklerini belirten öğrenciler 

oldukça azdır. Öğrencilerin çoğunluğu biraz bilgilendirildiklerini belirtmektedirler. Yeterince 

bilgilendirildiklerini belirtenler 1/3’tür. 1/3’ü ise hiç bilgilendirilmediklerini belirtmişlerdir. 

Bu sonuçlar öğrencilerin internet konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini göstermektedir. 

Öğrenciler internete; en çok evde, daha sonra internet kafede, sonra da okulda 

girmektedirler. Çocukların bir kısmı da arkadaşının, akrabasının bilgisayarlarında ve anne-

babasının iş yerindeki bilgisayarlarda internete girmektedirler. Veliler de çocukları ile aynı 

görüşteler. 

Bu bulgular, (Gören, 2003:111)’nin çalışmasında, internete erişim için tercih edilen 

mekanların en başında internet kafeler gelirken, bu araştırmada çıkan sonuçlarda evler birinci 

sırada gelmektedir. Bunun yanında Gören’in araştırmasında okullar çok düşük gözükürken, 
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bu araştırmada okullarda internete girme oranını ev ve internet kafelere yakın bir oranda 

görmekteyiz.  

Bu oranın okullar lehine yükselmesinde ve değişikliklerin sebebinde MEB ile Türk 

Telekom A.Ş. arasında 5 Aralık 2003 tarihinde okullarda internet erişiminin sağlanması için 

yapılan protokolün büyük etkisinin olduğu bir gerçektir. Çünkü bu protokol gereği 2007 yılı 

sonuna kadar yaklaşık 29.000 okul/kuruma ADSL internet erişimi gerçekleştirilmiştir.  

Öğrenci ve velilere göre öğrencilerin internete girmesinin nedeni ödev-proje ve 

araştırma yapmaktır. Bu oran diğer nedenlere göre çok yüksek ve eğitim açısından son derece 

anlamlıdır.  

Bu bulgular, (Bölükbaş, 2003)’ın araştırmasında Diyarbakır örneğinde internet 

internet kafelere gelen 11-40 yaş arasında kullanıcılar ile yaptığı çalışmada internete girme 

nedenlerinden; birinci sıradaki e-mail gönderme, ikinci sıradaki oyun oynama, üçüncü 

sıradaki chat yapma, dördüncü sıradaki araştırma yapma ile farklılık göstermektedir.  

Öğrencilerin internete girmelerinin ikinci sebebi sohbet(chat) yapmak (MSN vb.) 

üçüncü neden oyun oynamaktır. Veli ve öğrenciler, öğrencilerin internete arkadaş aramak 

için girdiklerine çok katılmamışlardır. 

Öğrencilerin internet kafeye gitmeleri ile yaş durumları arasında bir farklılaşma 

bulunmamıştır. İlköğretim ikinci kademe yaş grubu ile ortaöğretim öğrencileri yaş grubu 

genel olarak aynı oranlarda internet kafeye gitmektedirler. En yüksek oran da internet kafeye 

gitmelerinde sınırlama olan 12 yaş ve altı öğrenci grubudur.  

Bu sonuç acaba internet kafeler yeteri kadar denetlenmiyor mu ya da yaptırımlar 

uygulanmıyor mu? sorularını akla getirmektedir. Ancak bu anketlerin uygulandığı tarihlerde 

5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve 26687 sayılı “İnternet Toplu 

Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik”’in olmadığını da dikkate almakta fayda vardır. 

Araştırmaya göre internet kafeye giden öğrencilerin başarıları düşük öğrenciler 

olmadığı ortaya çıkmaktadır.  

Anne ve babanın öğrenim seviyesi ile internet kafeye gitme arasında, internete girme 

nedenleri arasında olduğu gibi bir farklılaşma yoktur. Anne ve babası okur-yazar olmayan, 
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anne ve babası ilkokul mezunu veya okur-yazar olan, anne-babası ortaokul, lise veya meslek 

lisesi mezunu olan, anne-babası yüksekokul, fakülte, yüksek lisans, doktora mezunu olan 

çocukların hepsinin de internet kafeye gitme oranları yüksektir. Anne-babasının eğitim 

seviyesi yükseldikçe öğrencilerin internet kafeye gitme oranları düşmektedir. 

Haftalık aldıkları harçlık miktarına göre, öğrencilerin internet kafeye gitme 

durumunda, gruplar arasında bir farklılaşma yoktur. 40 YTL’den fazla harçlık alan 

öğrencilerle hiç harçlık alamayan öğrenci grubunun en çok internet kafeye gitmeleri dikkat 

çekmiştir. Hiç harçlık verilmiyor diyen öğrenci grubunun çok yüksek oranda internet kafeye 

gittiğini belirtmesi sonuç olarak bir çelişkidir. 

C. İnternet Kafelerle İlgili Düşüncelere İlişkin Sonuçlar 

Bu bölümde öğrenci veli ve öğretmenlerin internet kafeye gitme sıklıkları, 

öğrencilerin internet kafelerle ilgili durum ve beklentilerine ilişkin görüşleri, internet kafede 

harcanan zaman ve internette belirtilen işlemleri yapma sıklıkları, en çok tercih edilen siteler, 

internet kafelerin kütüphanelere alternatif olup olamayacağı ile ilgili öğrenci, veli ve 

öğretmen görüşlerine ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. 

Öğrenciler internet kafeye çok sık gitmemektedir. Toplam 540 öğrenciden 471’i 

internete kafeye gittiklerini belirtmelerine rağmen, gitme sıklıkları çok düşüktür. Yılda ya da 

ayda 1-2 defa gitmektedirler. İnternete girme yerleri olarak ev ve okulların internet kafelerden 

önce ilk iki sırayı almasında iki etken vardır. Bunlardan birincisi, MEB’nın tüm okullara 2003 

yılından itibaren yaptığı çalışmalarla internet bağlantısı kurması, ikincisi de. TÜİK’in 2007 

yılı verilerinde de görüldüğü gibi Türkiye’de ailelerin eğitim sisteminde öğrenci merkezli 

sistemle beraber bilgiye ulaşma yollarından en önemlilerinden biri olarak internetin, bilgi 

iletişim teknolojilerinin önemini kavrayarak bilgisayar ve internet bağlantısı edinmelerindeki 

artıştır. 

Veli ve öğretmenlerin ise büyük bir çoğunluğu hiç internet kafeye gitmemektedir. 

İlköğretim öğrencileri ile ortaöğretim öğrencilerinin internet kafeye gitme durumları 

arasında bir farklılaşma yoktur. İki grubun da genel ortalamalarına baktığımızda internet 

kafeye gitme sıklıkları aynıdır. 
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İnternet kafelerle ilgili durum ve beklentiler konusundaki görüşleri karşılaştırılan 

öğrenci, veli ve öğretmenlerin internet kafelerde teknik eleman çalıştırılması konusunda aynı 

görüşte olup buna tamamen katılmaktadırlar.  

İnternet kafelerin öğrenciler için ders saatlerinde yasaklanmasını öğretmen ve veliler 

öğrencilerden daha çok isteyerek tamamen katılmışlardır. Burada dikkat çeken bir nokta da 

hakkında ders saatlerinde internet kafelere girişine yasak getirilmesi düşünülen öğrencilerin 

katılımlarının diğer gruplar gibi bu yasağın olması yönündedir. 

İnternet kafelerin sadece eğitim ve bilim amaçlı çalıştırılmasına veli ve öğretmenler 

katılırken, öğrenciler kısmen katılmaktadırlar. 

İnternet kafelerin öğrencilere zararlı olduğuna, bilgisayar ve diğer teknolojilerinin 

yeterli olduğuna ve yiyecek, içecek satılmasına öğrenci, veli ve öğretmenler kısmen 

katılmaktadırlar. 

İnternet kafe işletmecilerinin öğrencilere nasıl rehberlik edebilecekleri konusunda 

pedogoji eğitimi almasına, eğitim sitelerinin listelenerek öğrencilerin hizmetine sunulmasına, 

aile, çocuk ve yetişkinler için ayrı bölümler oluşturulmasına ise grupların yüksek düzeyde 

tamamen katılmaları oldukça anlamlıdır. İnternet kafe işletmeciliği alanında, işletenlerin 

pedogojik eksikliklerinin olduğu ve bu alanda eğitime ihtiyaç hissedildiği 3 grup tarafından da 

belirtilmiştir.  

5651 sayılı yasa ve 26687 sayılı “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında 

Yönetmelik” madde 8’e göre internet kafe işletmecisi tüzel kişi ise işyerini yönetmek üzere 

bir sorumlu müdür görevlendirir. İşletenler gerçek kişiler olursa, onlarda sorumlu müdür 

görevlendirebilir. İnternet kafe işletenlere ve sorumlu müdürlere mülki idare amirliklerince 

yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilecektir. Eğitimin içeriği ise MEB, İçişleri Bakanlığı, 

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı’nın görüşleri alınarak belirlenecektir. Anket uygulandıktan sonra çıkan bu yasa ve 

ilgili yönetmeliklerle belirtilen eğitim ihtiyacı da uygulamalarla giderilmiş olacaktır. 

İnternet kafelere girişte mevcut olan 12 yaş sınırlamasının uygun olduğuna öğrenci ve 

veliler katılırken, öğretmenler kısmen katılmaktadırlar. Yasağın uygulandığı grup olarak 

öğrencilerin yüksek düzeyde 12 yaş sınırlamasını desteklemesi oldukça anlamlıdır.  
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İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin internet kafelerle ilgili durum ve 

beklentilerine ilişkin değerlendirmeleri karşılaştırılmış, internet kafelerin öğrenciler için ders 

saatlerinde yasaklanması ve internet kafelere giriş için uygulanan 12 yaş yasağına hem 

ilköğretim, hem de ortaöğretim öğrencileri katıldıklarını belirtmişlerdir. Yiyecek ve içecek 

satılmasına iki grup da kısmen katılarak çok istekli olmadıklarını belirtmişlerdir. Aile, çocuk 

ve yetişkinler için ayrı bölümler oluşturulmasına, ortaöğretim öğrencileri katılırken, 

ilköğretim öğrencileri tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. Eğitim sitelerinin listelenerek 

öğrencilerin hizmetine sunulması ve internet kafelerede yardımcı teknik eleman çalıştırılması 

konularında ilköğretim öğrencileri ve ortaöğretim öğrencileri görüş birliği içerisinde tamamen 

katıldıklarını belirtmişlerdir. 

İlköğretim öğrencileri internet kafelerin sadece eğitim ve bilim amaçlı çalıştırılmasına 

katılırken, ortaöğretim öğrencileri bu görüşe daha az istekli olarak kısmen katıldıklarını 

belirtmişlerdir.  

İlköğretim öğrencileri, internet kafelerin öğrencilere zararlı olduğuna kısmen 

katılırken, ortaöğretim öğrencileri ise internet kafelerin öğrencilere zararlı olmadığını bu 

görüşe katılmayarak belirtmişlerdir. 

Ortaöğretim öğrencileri, internet kafe işletmecilerinin pedogoji eğitimi almaları 

gerektiğine katılırken, ilköğretim öğrencileri bu konuda çok daha istekli olarak tamamen 

katıldıklarını belirtmişlerdir. 

İnternet kafelerde bilgisayarlar ve diğer teknolojilerin yeterliliğine İlköğretim 

öğrencileri katılırken, ortaöğretim öğrencileri kısmen katılmaktadırlar. 

İnternet kafede gerçekleştirilen işlemlere baktığımızda, öğrenciler internet kafede sık 

sık araştırma, proje ve ödevlerini yaparken, e-posta ile haberleşmeyi, oyun oynamayı, MSN 

vb.’de sohbet (chat) yapmayı, sağlık, spor, kültür, teknoloji vb. alanlarda bilgi edinmeyi, 

haberleri ve olayları takip etmeyi, müzik dinleme, indirmeyi ve boş zamanları 

değerlendirmeyi bazen yapmaktadırlar.  

Öğrenciler internette gezinti (sörf) yapmayı, program indirmeyi (download), ürünler 

ve kurumlar hakkında bilgi almayı, arkadaşlarla bir arada olmayı, film izleme ve indirmeyi 

pek az yapmaktadırlar. Arkadaş aramak, sigara vb. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek için 

hiç internet kafeye gitmediklerini belirtmektedirler. 
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İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin genel görüşlerinden yola çıkıldığında internet 

kafede en çok yaptıkları işlem araştırma, proje ve ödev yapmak olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Öğrencilerin internet kafeye sigara vb. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek ve arkadaş 

aramak amacıyla gitmediklerini çok yüksek düzeyde belirtmeleri, onların buralara kötü amaç 

ve alışkanlıklar için gelmediklerini göstermektedir. 

Öğrencilerin internet kafelerde yapılan işlemlerle ilgili görüşlerini kız ve erkek 

öğrenci bakışıyla karşılaştırdığımızda e-posta ile haberleşme, haberleri ve olayları takip etme, 

oyun oynama, program indirme, arkadaşlarla bir arada olma, boş zamanları değerlendirme ve 

internette gezinti (sörf) yapma işlemlerini erkek öğrenciler bazen yapmakta, kız öğrenciler ise 

pek az yapmaktadırlar. 

Kız ve erkek öğrenciler ortak görüşle MSN vb. ile sohbet (chat) yapma ve müzik 

dinleme, indirme işlemlerini bazen yapmaktadırlar. Fakat erkek öğrenciler kız öğrencilere 

göre biraz daha fazla chat yapmakta ve arkadaşları buluşup beraber zaman geçirmek için 

internet kafeye gitmektedirler. 

Sağlık, spor, kültür teknoloji vb. alanlarda erkek öğrenciler internet kafede sık sık 

bilgi edinirken, kız öğrenciler bazen bu konularda bilgi edinmektedirler. İnternette kafede 

erkek öğrenciler pek az arkadaş aradıklarını, kızlar ise hiç arkadaş aramadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Erkek ve kız öğrenciler internet kafede film izlemek ve indirmek ürünler, kurumlar 

hakkında bilgi edinmek işlemlerini pek az yapmaktadırlar. 

Öğrenciler sigara vb. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek amacıyla internet kafeye 

gitmemektedirler. Kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre daha fazla bu konuda kararlı 

gözükmektedir. 

İki grup da kız öğrenciler biraz daha fazla olmak üzere internet kafeye sık sık 

araştırma, proje ve ödev için gitmektedirler. 

Öğrencilerin internet kafelerde yapılan işlemlerle ilgili görüşlerini bir de ilköğretim ve 

ortaöğretim öğrencileri bakışıyla karşılaştırdığımızda, ilköğretim ve ortaöğretim 

öğrencilerinin internet kafede oyun oynama ve boş zamanları değerlendirmeyi bazen 

yaptıkları, ürünler, kurumlar hakkında bilgi edinmeyi her iki grubun da pek az yaptıkları, 



 

130 
 

sigara vb. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek için internet kafeyi hiç tercih etmedikleri ve bu 

işlemlerde farklı olmadıkları görülmektedir.  

İnternet kafede haberleşme, MSN vb. ile sohbet (chat) yapmak, internette gezinti 

(sörf) yapmak, haberleri ve olayları takip etmek, program indirmek (download) ve 

arkadaşlarıyla bir arada olmak konularında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin farklı 

oldukları ve bu işlemleri ortaöğretim öğrencileri bazen yaparken, ilköğretim öğrencileri pek 

az yaptıklarını ifade etmişlerdir. 

İlköğretim öğrencileri internet kafelerde sağlık, spor, kültür, teknoloji vb. alanlarda 

bilgi edinmeyi ve müzik dinlemeyi, indirmeyi bazen, ortaöğretim öğrencileri ise sık sık 

yapmaktadırlar. Her iki grup da film izlemeyi ve indirmeyi pek az yapmaktadırlar.  

Arkadaş aramak için her iki grup da işlem yapmadıklarını belirtirken, araştırma, proje 

ve ödev yapmak için ilköğretim öğrencileri daha fazla olmak üzere her iki grup da sık sık 

işlem yaptıklarını belirtmişlerdir.  

İnternet kafelerde hem kız ve erkek öğrenciler olarak hem de ilköğretim ve 

ortaöğretim öğrencileri olarak araştırma, proje ve ödev yapma işlemlerinin sık sık olarak en 

çok yapılan işlem olması eğitim adına anlamlıdır.  

Veliler, çok yüksek bir oranda çocuklarının internet kafeye gitme amaçlarının eğitim 

amaçlı olduğunu belirtmektedirler. Öğretmenlere göre ise öğrencilerin internet kafeye gitme 

amaçlarının başında oyun oynamak ve sohbet (chat) yapmak gelse de araştırma, proje ve ödev 

için gittiklerini de yüksek oranda kabul etmektedirler. 

Veliler sigara vb. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek için öğrencilerin internete 

kafeye gitmediklerini düşünürken, öğretmenlerin bir kısmı böyle bir amaçla öğrencilerin 

internet kafeye gittiklerini düşünmektedir.  

Velilerin internet kafeye gitme amaçları ise çocuğunun ödev-proje ve araştırmasını 

yapmak, sağlık, spor, kültür, teknoloje vb. alanlarda bilgi edinmek, e-posta ile haberleşmedir. 

Öğretmenlerin internet kafeye gitmesinde en başta gelen amacı çalışmalarını yapmak e-posta 

ile haberleşme bilgi edinmektir. Veli ve öğretmenlerde internet kafeye gitmede ödev-proje ve 

araştırma yapmak, yapılmasını sağlamak ve bilgi edinme amaçlarının en başta gelmesi eğitim 

adına sevindirici bir sonuçtur.  
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Öğrencilerin en çok tercih ettikleri sitelerin başında eğitimle ilgili siteler (araştırma, 

ödev ve proje siteleri, eğitim portalı) gelmesi, internete girme nedenlerinde ve internet kafeye 

gitme amaçlarında da ilk sıralarda gelmesi internetin eğitimde önemli bir önem kazandığını 

göstermektedir. Öğrencilerin eğitimle ilgili sitelerden sonra tercih ettikleri siteler; arama 

motorları, oyun siteleri, e-posta siteleri, film siteleri, haber siteleri, müzik siteleri, sohbet 

(chat) siteleri (msn vb.) ve değişik isimlerde belirtilen diğer siteler; sonra spor siteleri, 

program indirme siteleri, arkadaş arama siteleri, internette gezinti (sörf) yapmak, belgesel 

siteleri, resim siteleri, fal, burç yorumu siteleri gelmektedir. Öğrenciler arama motorlarından 

google, oyun sitelerinden www.kraloyun, www.wikipedi.org, e-posta sitelerinden www.mynet, 

www.hotmail, www.yahoo ve film sitelerinden www.youtube (Video sitesi) sitelerini en fazla 

tercih etmektedirler. 

Öğrenci, veli ve öğretmenler birbirlerinden farklı düzeylerde de olsa ortak fikirleri 

internet kafelerin kütüphanelerin yerini alamayacağı yönündedir. Öğrenci, veli ve öğretmenler 

okullarda kütüphanelerin veya bilgisayar teknoloji sınıflarının internet kafe şeklinde 

işletilmesi veya kullanılması konusunda evet ve hayır görüşleri birbirlerine yakın durumda 

olduğu için bu konuda net değiller.  

Okullarda kütüphaneler, BT sınıfları veya okulda başka bir alandan hangisinin internet 

kafe hizmeti vermeli sorusuna ilişkin değerlendirmede tüm gruplar BT sınıflarını tercih 

etmektedir. 

Okullarda internet kafe olursa kimler tarafından işletilmeli sorusuna öğrenciler, veliler 

ve öğretmenler Okul İdaresi’nin işletmesini tercih etmişler, öğretmenlerin diğer alternatifi 

Okul-Aile Birliği’dir.  

D. İnternet Kafelerle İlgili Durum ve Denetime İlişkin Sonuçlar 

Bu bölümde internet kafede harcanan zaman, ne zaman gidildiği, öğrencilerin 

internete girmeyi, spora, park ve bahçede oyun ve arkadaşlarına tercih edip etmedikleri, 

kendilerini bağımlı hissedip hissetmedilleri, inter hakkındaki bilgileri, internet kafeye 

kimlerin/nelerin etkisi ile gittikleri, internet kafeye gitmenin davranışlarını nasıl etkilediği, 

internet kafelerde kurallara ne kadar uyulduğu, internet kafelerde denetimlerin nasıl olduğu ve 

hangi kurumların denetlemesi gerektiği internet kafelerle ilgili olumsuz buldukları konularla 

ilgili öğrenci, veli ve öğretmen görüşlerine ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. 

http://www.kraloyun/�
http://www.wikipedi.org/�
http://www.mynet/�
http://www.hotmail/�
http://www.yahoo/�
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Öğrencilerin büyük çoğunluğunun internet kafede 1-2 saat ya da 1 saatten az kalmaları 

ve en çok da ayda 1-2 defa internet kafeye gitmeleri oldukça normal bir durum olarak 

değerlendirilebilir. Çünkü, evinde bilgisayar ve interneti olmayan öğrencilerin dersleri ile 

ilgili etkinlik, ödev ve araştırmaları yapabilecekleri ortamlar, Gümüş (2003)’ün 

araştırmasında da geçen dijital kütüphaneler benzetmesi olarak internet kafelerdir. 

Veli ve öğretmenlerin ise büyük bir çoğunlu internet kafeye gitmemekte, en çok 

gidenlerde yılda 1-2 defa gitmekte ve internet kafede 1 saatten az kalmaktadırlar. 

Öğrencilerin internet kafeye daha çok hafta sonlarında ve okuldan sonra gitmesi, ders 

saatlerinde gidenlerin çok az olması eğitim, öğretim ve öğrenciler açısından olumludur. 

Öğrencilerin büyük bir kısmının son yıllarda internet kafeye gittiklerini belirtmeleri, 

MEB tarafından değiştirilip uygulamaya konulan yapılandırmacı ders programlarına ve buna 

bağlı olarak uygulanan öğrenci merkezli eğitim sistemiyle araştırma yapmak, bilgiye ulaşmak 

ve birçok etkinlikleri yapmak için internet gereksinimine ihtiyaç duymalarından 

kaynaklanmaktadır. Nisan 1993 yılından itibaren Türkiye’de internete bağlantının olması, 

1996 yılından itibaren de internet kafelerin açılmış olmasına rağmen öğrecilerin son yılarda 

internet kafeye gitmeleri, internete girme nedenlerinin başında da daha önce de belirttitkleri 

gibi araştırma, proje ve ödev yapmanın gelmesi de bu görüşe paraleldir.  

Öğrencilerin büyük bir kısmı internet kafede ve internette çok fazla kalmadıkları 

görüşünde iken, internet kafede çok fazla kaldığını düşünenler 1/5 oranındadır. Bu bulgular 

Bölükbaş (2003:102)’ın araştırmasındaki internet kullanıcılarının %18’inin kendilerini 

bağımlı hissettikeleri, %74’ünün bağımlı hissetmedikleri değerlendirmeleri ile paralellik 

göstermektedir. 

Öğrencilerin internette fazla kaldığını belirtenlerden yaklaşık 1/5’i internete girmeyi, 

spora, parka ve bahçede oyun ve arkadaşlarına tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Çocukların 

internete girmeyi, yaşlarının doğal aktivitelerine, hem fiziksel, hem de ruhsal ihtiyaçları olan 

oyunlara tercih etmeleri dikkat çeken ve üzerinde durulması gereken bir sonuçtur. 

İnterneti spora, parkta ve bahçede oyuna tercih eden öğrencilerin yarıya yakını 

kendilerini biraz bağımlı, çok ve çok fazla bağımlı hissedenler yaklaşık 1/10 oranında 

çıkmıştır. 
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İnternet bağımlılığını, internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, 

internete bağlı olmadan geçen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında ise aşırı 

sinirlilik hali ve saldırgan olunması durumu olarak tarif etmek mümkündür. Bağımlılık 

kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Çünkü kişilerin internet bağımlısı olma nedenleri farklı 

olabilir. Birçok farklı nedenin rol oynadğı internete bağımlılığın oluşumunda ortak nokta, 

internet bağımlılarının genelde yalnız insanlar olmalarıdır (Bölükbaş, 2003:102). 

Öğrencilerin internet kullanımı konusunda da bilgilendirilmeye ihtiyaçları olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bu konuda okullarda bilgisayar ve doğru internet kullanımı konusunda 

eğitimin gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Öğrencilerin internet kafeye en başta arkadaşlarının etkisiyle gitmesi, Bölükbaş 

(2003:76)’ın araştırmasında internet kullanıcılarının interneti arkadaşlarının etkisiyle 

tanımaları ile paralellik göstermektedir. Bu araştırmada dikkat çeken nokta öğretmenlerin de 

öğrencilerin internet kullanmasında etken olmasıdır. Eğitimcilerle beraber ailelerin 

çocuklarını internet kafeye yönlendirmesi bu mekanların eğitim sistemi içinde yer almaya 

başladıklarının bir göstergesi olabilir. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu internet kafeye giderken ailelerinden her zaman izin 

almakta, çok azı hiç izin almamaktadır. Aile ve çevre ise çocukların internet kafeye 

gitmelerine bazen olumlu, bazen olumsuz bakmaktadır. 

12 ve daha küçük yaşta internet kafeye gitme konusunda veli ve öğretmenlerin 

görüşleri arasında oldukça fark vardır. 12 yaşından küçük çocukların internet kafeye 

gittiklerine veliler düşük oranlarda katılmalarına rağmen, öğretmenlerin büyük çoğunluğu 

küçük çocukların internet kafeye gittiklerini belirtmişlerdir. 

Bu duruma göre, öğrencilerin anne ve babalarından izinsiz internet kafelere gittikleri 

sonucu çıkmaktadır. Bu durum çocukların internet kafeye izinsiz gitmesi ile ilgili daha önce 

belirtilen değerlendirmeye paralel bir sonuçtur.  

12 ve daha küçük yaşta çocukların ya da öğrencilerin internet kafeye gittiğini belirten 

velilerden çoğuna göre çocukları internet kafeye aileden bir büyük ile gitmekte, öğretmenlere 

göre ise çocuklar internet kafeye yalnız ya da akranı bir arkadaşı ile gitmektedir. 
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İnternet kafeye giden öğrencilerin davranışlarıyla ilgili öğretmenler daha olumsuz 

düşünmekte, öğrenci ve velilere göre genel olarak öğrencilerin internet kafelerden olumsuz 

etkilendiği kanısındadırlar.  

Öğretmenler, internet kafeye giden öğrencilerin ders çalışmasında, günlük hayatında, 

planlarında, derslere olan ilgisinde ve okuldaki başarısında bir olumsuzluk görürken, 

öğrenciler tam tersini düşünerek bunlara katılmamakta, veliler ise kısmen çocukların olumsuz 

etkilendiğini düşünmektedirler.  

Öğrencilerin daha ağırlıklı olmak üzere velilerle beraber ortak düşünceleri, internet 

kafeye giden öğrencilerin devamsızlığının artmadığını, gerçekleri saklayıp, yalan söylemeye 

başlamadığını, ailesi ve öğretmenleri ile ilişkilerinin ve sosyal ilişkilerinin olumsuz 

etkilenmediğini, kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaş olmadığını, yalnızlaşmadığını, 

ahlakî ve kültürel değerlerinin olumsuz etkilenmediğini ve kötü alışkanlıklar edinmediğini 

belirtirken, öğretmenler ise tam tersini düşünerek bu olumsuzların olduğunu belirtmektedirler. 

Öğretmenler, internet kafeye giden öğrencilerin zamanının önemli bir kısmını burada 

geçirdiğini ve kötü alışkanlıkları olan insanlar tanıdığını düşünürken, öğrenci ve veliler, 

öğretmenlerden farklı düşünerek bunlara katılmamaktadır. 

İnternet kafeye giden öğrenciler arkadaşlarının sayısının artmadığını belirtirken, 

öğretmen ve veliler biraz arttığını belirtmektedir. 

Öğrenci ve öğretmenler velilerden farklı olarak, internet kafeye giden öğrencilerin 

insanlarla daha iyi ve kolay iletişim kurduğuna inanmamaktadır. 

Öğrenci ve velilerin fikirlerine göre internet kafeye giden öğrencilerde kendine olan 

güvenin ve hayatı daha iyi algılamanın kısmen arttığı, öğretmenler göre ise artmadığı 

yönündedir. 

Öğrenci, veli ve öğretmenler, internet kafeye giden öğrencilerin araştırma, proje ve 

ödevlerini daha iyi hazırladıklarını ve başarılı olduklarını belirtmişlerdir.  

İnternet kafeye giden kız ve erkek öğrenciler günlük hayatlarının ve planlarının, sınıfta 

derslere ilgilerinin, okuldaki başarılarının, sosyal ilişkilerinin olumsuz etkilenmediğini, 

arkadaş sayılarının artmadığını ve kötü alışkanlıkları olan insanlar tanımadıklarını 

belirtmektedirler.  
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Kız ve erkek öğrenciler, internet kafeye gitmenin devamsızlıklarını artırmadığını, 

aileleri ve öğretmenleri ile olan ilişkilerini olumsuz etkilemediğini, kendilerini 

yalnızlaştırmadığını, kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaş olmadıklarını ve kötü 

alışkanlıklar edinmediklerini belirtmektedirler.  

İnternet kafeye giden kız ve erkek öğrenciler gerçekleri sakamaya ve yalan söylemeye 

başlamadıklarını, zamanlarının önemli bir kısmını burada geçirmediklerini, ahlakî ve kültürel 

değerlerinin olumsuz etkilenmediğini kız öğrenciler daha kesin olmak üzere ifade etmişlerdir. 

Erkek öğrenciler internet kafeye gitmenin insanlarla daha iyi ve daha kolay iletişim 

kurmalarına biraz etkisi olduğunu bilirtirken, kız öğrenciler internet kafenin bu davranışlarına 

bir etkisinin olmadığını belirtmişlerdir. 

Kız ve erkek öğrenciler internet kafeye gitmenin hayatı daha iyi algılamalarını ve 

kendilerine olan güveni biraz artırdığını ifade etmişlerdir. 

Erkek öğrencilerin de, kız öğrencilerin de tamamen katıldıkları tek görüş internet 

kafelerin araştırma, proje ve ödevlerini daha iyi hazırlamalarını ve başarılı olmalarını 

sağladığı mekanlar olmalarıdır. İnternet kafeler hem kız hem erkek öğrencilerin belirttikleri 

gib ödev, proje ve araştırmalarında başarılarını arttıran bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gruplara açık uçlu olarak internet kafelerde olumsuz buldukları ve gördükleri 

durumlar sorulduğunda öğrenciler, internet kafelerde sigara içilmesini, 12 yaşından küçük 

çocukların ebeveyni olmadan internet kafeye gelmesini, zararlı sitelere girilmesini, ortamın 

temiz olmamasını, cinsel içerikli sitelere girilmesini olumsuz buldukları verilen cevaplardan 

anlaşılmaktadır. Öğrenciler daha sonra küfür ve argo konuşulduğunu, zararlı siteler için 

güvenlik oluşturulmadığını, internet kafelerin zararlı alışkanlıklar kazandırdığını, havasız ve 

çok gürültülü ortamlar olduklarını, kötü alışkanlıkları olan insanlarla karşılaşıp arkadaşlık 

kurulduğunu, işletenlerin eğitimsiz, ilgisiz ve hizmette yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 

Velilerin internet kafelerle ilgili olumsuz buldukları durumlardan en önceliklileri ise; 

sigara içilmesi, 12 yaşından küçük çocukların ebeveyni olmadan internet kafeye girebilmesi, 

zararlı siteleri girilmesi, zararlı alışkanlıklar kazandırması, zararlı siteler için güvenlik 

oluşturulmaması, denetimsizliği, çocukların internet kafelerde kötü alışkanlıkları olan 

insanlarla karşılaşması ve arkadaşlık kurması, cinsel içerikli sitelere girilmesi, kötü 

alışkanlıkları olan insanların internet kafelerde toplanması, temiz olmaması, 
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havalandırmanın yetersiz olması ve çok zaman kaybettirdiğinden dolayı çocukların ders 

çalışmamasıdır. 

Öğretmenlere göre internet kafelerin en çok olumsuz olan özellikleri sırasıyla; internet 

kafelerin zararlı alışkanlıklar kazandırması, sigara içilmesi, sosyal ilişkileri olumsuz 

etkilemesi, toplumdan uzaklaştırıması, yalnızlaştırması ve sanal dünyalar oluşturması, 

çocukların internet kafelerde kötü alışkanlıkları olan insanlarla karşılaşması ve arkadaşlık 

kurması, çok zaman kaybettirdiğinden çocuklara ders çalışmaya zaman kalmaması, zararlı 

siteler için güvenlik oluşturulmaması, ahlakî değerleri olumsuz etkilemesi, denetimsizliği, 12 

yaşından küçük çocukların ebeveyni olmadan internet kafeye girebilmesi, derslere ilgiyi 

azaltması, çocuklar için zararlı sitelere girilmesi ve kötü alışkanlıkları olan insanların burada 

toplanması şeklindedir. 

Öğrenci ve veliler internet kafelerde en çok karşılaştıkları olayların başında, internet 

kafelerde sigara içilmesi, 12 yaşından küçük çocukların ebeveyni olmadan internet kafeye 

gitmesi ve çocukların zararlı sitelere girmesini aynı şekilde ilk üç sırada belirterek bu 

konulara ilişkin hassasiyetlerini ifade etmişlerdir. Bu sonuç öğrenci ve veliler açısından 

karşılaşılan ve yaşanılan olayların yansıması olarak düşünülebilir. Ancak, bu anket 

uygulandığı zaman 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu 

yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun” olmadığı için 

olumsuzlukların yaşanması uygulamadaki kanun boşluklarından doğmuştur.  

İnternet kafelerle ilgili öğrenci, veli ve öğretmenlerin en çok olumsuz buldukları 

değerlendirmelerde öğrenci ve velilerin görüşleri arasında ortak ifadeler daha çok 

bulunmaktadır. Öğretmenlerin, internet kafelerle ilgili olumsuz buldukları değerlendirmelerin 

sıralaması öğrenci ve velilere göre farklılık arzetmektedir.  

Okullar; spor, sanat, sosyal faaliyet ve etkinlikler konusunda %70’in üzerinde yetersiz 

görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin internet kafeye gitme oranlarının yüksek çıkması 

anlamlıdır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Bakanlığın başlıca görevlerinden 

olan “Okullarda beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek” 

kapsamında okullardaki bu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.  

Öğrenciler, internet kafelerde işletmecilerin davranış ve hizmetlerinin uygunluğuna, 

ısı, ışık, havalandırma ve internet salonunun, bilgisayar ve teknolojilerinin, masa ve 

sandalyelerinin konforunun yeterliliğine, kafenin temizliğine, çocuklar için zararlı olan 



 

137 
 

kumar, bahis vb. içerikli sitelere erişimin ve 12 yaşından küçük çocukların aileleri olmadan 

internet kafeye girişinin engellendiğine, her türlü oyun, program, film ve müziklerin CD vb. 

ekipmanlarla yasadışı olarak kopyalanıp korsan olarak satılmadığına ve sigara yasağına 

yeterince uyulmadığını, kısmen katıldığını belirtirken, devletimizin ve milletimizin 

bütünlüğünü zedeleyici sitelere erişimin engellendiğini belirtmektedirler. 

Velilere de internet kafelerde, bilgisayar ve teknolojilerinin, masa ve sandalyelerinin 

konforunun ve salonların yeterliliğine, çocuklar için zararlı olan kumar, bahis vb. içerikli 

sitelere erişimin, devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü zedeleyici sitelere erişimin ve 12 

yaşından küçük çocukların aileleri olmadan internet kafeye girişinin engellendiğine, her türlü 

oyun, program, film ve müziklerin CD vb. ekipmanlarla yasadışı olarak kopyalanıp korsan 

olarak satılmadığına ve sigara yasağına yeterince uyulduğuna kısmen katılmaktadırlar. 

Veliler, internet kafe işletmecilerinin öğrencilere uygun davranış ve hizmet 

sunmadıklarını, kafelerin temizliğinin, ısı, ışık ve havalandırmalarının yeterli olmadığını 

belirtmektedirler. 

Öğretmenler ise öğrencilerden farklı olarak, internet kafelerde işletmecilerin davranış 

ve hizmetlerinin uygunluğuna, ısı, ışık, havalandırma ve internet salonunun, kafenin 

temizliğine, çocuklar için zararlı olan kumar, bahis vb. içerikli sitelere erişimin ve 12 

yaşından küçük çocukların aileleri olmadan internet kafeye girişinin engellendiğine, her türlü 

oyun, program, film ve müziklerin CD vb. ekipmanlarla yasadışı olarak kopyalanıp korsan 

olarak satılmadığına, devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü zedeleyici sitelere erişimin 

engellendiğine ve sigara yasağının uygulandığına katılmadıklarını belirtirken, bilgisayar ve 

teknolojilerinin, masa ve sandalyelerinin konforunun yeterliliğinin kısmen olduğunu 

belirtmektedirler. 

Tüm grupların genel ortalamasına bakıldığında internet kafelerle ilgili uygulanan kural 

ve yeterliliklerin uygunluğuna genelde kısmen katıldıklarını belirtmişlerdir. İnternet kafelerin 

temizlik, ısı, ışık ve havalandırma yeterlilikleri ile sigara yasağı kuralının uygulanmasına 

gruplar katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrenciler ve veliler internet kafelerin saat 21.00’e kadar açık olmasını isterken, 

öğretmenler saat 19.00’a kadar açık olmasını istemişlerdir. Gruplar genelinde 

değerlendirdiğimizde internet kafelerin saat 21.00’e kadar açık olması tercih edilmiştir. 
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İnternet kafelerin en son çalışma saatlerine ilişkin erkek öğrencilerin ilk tercihleri saat 

21.00’e kadar olurken, ikinci tercihleri saat 19.00’a kadar açık olması yönündedir. Kız 

öğrencilerin ilk tercihleri ise internet kafelerin saat 19.00’a kadar açık olması olurken, ikinci 

tercihleri saat 17.00 olarak çıkmıştır. Grupların genel değerlendirmesinde ise internet 

kafelerin en son çalışma saati olarak yoğunluk saat 19.00’a kadar ve ikinci tercihleri de saat 

21.00’e kadar olması yönündedir. 

12 yaş altı ile 13 yaş grubu öğrenciler internet kafelerin en son çalışma saatinin 

19.00’a kadar olmasını isterken, 14 yaş, 15 yaş ve 16 yaş grubu öğrenciler internet kafelerin 

en son çalışma saatinin 21.00’e kadar, 17 yaş grubu öğrenciler ile 18 yaş grubu öğrenciler ise 

internet kafelerin saat 24.00’e kadar açık olmasını istemişlerdir. 

İlköğretim çağı yaş grubu öğrencilerin internet kafelerin en son çalışma saatleri tercihi 

19.00 olarak çıkmıştır. Öğrencilerde yaşın artması ile internetin en son çalışma saati tercihleri 

daha geç saatlere doğru yükselmektedir. Hatta ortaöğretimin son sınıflarına denk düşen 17, 18 

yaş ve üzeri öğrencilerde bu tercih bu türdeki ticarî işletmelerin en son kapanış saati olan 

24.00’e kadar açık olması yönündedir.  

Tüm yaş gruplarının genelinde ağırlıklı ortalama ise saat 21.00’e kadar açık olması 

yönündedir. 

İnternet kafelerde yaş sınırlaması gibi yasak ve kurallara uyulmamasına sebep olarak 

öğrenci, veli ve öğretmenler en başta denetimin yetersiz yapılmasını göstermektedirler. 

Öğrenciler yasak ve kurallara uyulmamasının diğer sebeplerini hiç denetim 

yapılmaması, yasaklara uymayan internet kafelerin cezalandırılmaması ve cezaların yetersiz 

olması olarak görmektedirler. 

Veli ve öğretmenler de yasak ve kurallara uyulmamasına denetimin yetersizliğinden 

başka, cezaların yetersizliğini, yasaklara uymayan internet kafelerin cezalandırılmamasını, hiç 

denetim yapılmamasını sebep olarak belirtmişlerdir.  

Bu anketlerin uygulandığı tarihte internet kafelerle ilgili yasal boşluk bulunduğundan 

dolayı değerlendirmelerin böyle çıkması olağandır. Ancak bu araştırmanın tamamlama 

aşamasında 23 Kasım 2007 tarihinde 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiş ve bu 

kanuna bağlı olarak Telekomünikasyon Kurumu tarafından 1 Ekim 2007 tarihinde “İnternet 
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Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” ve 27 Ekim 2007’de de “Erişim 

Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” çıkarılarak bu alandaki kanuni boşluk doldurulmuştur. 

5651 sayılı kanunla internet kafeler, internet kafe sahipleri (toplu kullanım 

sağlayıcılar) yükümlülükleri ve internet kafelerde uyulması gereken kurallar açısından ve 

genel güvenlik ve asayiş yönünden kolluk güçleri tarafından denetlenecektir. 12 yaşından 

küçükler velileri olmadan, 15 yaşından küçükler de saat 20.00’den sonra internet kafeye 

giremeyecektir. Yönetmeliğe uymayanlar için 15.000 YTL’ye kadar idarî para cezası 

uygulanacaktır. 

İntihara yönlendirme, cinsel istismar, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını 

kolaylıştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için 

yer, imkân sağlama ve Atatürk aleyhine yayın yapan erişim sağlayıcılarının, erişimleri 

mahkeme kararıyla durdurulacaktır. Erişimin durdurulması kararı 24 saat içinde yerine 

getirilmesi gerekir. Aksi takdirde 10.000 YTL ile 100.000 YTL arasında erişim sağlayıcılara 

idarî para cezası uygulanacaktır. 

Öğrenci, veli ve öğretmenler internet kafelerde denetimin “yetersiz” yapıldığını, 

öğrenci, veli ve öğretmenlerin büyük çoğunluğu denetimin “hem gündüz, hem akşam 2 defa” 

olması gerektiğini düşünmektedirler. 

İnternet kafeleri denetleyecek kurum veya kurumlar tespitinde ilk iki sıradaki tercih 

edilen kurumlar, grubun üçünde de ortak çıkmıştır. Öğretmenler, veliler ve öğrencilerin ilk 

tercihleri Emniyet Müdürlüğü’nün internet kafeleri denetlemesidir. İkinci tercihleri Millî 

Eğitim Bakanlığıdır.  

Bu bulgular Gümüş (2003:273)’ün araştırmasında internet kafeleri denetlemesi en çok 

istenen Emniyet Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı sonuçları ile paralellik göstermektedir.  

Öğrencilerin ilk iki tehcihlerinden sonraki tercihleri Millî Eğitim Bakanlığı-Emniyet 

Müdürlüğü ve İnternet Kafeler Derneği’dir. 

Velilerin sonraki tercihlerini ise Millî Eğitim Bakanlığı-Emniyet Müdürlüğü ve burada 

belirtilen tüm kurumların temsilcilerinin olacağı bir Üst Kurul olarak belirtmişlerdir. 
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Öğretmenler üçüncü tercihlerini burada belirtilen tüm birimlerin temsilcilerin olacağı 

Üst Kurul ve Millî Eğitim Bakanlığı-Emniyet Müdürlüğü olarak belirtmişlerdir. 

Bu sonuçlara göre internet kafeleri denetlemesi istenen birimler olarak en çok tercih 

edilen Emniyet Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanığı’nın yanında Sağlık Bakanlığı, İnternet 

Kafeler Derneği ve tabloda ifade edilen tüm birimlerin temsilcilerinin olacağı bir Üst 

Kurul’da alternatifler arasında yer almıştır. 

İnternet kafelerin denetimi de Kasım 2007 tarihinde uygulamaya konulan 5651 sayılı 

yasayla mülkî idare amirliklerine verilerek bu görevin kolluk güçleri tarafından yapılacağı 

belirtilmiştir. 
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ÖNERİLER 

Öğrencilere yeterli bilgisayar ve bilinçli internet kullanmaları sağlanarak bir internet 

etiği, doğru internet kullanım kültürü oluşturulmalıdır. 

Penetrasyon oranı da denilen nüfusun internete ulaşma oranında Dünya ortalamasının 

üstündeyiz. Ancak ülkemizde internet kullanım oranı Avrupa’dan, Avrupa’daki internet 

kullanım oranı da Amerika’dan daha düşüktür.  

BİT’in kullanımının yaygınlaştırılmasında ve dolayısıyla sayısal eşitsizliği ortadan 

kaldırma çalışmalarında kamuya açık alanlardan, ücretsiz veya düşük ücretle erişim ve eğitim 

imkânı sağlayan mekânlar olarak Türk Telekom’un, Dünya’da ön plana çıkan “Kamusal 

Teknoloji Merkezleri” örneği olan 2007 yılında her ilçeye bir “İnternet Evi” açma projesi 

yaygınlaştırılmalı, uygulama belde ve hatta köylere kadar yaygınlaştırılmalıdır. 

Aday olduğumuz Avrupa Birliği’nin internetin güvenli kullanımını teşvik etmek 

amacıyla hazırladığı eylem planları gibi uluslar arası çalışmalar takip edilerek uygulanmalıdır. 

İnternet kafelerde aile, çocuk ve yetişkinler için ayrı bölümler oluşturulmalıdır. 

Eğitim siteleri listelenerek öğrencilerin hizmetine sunulmalı ve internet kafelerede 

yardımcı teknik eleman çalıştırılmalıdır. 

İnternet Üst Kurulu ve İnternet Güvenliği Başkanlığı, internet kafelerde intihara 

yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyuşturucu madde kullanılmasını 

kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için 

yer ve imkân sağlanması ve Atatürk’e hakaret gibi 8 temel stratejik başlıktaki suçların takibini 

çok sıkı olarak yapmalıdır. 

5651 sayılı yasa ve 26687 sayılı “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında 

Yönetmelik” madde 8’e göre İnternet kafe işletenlere ve sorumlu müdürlere mülkî idare 

amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme ve pedogoji eğitimi, eğitimin içeriğini hazırlayacak 

MEB, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından titizlikle hazırlanarak, mülkî idare 

amirliklerince muhakkak uygulanmalıdır.  
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Denetim yapan kolluk güçlerinin 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve ilgili yönetmeliklere ilişkin iyi bir eğitimden 

geçirilmeleri sağlanmalıdır.  

İnternet kafelerde denetimler yeterli olmalı, hatta “hem gündüz, hem akşam 2 defa” bu 

mekânlar denetlenmelidir. 

Gümüş’ün (2003:291) araştırmasında da belirttiği gibi bu mekânlar “dijital 

kütüphane” olarak algılanmalı ve bu fonksiyonda çalışmaları sağlanmalıdır. 

Bu araştırmadan çıkan sonuca göre öğrenci internet kafelerden en çok araştırma, proje 

ve ödev olmak üzere bilgiye ulaşım için yararlandığından, Sevindik (2003:113)’ün 

araştırmasında da belirttiği gibi bu mekânlar Avrupa’daki eğitimde yeniden yapılanma 

modelinde olduğu gibi eğitim kurumları içerisinde değerlendirilmelidir. 
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EKLER 

EK-1 

 

MEB 
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 
 
 
 
 

İNTERNET KAFELERİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  
 

ÖĞRENCİ ANKET FORMU 
 

 
 

 
Değerli öğrenci, 

Bu araştırma MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi tarafından “İnternet Kafelerin 
öğrenciler Üzerindeki Etkisi”ni belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Anket 4 bölümde yer alan 53 
sorudan oluşmaktadır. Anketi cevaplamanız yaklaşık 40 dakikanızı alacaktır. 

Bu çalışmada belirttiğiniz her şey gizli kalacaktır. Sonuçlar sadece çalışmanın amaçlarına 
yönelik kullanılacaktır. Bu nedenle sorulara doğru olarak yanıt vermeniz çalışmanın güvenilirliği 
açısından çok önemlidir.   

Lütfen bütün soruları dikkatlice okuyunuz. Hiçbir soruyu boş bırakmayınız. Her soru için size 
en doğru olan seçeneği mutlaka işaretleyiniz. Soruları parantez içindeki boşluklara (X) işareti koyarak 
cevaplandırınız. 

Her soru için aksi belirtilmemişse sadece bir cevabı işaretleyiniz. 
 

  MEB 
 EARGED BAŞKANLIĞI 
 Araştırma Şubesi 
 earged@meb.gov.tr 

mailto:earged@meb.gov.tr�
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A. GENEL BİLGİLER VE SOSYO-EKONOMİK DURUM 

 
 

1. Cinsiyetiniz. 

(  ) Erkek 
(  ) Kız 
 

2. Yaşınız?  

(  ) 12 ve altı 
(  ) 13  
(  ) 14  
(  ) 15  
(  ) 16  
(  ) 17  
(  ) 18 ve üzeri 

 
3. Öğrenim durumunuz 

(  ) İlköğretim 6. sınıf 
(  ) İlköğretim 7. sınıf 
(  ) İlköğretim 8. sınıf 
(  ) Ortaöğretim 9. sınıf 
(  ) Ortaöğretim 10. sınıf 
(  ) Ortaöğretim 11. sınıf 
 

4. Bir önceki sınıftaki not ortalamanız kaçtır? 

(  ) 1,50’den düşük 
(  ) 1,50-2,49 
(  ) 2,50-3,49 
(  ) 3,50-4,49 
(  ) 4,50-5,00 
 

5. Yaşadığınız ilin adı: …………………………………. 
 

6. Yaşadığınız yerleşim birimi 

(  ) İl 
(  ) İlçe 
(  ) Belde 
 

7. Babanızın öğrenim durumu 

(  ) Okur-yazar değil 
(  ) İlkokul mezunu veya okur-yazar  
(  ) Ortaokul mezunu 
(  ) Lise veya meslek okulu mezunu 
(  ) Yüksekokul mezunu 
(  ) Fakülte mezunu 
(  ) Yüksek lisans ve doktora mezunu 
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8. Annenizin öğrenim durumu 
(  ) Okur-yazar değil 
(  ) İlkokul mezunu veya okur-yazar  
(  ) Ortaokul mezunu 
(  ) Lise veya meslek okulu mezunu 
(  ) Yüksekokul mezunu 
(  ) Üniversite mezunu 
(  ) Yüksek lisans ve doktora mezunu 

9. Babanızın mesleği 
(  ) Çalışmıyor (İşsiz) 
(  ) Çalışamıyor (Özür vb. nedenlerle) 
(  ) Emekli 
(  ) Memur 
(  ) İşçi 
(  ) Öğretmen 
(  ) Doktor 
(  ) Mühendis 
(  ) Esnaf 
(  ) İşveren 
(  ) Yönetici 
(  ) Diğer ………………….. (Lütfen belirtiniz) 

10. Annenizin mesleği 
(  ) Çalışmıyor (İşsiz) 
(  ) Çalışamıyor (Özür vb. nedenlerle) 
(  ) Emekli 
(  ) Memur 
(  ) İşçi 
(  ) Öğretmen 
(  ) Doktor 
(  ) Mühendis 
(  ) Esnaf 
(  ) İşveren 
(  ) Yönetici 
(  ) Ev hanımı 
(  ) Diğer ………………….. (Lütfen belirtiniz) 
 

11. Haftalık harçlığınız ortalama ne kadardır? 
(  ) Hiç harçlık verilmiyor 
(  ) 5 YTL 
(  ) 6-10 YTL 
(  ) 11-20 YTL 
(  ) 21-30 YTL 
(  ) 31-40 YTL 
(  ) 40 YTL’den fazla 
 

12. Harçlığınızın ne kadarını internet kafe için harcıyorsunuz? 
(  ) Hiç harcamıyorum 
(  ) Çok az 
(  ) Yarısını 
(  ) Yarıdan çok 
(  ) Hepsini 
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13. Ailenizin toplam aylık geliri ne kadardır? 
(  ) Hiçbir geliri yok 
(  ) Asgari ücretin altında (420 YTL’den az) 
(  ) Asgari ücret (420 YTL) 
(  ) Asgari ücretin biraz üstünde (420-600 YTL arası) 
(  ) 601-800 YTL arası 
(  ) 801-1000 YTL arası 
(  ) 1001-1500 YTL arası  
(  ) 1501-2000 YTL arası 
(  ) 2001 YTL ve üstü 
 

B. BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIM DURUMU 
 

14. Evinizde bilgisayar var mı? 
(  ) Evet (  ) Hayır 
 

15. Yukarıdaki soruya cevabınız “Evet” ise internet bağlantınız var mı?  
(  ) Evet 
(  ) Hayır 

 
16. Ne sıklıkta bilgisayar kullanıyorsunuz? 

(  ) Günde 2 saatten daha fazla 
(  ) Günde 1-2 saat 
(  ) Haftada 1-2 saat 
(  ) Ayda 1-2 saat 
(  ) Kullanmıyorum 
(  ) Okul zamanında kullanmama izin verilmiyor 
 

17. Bilgisayarı en çok nerelerde kullanıyorsunuz (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)? 
(  ) Evde 
(  ) Okulda 
(  ) Arkadaşımın evinde 
(  ) İnternet kafede 
(  ) Diğer ………………………. (Lütfen belirtiniz) 
 

18. İnternet kullanıyor musunuz? 
(  )  Evet (  ) Hayır 

 
19. Okulda İnternet kullanımı konusunda ne kadar bilgilendirildiğinizi düşünüyorsunuz 

(  ) Hiç 
(  ) Biraz 
(  ) Yeterince 
(  ) Çok 

 
20. İnternete en çok nerede giriyorsunuz (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)? 

(  ) Evde 
(  ) Okulda 
(  ) Arkadaş bilgisayarında 
(  ) İnternet kafede 
(  ) Diğer ………………………. (Lütfen belirtiniz) 
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21. İnternete girmenizin nedenleri nelerdir (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)? 
(  ) Haberleşme (E-posta) 
(  ) Sohbet (Chat) yapmak (MSN vb.) 
(  ) Oyun oynamak  
(  ) İnternette gezinti (Sörf) yapmak 
(  ) Ödev-proje ve araştırma yapmak 
(  ) Haberleri ve olayları takip etmek 
(  ) Bilgi edinmek (Sağlık, spor, kültür, teknoloji vb. alanlarda) 
(  ) Teknolojiye olan ilgisi 
(  ) Film izlemek, müzik dinlemek ve indirmek 
(  ) Program indirmek (Download) 
(  ) Arkadaş aramak 
(  ) Boş zamanları değerlendirmek 
 

C. İNTERNET KAFELERLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER 
 

22. İnternet kafeye gidiyor musunuz? 

(  ) Evet (  ) Hayır 
 
23. İnternet kafeye ne sıklıkta gidiyorsunuz? 

(  ) Yılda 1-2 defa 
(  ) Ayda 1-2 defa  
(  ) Haftada 1 gün 
(  ) Haftada 2-3 gün 
(  ) Haftada 4-5 gün 
(  ) Her gün 
 

24. İnternet kafelerle ilgili aşağıdaki durum ve beklentilere ne ölçüde katılıyorsunuz? (Her bir 
ifade için size en uygun bir seçeneği işaretleyiniz.) 
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Öğrenciler için ders saatlerinde yasaklanmalıdır.   
Sadece eğitim ve bilim amaçlı çalıştırılmalıdır.   
Öğrencilere zararlıdır.   
İnternet kafe işletmecileri öğrencilere nasıl rehberlik 
edebilecekleri konusunda pedogoji eğitimi almalıdır.   

İnternet kafelerde bilgisayarlar ve diğer teknolojiler 
yeterlidir.   

İnternet kafelere girişte mevcut olan 12 yaş sınırlaması 
uygundur.   

Eğitim siteleri listelenerek öğrencilerin hizmetine 
sunulmalıdır.   

Aile, çocuk ve yetişkinler için ayrı bölümler 
oluşturulmalıdır.   

Yiyecek ve içecek satılmalıdır.   
İnternet kafelerde yardımcı teknik eleman çalıştırılmalıdır.   
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25. Aşağıda belirtilen ifadeleri internet kafede ne sıklıkta yaparsınız? (Her bir ifade için size en 
uygun bir seçeneği işaretleyiniz.) 
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Haberleşme (E-posta)   
Araştırma, proje ve ödev   
Oyun oynamak   
Sohbet (Chat) yapmak (MSN vb.)   
İnternette gezinti (Sörf) yapmak    
Bilgi edinmek (Sağlık, spor, kültür, teknoloji vb. alanlarda)   
Haberleri ve olayları takip etmek   
Program indirmek (Download)   
Ürünler, kurumlar hakkında bilgi edinmek   
Arkadaş aramak   
Arkadaşlarla bir arada olmak   
Müzik dinlemek ve indirmek   
Film izlemek ve indirmek   
Sigara vb. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek   
Boş zamanları değerlendirmek   

Diğer (Lütfen belirtiniz) 
 

26. En çok tercih ettiğiniz sitelerden 3’ünü yazınız. 
1)   
2)   
3)   

 
27. İnternet kafeler kütüphanelerin yerini alabilir mi? 

(  ) Evet (  ) Hayır 

 
28. Okullarda kütüphanelerin veya bilgisayar teknoloji sınıflarının internet kafe şeklinde 

işletilmesini veya kullanılmasını ister misiniz? 

(  ) Evet (  ) Hayır 

 
29. Cevabınız “Evet” ise hangisinin internet kafe hizmeti vermesi daha uygundur? 

(  ) Kütüphane 
(  ) Bilgisayar Teknoloji (BT) sınıfı 
(  ) Okulda başka bir alan 

 
30. Okulda bir internet kafe olursa kimler tarafından işletilmesini isterdiniz? 

(  ) Okul idaresi 
(  ) Okul-Aile Birliği 
(  ) Özel şahıs veya kurumlar 
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D. İNTERNET KAFELERLE İLGİLİ DURUM VE DENETİM 
 
 
Dikkat: Bu bölümdeki soruları internet kafeye giden veya gitmiş olan öğrenciler 

cevaplandıracaktır. 
 
 
31.  İnternet kafeye gittiğinizde ne kadar kalırsınız? 

(  ) 1 saatten az 
(  ) 1-2 saat 
(  ) 3-4 saat 
(  ) 5-6 saat 
(  ) 7 saat ve daha fazla 
 

32. İnternet kafeye ne zaman gidiyorsunuz (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsizin)? 
(  ) Derse geç kaldığımda bir sonraki dersi beklemek için 
(  ) Ders saatlerinde 
(  ) Okuldan sonra 
(  ) Akşam 
(  ) Gece 
(  ) Sadece hafta sonlarında 

 
33. İnternet kafeye kaç yıldır gidiyorsunuz? 

(  ) 1 yıldan daha az 
(  ) 1 yıl 
(  ) 2 yıl 
(  ) 3 yıl 
(  ) 4 yıl ve daha fazla 
 

34. İnternet kafede ve internette çok fazla kaldığınızı düşünüyor musunuz? 
(  ) Evet (  ) Hayır 
 

35. Yukarıdaki soruya cevabınız “Evet” ise kendinizi kontrol edemediğinizi mi düşünüyor 
sunuz? 

(  ) Evet (  ) Hayır 
 

36. İnternete girmeyi spora, parkta bahçede oyuna veya arkadaşınıza tercih ettiğiniz oluyor mu? 
(  ) Evet (  ) Hayır 

 
37. Yukarıdaki soruya cevabınız “Evet” ise kendinizi internete ne kadar bağımlı 

hissediyorsunuz?  
(  ) Hiç 
(  ) Biraz 
(  ) Çok 
(  ) Çok fazla 
 

38. İnternet kafeler hakkında okulda veya evinizde ne kadar bilgilendirildiğinizi 
düşünüyorsunuz? 

(  ) Hiç 
(  ) Biraz 
(  ) Yeterince 
(  ) Çok 
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39. İnternet kafeye kimlerin/nelerin etkisi ile gitmeye başladınız (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiz.)? 

(  ) Arkadaş 
(  ) Aile 
(  ) Öğretmen 
(  ) Diğer ………………………. (Lütfen belirtiniz) 

 
40. İnternet kafeye giderken ailenizden izin alır mısınız? 

(  ) Hayır 
(  ) Bazen 
(  ) Her zaman 
(  ) Önemli değil 
 

41. Aileniz internet kafeye gitmenize nasıl tepki gösteriyor? 
(  ) Olumlu 
(  ) Bazen olumlu, bazen olumsuz  
(  ) Olumsuz 
(  ) İlgilenmiyor 
 

42. Çevreniz internet kafeye gitmenize nasıl tepki gösteriyor? 
(  ) Olumlu 
(  ) Bazen olumlu, bazen olumsuz  
(  ) Olumsuz 
(  ) İlgilenmiyor 
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43. İnternet kafeye gitmenin davranışlarınızı nasıl etkilediği hususundaki görüşünüz? (Her bir 
ifade için size en uygun bir seçeneği işaretleyiniz.) 
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Ders çalışmamı olumsuz etkiledi.      
Günlük hayatımı ve planlarımı olumsuz etkiledi.      
Sınıfta derslere ilgimi olumsuz etkiledi.      
Okuldaki başarım düştü.      
Devamsızlığım arttı.      
Zamanımın önemli bir kısmını burada geçiriyorum.      
Gerçekleri saklamaya ve yalan söylemeye başladım.      
Ailemle olan ilişkilerimi olumsuz etkiledi.      
Öğretmenlerimle olan ilişkilerimi olumsuz etkiledi.      
Sosyal ilişkilerimi olumsuz etkiledi.      
Arkadaşlarımın sayısı arttı.      
Kötü alışkanlıkları olan insanlar tanıdım.      
Kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaş oldum.      
İnsanlarla daha kolay iletişim kurmamı sağladı.      
İnsanlarla daha iyi ilişki kurmamı sağladı.      
Beni yalnızlaştırdı.      
Araştırma, proje ve ödevlerimi daha iyi hazırlamamı ve 
başarılı olmamı sağladı.      

Kendime olan güvenim arttı.      
Hayatı daha iyi algılamamı sağladı.      
Ahlakî ve kültürel değerlerimi olumsuz etkiledi.      
Kötü alışkanlıklar edinmeme neden oldu.      

 
 

44. Okulunuzda spor, sanat vb. sosyal faaliyet alan ve etkinlikleri ne kadar yeterli? 
(  ) Hiç 
(  ) Biraz 
(  ) Çok 
(  ) Oldukça yeterli 
 
 

45. Okulunuzda spor, sanat vb. sosyal faaliyet alan ve etkinlikleri yeterli olsaydı yine internet 
kafeye gider miydiniz? 

(  ) Evet 
(  ) Hayır 
(  ) Daha az giderdim 
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46. İnternet kafelerle ilgili aşağıdaki kurallar ve yeterlilikler konusundaki görüşleriniz. (Her bir 
ifade için size en uygun bir seçeneği işaretleyiniz.) 
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İnternet kafe işletmecileri öğrencilere uygun davranış ve 
hizmet sunmaktadır.      

İnternet kafelerde bilgisayarlar ve diğer teknolojiler kullanım 
açısından yeterlidir.      

Bilgisayar masaları ve sandalyeleri yeteri kadar konforludur.      
İnternet kafelerin temizliği yeterlidir.      
Isı, ışık ve havalandırma yeterlidir.      
İnternet salonu alan olarak yeterlidir.      
Çocuklar için zararlı olan kumar, bahis vb. içerikli sitelere 
erişim engellenmektedir.      

Devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü zedeleyici sitelere 
erişim engellenmektedir.      

12 yaşından küçüklerin yanlarında aileleri yoksa internet 
kafeye girişi engellenmektedir.      

Her türlü oyun, program, film ve müzikler CD vb. 
ekipmanlarla yasadışı olarak kopyalanıp, satılmamaktadır.      

Sigara yasağına uyulmaktadır.      
 
47. İnternet kafelerle ilgili olumsuz bulduğunuz ve gördüğünüz durumlardan 3 tanesini 

belirtiniz. 
1)   
2)   
3)   
 

48. İnternet kafelerin çalışma saatleri en son kaç olmalıdır? 
(  ) 17.00 
(  ) 19.00 
(  ) 21.00 
(  ) 23.00 
(  ) 24.00 
 

49. Sizce internet kafelerde yaş sınırlaması gibi yasak ve kurallara uyulmamasının sebebi nedir 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)? 

(  ) Hiç denetim yapılmaması 
(  ) Denetimin yetersiz yapılması 
(  ) Yasaklara uymayan internet kafelerin cezalandırılmaması 
(  ) Cezaların yetersiz olması 
(  ) Diğer ………………………………….. (Lütfen belirtiniz) 
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50. İnternet kafelerin denetimi yeterli yapılıyor mu? 

(  ) Yeterli 
(  ) Yetersiz 
(  ) Hiç yapılmıyor 
 

51. Denetimin ne sıklıkta olmasını isterdiniz? 

(  ) Hem gündüz, hem akşam 2 defa 
(  ) Her gün gündüz 1 defa 
(  ) Her gün akşam 1 defa 
(  ) Haftada 1defa 
(  ) Ayda 1 defa 
 

52. Sizce internet kafeleri hangi kurum denetlemelidir (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsizin)? 

(  ) Millî Eğitim Bakanlığı 
(  ) Belediyeler 
(  ) Emniyet Müdürlüğü 
(  ) İnternet Kafeleri Derneği 
(  ) Sağlık Bakanlığı 
(  ) Millî Eğitim Bakanlığı – Emniyet Müdürlüğü 
(  ) Emniyet Müdürlüğü – Belediyeler 
(  ) Emniyet Müdürlüğü – Sağlık Bakanlığı 
(  ) Yukarıdaki kurumlardan temsilcilerin olacağı bir Üst Kurul 

 

Anket Bitmiştir Teşekkür Ederiz. 
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EK-2 

MEB 
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 
 
 
 
 

İNTERNET KAFELERİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

VELİ ANKET FORMU 
 

 
 

 
Sayın veli, 

Bu araştırma MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi tarafından “İnternet Kafelerin 
öğrenciler Üzerindeki Etkisi”ni belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Anket 4 bölümde yer alan 35 
sorudan oluşmaktadır.  

Bu çalışmada belirttiğiniz her şey gizli kalacaktır. Sonuçlar sadece çalışmanın amaçlarına 
yönelik kullanılacaktır. Bu nedenle sorulara doğru olarak yanıt vermeniz çalışmanın güvenilirliği 
açısından çok önemlidir.   

Lütfen bütün soruları dikkatlice okuyunuz. Hiçbir soruyu boş bırakmayınız. Her soru için size 
en doğru olan seçeneği mutlaka işaretleyiniz. Soruları parantez içindeki boşluklara (X) işareti koyarak 
cevaplandırınız. 

Her soru için aksi belirtilmemişse sadece bir cevabı işaretleyiniz. 
 

  MEB 
 EARGED BAŞKANLIĞI 
 Araştırma Şubesi 
 earged@meb.gov.tr 
 

mailto:earged@meb.gov.tr�
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GENEL BİLGİLER VE SOSYO-EKONOMİK DURUM 
 

1. Cinsiyetiniz: 
(  ) Erkek 
(  ) Kadın 
 

2. Yaşadığınız ilin adı: ………………………….. 
 

3. Yaşadığınız yerleşim birimi: 
(  ) İl 
(  ) İlçe 
(  ) Belde 
(  ) Köy 
 

4. Eğitim durumunuz: 
(  ) Okur-yazar değil 
(  ) İlkokul mezunu veya okur-yazar  
(  ) Ortaokul mezunu 
(  ) Lise veya meslek okulu mezunu 
(  ) Yüksekokul (2 yıllık)l mezunu 
(  ) Fakülte mezunu 
(  ) Yüksek lisans ve doktora mezunu 
 

5. Mesleğiniz: 
(  ) Çalışmıyor (İşsiz) 
(  ) Çalışamıyor (Özür vb. nedenlerle) 
(  ) Emekli 
(  ) Memur 
(  ) İşçi 
(  ) Öğretmen 
(  ) Doktor 
(  ) Mühendis 
(  ) Esnaf 
(  ) İşveren 
(  ) Yönetici 
(  ) Diğer ………………….. (Lütfen belirtiniz) 
 

6. Evinizde siz dahil kaç kişi yaşıyor? …………… 

7. Ailenin toplam aylık geliriniz ne kadardır? 
(  ) Hiçbir geliri yok 
(  ) Asgari ücretin altında (420 YTL’den az) 
(  ) Asgari ücret (420 YTL) 
(  ) Asgari ücretin biraz üstünde (420-600 YTL arası) 
(  ) 601-800 YTL arası 
(  ) 801-1000 YTL arası 
(  ) 1001-1500 YTL arası  
(  ) 1501-2000 YTL arası 
(  ) 2001 YTL ve üstü 
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B. BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIM DURUMU 
 

8. Evinizde bilgisayar var mı? 
(  ) Evet (  ) Hayır 
 

9. Yukarıdaki soruya cevabınız “Evet” ise internet bağlantınız var mı?  
(  ) Evet (  ) Hayır 

 
10. Ne sıklıkta bilgisayar kullanıyorsunuz? 

(  ) Günde 2 saatten daha fazla 
(  ) Günde 1-2 saat 
(  ) Haftada 1-2 saat 
(  ) Ayda 1-2 saat 
(  ) Kullanmıyorum 
 

11. Bilgisayarı en çok nerelerde kullanıyorsunuz (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)? 
(  ) Evde 
(  ) İş yerinde 
(  ) İnternet kafede 
(  ) Diğer ………………………. (Lütfen belirtiniz) 
 

12. İnternet kullanıyor musunuz? 
(  ) Evet (  ) Hayır 

 
13. Çocuğunuz internete en çok nerede giriyor (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)? 

(  ) Evde 
(  ) Okulda 
(  ) Arkadaş bilgisayarında 
(  ) İnternet kafede 
(  ) Diğer ………………………. (Lütfen belirtiniz) 
 

14. Çocuğunuzun internete girmesinin nedenleri nelerdir (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) Haberleşme (E-posta) 
(  ) Sohbet (Chat) yapmak (MSN vb.) 
(  ) Oyun oynamak  
(  ) İnternette gezinti (Sörf) yapmak 
(  ) Ödev-proje ve araştırma yapmak 
(  ) Haberleri ve olayları takip etmek 
(  ) Bilgi edinmek (Sağlık, spor, kültür, teknoloji vb. alanlarda) 
(  ) Teknolojiye olan ilgisi 
(  ) Film izlemek, müzik dinlemek ve indirmek 
(  ) Program indirmek (Download) 
(  ) Arkadaş aramak 
(  ) Boş zamanları değerlendirmek 
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C. İNTERNET KAFELERLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER 
 
15. İnternet kafeye gidiyor musunuz? 

(  ) Hiç gitmem 
(  ) Yılda 1-2 defa 
(  ) Ayda 1-2 defa  
(  ) Haftada 1 gün 
(  ) Haftada 2-3 gün 
(  ) Haftada 4-5 gün 
(  ) Her gün 
 

16. İnternet kafelerle ilgili aşağıdaki durum ve beklentilere ne ölçüde katılıyorsunuz? (Her bir 
ifade için size en uygun bir seçeneği işaretleyiniz.) 
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Öğrenciler için ders saatlerinde yasaklanmalıdır. 
Sadece eğitim ve bilim amaçlı çalıştırılmalıdır. 
Öğrencilere zararlıdır. 
İnternet kafe işletmecileri öğrencilere nasıl rehberlik 
edebilecekleri konusunda pedogoji eğitimi almalıdır. 
İnternet kafelerde bilgisayarlar ve diğer teknolojiler yeterlidir. 
İnternet kafelere girişte mevcut olan 12 yaş sınırlaması uygundur. 
Eğitim siteleri listelenerek öğrencilerin hizmetine sunulmalıdır. 
Aile, çocuk ve yetişkinler için ayrı bölümler oluşturulmalıdır. 
Yiyecek ve içecek satılmalıdır. 
İnternet kafelerde yardımcı teknik eleman çalıştırılmalıdır. 

17. Sizce çocuğunuz internet kafeye ne amaçla gitmektedir? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz.) 

(  ) Haberleşme (E-posta) 
(  ) Araştırma, proje ve ödev 
(  ) Oyun oynamak 
(  ) Sohbet (Chat) yapmak (MSN vb.) 
(  ) İnternette gezinti (Sörf) yapmak 
(  ) Bilgi edinmek (Sağlık, spor, kültür, teknoloji vb. alanlarda) 
(  ) Haberleri ve olayları takip etmek 
(  ) Program indirmek (Download) 
(  ) Ürünler, kurumlar hakkında bilgi edinmek 
(  ) Arkadaş aramak 
(  ) Arkadaşlarla bir arada olmak 
(  ) Müzik dinlemek ve indirmek 
(  ) Film izlemek ve indirmek 
(  ) Sigara vb. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek 
(  ) Boş zamanları değerlendirmek 
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18. Sizce internet kafeler kütüphanelerin yerini alabilir mi? 

(  ) Evet (  ) Hayır 

 
19. Okullarda kütüphanelerin veya bilgisayar teknoloji sınıflarının internet kafe şeklinde 

işletilmesini veya kullanılmasını ister misiniz? 

(  ) Evet (  ) Hayır 
 

20. Cevabınız “Evet” ise hangisinin internet kafe hizmeti vermesi daha uygundur? 
(  ) Kütüphane 
(  ) Bilgisayar Teknoloji (BT) sınıfı 
(  ) Okulda başka bir alan 
 

21. Okulda bir internet kafe olursa kimler tarafından işletilmesini isterdiniz? 

(  ) Okul idaresi 
(  ) Okul-Aile Birliği 
(  ) Özel şahıs veya kurumlar 

D. İNTERNET KAFELERLE İLGİLİ DURUM VE DENETİM 
22. İnternet kafeye gidiyorsanız ne kadar kalırsınız? 

(  ) 1 saatten az 
(  ) 1-2 saat 
(  ) 3-4 saat 
(  ) 5-6 saat 
(  ) 7 saat ve daha fazla 
 

23. İnternete kafeye ne amaçla gitmektesiniz (İlk 3’ünü belirtiniz)? 
(  ) Haberleşme (E-posta) 
(  ) Sohbet (Chat) yapmak (MSN vb.) 
(  ) Oyun oynamak  
(  ) İnternette gezinti (Sörf) yapmak 
(  ) Yasal olarak internet kafeye giremeyecek yaşta (12 yaş altı) olan çocuğumun 

çalışmalarını yapabilmesi için yanında bulunmak 
(  ) Çocuğun dev-proje ve araştırmasını yapmak 
(  ) Haberleri ve olayları takip etmek 
(  ) Bilgi edinmek (Sağlık, spor, kültür, teknoloji vb. alanlarda) 
(  ) Teknolojiye olan ilgim 
(  ) Film izlemek, müzik dinlemek ve indirmek 
(  ) Program indirmek (Download) 
(  ) Arkadaş aramak 
(  ) Boş zamanları değerlendirmek 
 

24. İnternet kafeye giden 12 ve daha küçük yaşta çocuğunuz var mı? 
(  ) Evet (  ) Hayır 
 

25. Cevabınız “Evet” ise internet kafeye kiminle gider (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz)? 
(  ) Yalnız gider 
(  ) Aileden bir büyük ile 
(  ) Akranı bir arkadaşı ile 
(  ) Bilmiyorum 



 

161 
 

26. Çocuğunuzun internet kafeye gitmesi onu nasıl etkiledi? (Her bir ifade için size en uygun bir 
seçeneği işaretleyiniz.) 
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Ders çalışmasını olumsuz etkiledi.      
Günlük hayatını ve planlarını olumsuz etkiledi.      
Derslere ilgisi azaldı.      
Okuldaki başarısı düştü.      
Devamsızlığı arttı.      
Zamanının önemli bir kısmını internet kafede geçirmeye 
başladı.      

Gerçekleri saklamaya ve yalan söylemeye başladı.      
Aile ile olan ilişkilerini olumsuz etkiledi.      
Öğretmenleriyle olan ilişkisini olumsuz etkiledi.      
Sosyal ilişkilerini olumsuz etkiledi.      
Arkadaşlarımın sayısı arttı.      
Kötü alışkanlıkları olan insanlar tanıdı.      
Kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaş oldu.      
İnsanlarla daha kolay iletişim kurmasını sağladı.      
İnsanlarla daha iyi ilişki kurmasını sağladı.      
Çocuğumu yalnızlaştırdı.      
Araştırma, proje ve ödevlerimi daha iyi hazırlamasını ve 
başarılı olmasını sağladı.      

Kendine olan güveni arttı.      
Hayatı daha iyi algılamasını sağladı.      
Ahlakî ve kültürel değerlerini olumsuz etkiledi.      
Kötü alışkanlıklar edinmesine neden oldu.      

 
27. İnternet kafelerle ilgili olumsuz bulduğunuz ve gördüğünüz durumlardan 3 tanesini 

belirtiniz. 
1)   
2)   
3)   

 
28. Çocuğunuzun okulunda spor, sanat vb. sosyal faaliyet alan ve etkinlikleri ne kadar yeterli? 

(  ) Hiç 
(  ) Biraz 
(  ) Çok 
(  ) Oldukça yeterli 
 

29. Okullarda spor, sanat vb. sosyal faaliyet alan ve etkinlikleri yeterli olsaydı sizce çocuklar 
yine internet kafeye gider miydi? 

(  ) Evet 
(  ) Hayır 
(  ) Daha az giderdim 
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30. İnternet kafelerle ilgili aşağıdaki kurallar ve yeterlilikler konusundaki düşünceleriniz nedir? 
(Her bir ifade için size en uygun bir seçeneği işaretleyiniz.) 
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İnternet kafe işletmecileri öğrencilere uygun davranış ve 
yeterli hizmet sunmaktadır.      

İnternet kafelerde bilgisayarlar ve diğer teknolojiler 
kullanım açısından yeterlidir.      

Bilgisayar masaları ve sandalyeleri yeteri kadar 
konforludur.      

İnternet kafelerin temizliği yeterlidir.      
Isı, ışık ve havalandırma yeterlidir.      
İnternet salonu alan olarak yeterlidir.      
Çocuklar için zararlı olan kumar, bahis vb. içerikli sitelere 
erişim engellenmektedir.      

Devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü zedeleyici 
sitelere erişim engellenmektedir.      

12 yaşından küçüklerin yanlarında aileleri yoksa internet 
kafeye girişi engellenmektedir.      

Her türlü oyun, program, film ve müzikler CD vb. 
ekipmanlarla yasadışı olarak kopyalanıp, satılmamaktadır.      

Sigara yasağına uyulmaktadır.      
 

31. İnternet kafelerin çalışma saatleri en son kaç olmalıdır? 
(  ) 17.00 
(  ) 19.00 
(  ) 21.00 
(  ) 23.00 
(  ) 24.00 
 

32. Sizce internet kafelerde yaş sınırlaması gibi yasak ve kurallara uyulmamasının sebebi nedir 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)? 

(  ) Hiç denetim yapılmaması 
(  ) Denetimin yetersiz yapılması 
(  ) Yasaklara uymayan internet kafelerin cezalandırılmaması 
(  ) Cezaların yetersiz olması 
(  ) Diğer ………………………………….. (Lütfen belirtiniz) 
 

33. İnternet kafelerin denetimi yeterli yapılıyor mu? 

(  ) Yeterli 
(  ) Yetersiz 
(  ) Hiç yapılmıyor 
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34. Denetimin ne sıklıkta olmasını isterdiniz? 

(  ) Hem gündüz, hem akşam 2 defa 
(  ) Her gün gündüz 1 defa 
(  ) Her gün akşam 1 defa 
(  ) Haftada 1defa 
(  ) Ayda 1 defa 
 

35. Sizce internet kafeleri hangi kurum denetlemelidir (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsizin)? 

(  ) Millî Eğitim Bakanlığı 
(  ) Belediyeler 
(  ) Emniyet Müdürlüğü 
(  ) İnternet Kafeleri Derneği 
(  ) Sağlık Bakanlığı 
(  ) Millî Eğitim Bakanlığı – Emniyet Müdürlüğü 
(  ) Emniyet Müdürlüğü – Belediyeler 
(  ) Emniyet Müdürlüğü – Sağlık Bakanlığı 
(  ) Yukarıdaki kurumlardan temsilcilerin olacağı bir Üst Kurul 

 

Anket Bitmiştir Teşekkür Ederiz. 
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EK-3 

 

MEB 
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 
 

İNTERNET KAFELERİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  
 

ÖĞRETMEN ANKET FORMU 
 

 
 

 
Değerli öğretmen arkadaşım, 

Bu araştırma MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi tarafından “İnternet Kafelerin 
öğrenciler Üzerindeki Etkisi”ni belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Anket 4 bölümde yer alan 29 
sorudan oluşmaktadır.  

Bu çalışmada belirttiğiniz her şey gizli kalacaktır. Sonuçlar sadece çalışmanın amaçlarına 
yönelik kullanılacaktır. Bu nedenle sorulara doğru olarak yanıt vermeniz çalışmanın güvenilirliği 
açısından çok önemlidir.   

Lütfen bütün soruları dikkatlice okuyunuz. Hiçbir soruyu boş bırakmayınız. Her soru için size 
en doğru olan seçeneği mutlaka işaretleyiniz. Soruları parantez içindeki boşluklara (X) işareti koyarak 
cevaplandırınız. 

Her soru için aksi belirtilmemişse sadece bir cevabı işaretleyiniz. 
 

Katkılarınız için teşekkür ederiz 
 

MEB 
EARGED BAŞKANLIĞI 

Araştırma Şubesi 
earged@meb.gov.tr 

 
 

mailto:earged@meb.gov.tr�
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A. KİŞİSEL BİLGİLER  
 

1. Cinsiyetiniz: 
(  ) Erkek 
(  ) Kadın 
 

2. Görev yaptığınız ilin adı: ……………………….. 
 
 

3. Görev yaptığınız yerleşim birimi: 
(  ) İl 
(  ) İlçe 
(  ) Belde 
 

B. BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIM DURUMU 
 

4. Evinizde bilgisayar var mı? 
(  ) Evet (  ) Hayır 
 

5. Yukarıdaki soruya cevabınız “Evet” ise internet bağlantınız var mı?  
(  ) Evet 
(  ) Hayır 

 
6. Ne sıklıkta bilgisayar kullanıyorsunuz? 

(  ) Günde 2 saatten daha fazla 
(  ) Günde 1-2 saat 
(  ) Haftada 1-2 saat 
(  ) Ayda 1-2 saat 
(  ) Kullanmıyorum 
 

7. Bilgisayarı en çok nerelerde kullanıyorsunuz (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)? 
(  ) Evde 
(  ) İş yerinde (okulda) 
(  ) İnternet kafede 
(  ) Diğer ………………………. (Lütfen belirtiniz) 
 

8. İnternet kullanıyor musunuz? 
(  ) Evet (  ) Hayır 
 

C. İNTERNET KAFELERLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER 
 
9. İnternet kafeye gidiyor musunuz? 

(  ) Hiç gitmem 
(  ) Yılda 1-2 defa 
(  ) Ayda 1-2 defa  
(  ) Haftada 1 gün 
(  ) Haftada 2-3 gün 
(  ) Haftada 4-5 gün 
(  ) Her gün 
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10. İnternet kafelerle ilgili aşağıdaki durum ve beklentilere ne ölçüde katılıyorsunuz? (Her bir 
ifade için size en uygun bir seçeneği işaretleyiniz.) 
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Öğrenciler için ders saatlerinde yasaklanmalıdır.      
Sadece eğitim ve bilim amaçlı çalıştırılmalıdır.      
Öğrencilere zararlıdır.      
İnternet kafe işletmecileri öğrencilere nasıl rehberlik edebilecekleri 
konusunda pedogoji eğitimi almalıdır.      

İnternet kafelerde bilgisayarlar ve diğer teknolojiler yeterlidir.      
İnternet kafelere girişte mevcut olan 12 yaş sınırlaması uygundur.      
Eğitim siteleri listelenerek öğrencilerin hizmetine sunulmalıdır.      
Aile, çocuk ve yetişkinler için ayrı bölümler oluşturulmalıdır.      
Yiyecek ve içecek satılmalıdır.      
İnternet kafelerde yardımcı teknik eleman çalıştırılmalıdır.      

11. Öğrenciler internet kafelere ne amaçla gitmektedir? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz.) 

(  ) Haberleşme (E-posta) 
(  ) Araştırma, proje ve ödev 
(  ) Oyun oynamak 
(  ) Sohbet (Chat) yapmak (MSN vb.) 
(  ) İnternette gezinti (Sörf) yapmak 
(  ) Bilgi edinmek (Sağlık, spor, kültür, teknoloji vb. alanlarda) 
(  ) Haberleri ve olayları takip etmek 
(  ) Program indirmek (Download) 
(  ) Ürünler, kurumlar hakkında bilgi edinmek 
(  ) Arkadaş aramak 
(  ) Arkadaşlarla bir arada olmak 
(  ) Müzik dinlemek ve indirmek 
(  ) Film izlemek ve indirmek 
(  ) Sigara vb.. alışkanlıkları daha rahat yapabilmek 
(  ) Boş zamanları değerlendirmek 
 

12. Sizce internet kafeler kütüphanelerin yerini alabilir mi? 
(  ) Evet (  ) Hayır 
 

13. Okullarda kütüphaneler veya bilgisayar teknoloji sınıfları internet kafe şeklinde işletilebilir 
mi? 

(  ) Evet (  ) Hayır 
 

14. Cevabınız “Evet” ise hangisinin internet kafe hizmeti vermesi daha uygundur? 
(  ) Kütüphane 
(  ) Bilgisayar Teknoloji (BT) sınıfı 
(  ) Okulda başka bir alan 
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15. Okulda bir internet kafe olursa kimler tarafından işletilmesini daha uygun olur? 
(  ) Okul idaresi 
(  ) Okul-Aile Birliği 
(  ) Özel şahıs veya kurumlar 

D. İNTERNET KAFELERLE İLGİLİ DURUM VE DENETİM 
 
16. İnternet kafeye gidiyorsanız ne kadar kalırsınız? 

(  ) 1 saatten az 
(  ) 1-2 saat 
(  ) 3-4 saat 
(  ) 5-6 saat 
(  ) 7 saat ve daha fazla 
 

17. İnternete kafeye ne amaçla gitmektesiniz (İlk 3’ünü belirtiniz)? 
(  ) Haberleşme (E-posta) 
(  ) Sohbet (Chat) yapmak (MSN vb.) 
(  ) Oyun oynamak  
(  ) İnternette gezinti (Sörf) yapmak 
(  ) Yasal olarak internet kafeye giremeyecek yaşta (12 yaş altı) olan 

öğrencilerimin çalışmalarını yapabilmeleri için yanlarında bulunmak 
(  ) Öğrencileri kontrol etmek 
(  ) Öğrencilerin ödev-proje ve araştırmasını yapmak 
(  ) Çalışmalarımı yapmak 
(  ) Haberleri ve olayları takip etmek 
(  ) Bilgi edinmek (Sağlık, spor, kültür, teknoloji vb. alanlarda) 
(  ) Teknolojiye olan ilgim 
(  ) Film izlemek, müzik dinlemek ve indirmek 
(  ) Program indirmek (Download) 
(  ) Boş zamanları değerlendirmek 
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18. Öğrencilerin internet kafeye gitmesi onları nasıl etkiliyor? (Her bir ifade için size en 
uygun bir seçeneği işaretleyiniz.) 
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Ders çalışmalarını olumsuz etkiliyor.      
Günlük hayatlarını ve planlarını olumsuz etkiliyor.      
Derslere ilgileri azalıyor.      
Okuldaki başarıları düşüyor.      
Devamsızlıkları artıyor.      
Zamanlarının önemli bir kısmını internet kafede 
geçiriyorlar.      

Gerçekleri saklamaya ve yalan söylemeye başlıyorlar.      
Aile ile olan ilişkileri olumsuz etkileniyor.      
Öğretmenleriyle olan ilişkileri olumsuz etkileniyor.      
Sosyal ilişkilerini olumsuz etkiliyor.      
Arkadaşlarının sayısı artıyor.      
Kötü alışkanlıkları olan insanlar tanıyorlar.      
Kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaş oluyorlar.      
İnsanlarla daha kolay iletişim kurmalarını sağlıyor.      
İnsanlarla daha iyi ilişki kurmalarını sağlıyor.      
Öğrencileri yalnızlaştırıyor.      
Araştırma, proje ve ödevlerini daha iyi hazırlamalarını ve 
başarılı olmalarını sağlıyor.      

Kendilerine olan güvenlerini arttırıyor.      
Hayatı daha iyi algılamalarını sağlıyor.      
Ahlakî ve kültürel değerlerini olumsuz etkiliyor.      
Kötü alışkanlıklar edinmelerine neden oluyor      

 
19. İnternet kafelerle ilgili olumsuz bulduğunuz ve gördüğünüz durumlardan 3 tanesini 

belirtiniz. 
1)   
2)   
3)   

 
20. Okulunuzda spor, sanat vb. sosyal faaliyet alan ve etkinlikleri ne kadar yeterli? 

(  ) Hiç 
(  ) Biraz 
(  ) Çok 
(  ) Oldukça yeterli 
 

21. Okullarda spor, sanat vb. sosyal faaliyet alan ve etkinlikleri yeterli olsaydı sizce öğrenciler 
yine internet kafeye gider miydi? 

(  ) Evet 
(  ) Hayır 
(  ) Daha az gider 
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22.  İnternet kafelerle ilgili aşağıdaki kurallar ve yeterlilikler konusundaki düşünceleriniz nedir? 

(Her bir ifade için size en uygun bir seçeneği işaretleyiniz.) 
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İnternet kafe işletmecileri öğrencilere uygun davranış ve 
hizmet sunmaktadır.      

İnternet kafelerde bilgisayarlar ve diğer teknolojiler, 
kullanım açısından yeterlidir.      

Bilgisayar masaları ve sandalyeleri yeteri kadar 
konforludur.      

İnternet kafelerin temizliği yeterlidir.      
Isı, ışık ve havalandırma yeterlidir.      
İnternet salonları alan olarak yeterlidir.      
Çocuklar için zararlı olan kumar, bahis vb. içerikli 
sitelere erişim engellenmektedir.      

Devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü zedeleyici 
sitelere erişim engellenmektedir.      

12 yaşından küçüklerin yanlarında aileleri yoksa 
internet kafeye girişi engellenmektedir.      

Her türlü oyun, program, film ve müzikler CD vb. 
ekipmanlarla yasadışı olarak kopyalanıp, 
satılmamaktadır. 

     

Sigara yasağına uyulmaktadır.      
 
 
23. İnternet kafeye giden 12 yaşından küçük öğrenciler var mı? 

(  ) Evet  
(  ) Hayır 

 
24. Yukarıdaki soruya cevabınız “Evet” ise kiminle gidiyor (Birden fazla şık 

işaretleyebilirsiniz)? 
(  ) Yalnız  
(  ) Aileden bir büyük ile 
(  ) Akranı arkadaşı ile 
(  ) Bilmiyorum 
 

25. İnternet kafelerin çalışma saatleri en son kaç olmalıdır? 
(  ) 17.00 
(  ) 19.00 
(  ) 21.00 
(  ) 23.00 
(  ) 24.00 
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26. Sizce internet kafelerde yaş sınırlaması gibi yasak ve kurallara uyulmamasının sebebi nedir 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)? 

(  ) Hiç denetim yapılmaması 
(  ) Denetimin yetersiz yapılması 
(  ) Yasaklara uymayan internet kafelerin cezalandırılmaması 
(  ) Cezaların yetersiz olması 
(  )  Diğer ………………………………….. (Lütfen belirtiniz) 
 

27. İnternet kafelerin denetimi yeterli yapılıyor mu? 

(  ) Yeterli 
(  ) Yetersiz 
(  ) Hiç yapılmıyor 
 

28. Denetimin ne sıklıkta olmasını isterdiniz? 

(  ) Hem gündüz, hem akşam 2 defa 
(  ) Her gün gündüz 1 defa 
(  ) Her gün akşam 1 defa 
(  ) Haftada 1defa 
(  ) Ayda 1 defa 
 

29. Sizce internet kafeleri hangi kurum denetlemelidir (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsizin)? 

(  ) Millî Eğitim Bakanlığı 
(  ) Belediyeler 
(  ) Emniyet Müdürlüğü 
(  ) İnternet Kafeleri Derneği 
(  ) Sağlık Bakanlığı 
(  ) Millî Eğitim Bakanlığı – Emniyet Müdürlüğü 
(  ) Emniyet Müdürlüğü – Belediyeler 
(  ) Emniyet Müdürlüğü – Sağlık Bakanlığı 
(  ) Yukarıdaki kurumlardan temsilcilerin olacağı bir Üst Kurul 

Anket Bitmiştir Teşekkür Ederiz. 
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EK-4 

http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/internetEtigi/intEtik.htm İndirme Tarihi: 04.12.2007 

Salı. 

İNTERNET ETİĞİ 

Günümüz toplumlarının gereksinimi olan insan profili artık çok değişmiş, farklılaşmıştır. 

Günümüzde bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uydurabilen, buna yenilerini ekleyebilen 

toplum ya da kişiler güçlü olarak kabul edilmektedir. Bu değişime ayak uydurmanın kaçınılmaz 

sonucu olarak öğretim ortamlarında bilgiye ulaşmayı, bilgiyi kullanmayı ve yaymayı sağlayacak her 

türlü araç kullanılmak zorundadır. Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte 

bireylerin erişebilecekleri bilgi kaynakları da değişmiştir. Örneğin; günlük yaşantının her alanına giren 

ve yüz milyondan fazla insan tarafından kullanılan internet, iletişim ve bilgiye ulaşma aracı olarak 

okullarımızda da yerini almaya başlamıştır. Bu amaçla; Bakanlığımızda, eğitim-öğretim alanında 

çağdaş ülkeler arasında yer alabilmek amacıyla, okul/kurumlarımızın ADSL Internet bağlantısı 

çalışmaları başlatılmıştır.  

İnternetin günümüzde yaygın bir iletişim aracı olarak kullanılması, beraberinde dikkat 

edilmesi gereken bazı kuralları da getirmektedir. İnternet üzerinde kabul edilebilir ya da edilemez 

davranışları tanımlayan kurallar " internet etiği " olarak adlandırılır. İnternet etiği olarak adlandırılan 

bu kurallar, internet kullanılırken diğer insanların haklarına saygılı olmak için ne yapılıp ne 

yapılamayacağına ilişkindir. Kullanıcı sayısı arttıkça etik anlamda kirlenme ve olumsuzlukların 

artacağı düşünülürse, internette sorunsuz olarak iletişim kurmak için internet etik kurallarının 

bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. İletişim kurduğunuz ortam, ister e-posta olsun, ister haber 

grupları ve tartışma listeleri olsun, isterse sohbet olsun, uyulması gereken bazı hususlar vardır.  

İnternette Sohbet Ederken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar:  

• Konuşma odalarında veya birebir sohbet ettiğiniz yerlerde karşınızda bulunanların özel 

yaşamlarına müdahale edecek davranışlarda bulunmamalı, diğer sohbet edenlere karşı saygılı 

olmalısınız. Kızdığınız insanlara bunu küfürsüz ve saldırgan bir tutum sergilemeden anlatmalısınız. 

Eğer birisi size karşı saygısızca davranıyorsa o kişiyi engellenmiş kişiler listesine ekleyerek onunla 

tartışmalara girmemelisiniz. Eğer böyle bir kişi ile tartışmaya girerseniz bu davranışınızın onun daha 

çok hoşuna gideceğini bilmelisiniz.  

• Devamlı şekilde bir kullanıcının üstüne gitmemeli ve onu rahatsız etmemelisiniz. 

Aralıksız şekilde kimseye söz hakkı vermeden konuşmamalısınız. Sorularda ve konuşma taleplerinde 

ısrarcı bir tutum sergilememeli, kışkırtıcı hareketlerde, kasıtlı sataşmalarda ve devamlı saldırgan 

http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/internetEtigi/intEtik.htm�
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davranışlarda bulunmamalısınız. Gruplaşarak diğer kullanıcıları rahatsız etmemeli veya operatörlere 

zorluk çıkarmamalısınız.  

• Eğer ilk defa bir sohbet kanalına girmiş iseniz, sohbete katılmadan önce orada olup 

bitenleri takip etmelisiniz. Eğer odadaki sohbet hoşunuza gitmediyse o sohbet odasını terk 

edebilirsiniz.  

• Eğer birine cevap veriyorsanız bunu saygı sınırları içersinde yapmalısınız. Mesaj aldığınız 

kişinin espri anlayışından hoşlanmadığınız takdirde bunu sert bir şekilde eleştirmeden nazik bir dil ile 

anlatmalısınız. Unutmayın ki bir gün birileri de sizden hoşlanmayabilir ya da bir takım sorularınıza 

cevap verebilir. Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız, başkalarına da öyle davranmalısınız.  

• Koyu, kalın veya büyük harflerle yazı tipini bütün cümlelerde kullanmamalısınız. Çünkü 

büyük harf ya da koyu ve kalın yazı yazmak, dikkat çekmek, ya da kızgınlık anlamına gelmektedir.  

• Sık sık yapılan tekrarlamalar, mesela saçma olan cümleler, aynı veya farklı karakterleri 

defalarca tekrarlamak veya tek olarak alt alta postalamak ya da yazmak insanları rahatsız edebilir. Bu 

tür davranışlardan kaçınılmalıdır.  

• Sohbetteki birinin rumuzunu (Nick Name) kötü söz içerecek şekilde rumuz olarak 

kullanmamalısınız. Rumuz olarak tartışma yaratan isimler seçmemelisiniz.  

• Sohbet odasında yönetici, moderatör olmadığınız hâlde başkalarına olduğunuzu söyleyip 

kandırma yolunu seçmemelisiniz. Zaten bu şekilde davrandığınızda gerçek yöneticiler tarafından sizin 

IP (bilgisayarınızın numarası) adresiniz kilitlenecek ve mesaj yollamanız engellenecektir.  

• Size küfürle cevap verildiğinde veya özel hayatınızı ilgilendirecek bir konuya müdahale 

edildiğinde, cevabınız sadece saldırgan kişiye yönelik olmalıdır. Konuyu dinleyenleri rahatsız 

etmeden, genele duyurmadan cevaplamanız daha uygun olacaktır.  

• Sohbet esnasında başkalarını rahatsız edecek şekilde ırk, din, dil, seks, siyaset gibi konular 

hakkında açıklamalarda bulunmamalı ve diğerlerini de bu yolla rencide etmemelisiniz.  

• Kanuna, ahlâka ve kamu düzenine aykırı mesaj içeriği göndermek, uygunsuz, yalan 

ve/veya iftira içerik ya da mesaj ve bilgileri göndermek, tehdit etmek, küfür, vb. fiilleri işlemek, kişi 

ve/veya kuruluşların gizli bilgilerini yayınlamak, reklam ve internet sitesi tanıtımını yapmak doğru bir 

davranış değildir. Unutmayın ki; sohbette tamamen tanınmaz durumda değilsiniz. Tüm sohbet 

sunucuları giriş bilgileriniz üzerinden IP adresinizi (bilgisayarınızın numarası) ve hangi ISS (internet 

servis sağlayıcı) üzerinden internete girdiğinizi tespit edebilir. ISS de ise sizin ile ilgili birçok bilgiler 
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bulunmaktadır. IP adresiniz tespit edilebileceği için bilgisayarınızı başkalarının kullanması durumunda 

sorumluluğun size ait olduğunu unutmayınız.  

İnternet Kullanımında Yönetici, Öğretmenler ve Öğrencilerin Göz Önünde 

Bulundurması Gereken Konular:  

Yönetici ve Öğretmenler:  

• Yapılan araştırmalarda internet kullanımında denetimin tam olarak sağlanamadığı 

gözlenmektedir. Bilgi paylaşımı için geliştirilmiş yararlı internet sitelerin yanı sıra; ülkemizin geleceği 

gençlerimizin millî ve manevî değerlerden uzak, kültür seviyeleri düşük, ruhen çöküntü içerisinde 

yetişmesine yol açabilecek zararlı siteler de internet ortamında yer almaktadır. Böyle bir durumla 

karşılaşmamak için idareci, öğretmen ve ö ğrencilerin bu zararlı sitelere girişini engelleyen filtre 

programları kullanılabilir.  

• İnternetin doğru kullanılmadığı zaman zararlı olabileceği öğrencilere anlatılmalı, internet 

hakkındaki duygu ve düşünceleri takip edilmeli, yanlış anlaşılan konular düzeltilmelidir.  

• Öğrencilere, Millî Eğitim Bakanlığı internet sitesinin ( http://www.meb.gov.tr ) tanıtımı 

yapılmalı sitenin içeriği hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtı 

hakkında bilgi edinmek ve soru sormak isteyenler için Bakanlığımız web sitesi ana sayfasında yer alan 

iletişim bölümündeki e-posta adreslerine mesaj yollayabilecekleri konusunda bilgi verilmelidir.  

• Toplumun genel ahlâk ve yaşantısını olumsuz yönde etkileyen kumar, bahis, pornografi 

gibi internet siteleri, yasak siteler kapsamına alınmalıdır.  

• Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü zedeleyici ve anayasal düzeni 

yıkmaya yönelik siteler, yasak siteler kapsamına alınmalıdır.  

• Bilgisayar ya da bilgisayarların bağlı olduğu ağlara yetkisiz olarak erişim sağlayarak, 

sistemler üzerinde bulunan yazılımlara ve verilere zarar vermenin suç unsuru olduğu hakkında eğitici-

öğretici bilgiler verilmelidir.  

• Bilgisayar ya da bilgisayar sistemlerinin fonksiyonlarını engelleme amaçlı bilgisayar 

yazılımı ya da virüs yüklenerek sistemin çalışamaz hale getirilmemesi konusunda eğitici-öğretici 

bilgiler verilmelidir.  

• Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanılarak verilere ulaşılması, değiştirilmesi, 

silinmesi yoluyla menfaat temin edilmesinin cezaî suç unsuru taşıdığı konusunda eğitici-öğretici 

http://www.meb.gov.tr/�
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bilgiler verilmelidir. Bu konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü www.egm.gov.tr internet sitesinden 

ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir.  

• İnternet üzerinden iletişim kurulacak kişilerle, karşılıklı konuşmalarda uyulması gereken 

usul ve esaslara ilişkin konularda eğitici faaliyetlerde bulunulmalıdır.  

• Lisansız ve bandrolsüz bilgisayar yazılımları kullanılmamalıdır.  

• Öğrencilerin interneti düzgün kullanıp kullanmadıkları, bilgisayarlarda sık kullanılanlar 

menüsünden ya da daha önce girilenler bölümünden kontrol edilerek denetlenmelidir.  

• Bilgisayar virüsleri, bilgisayarınızda saklı bulunan dosyaları ve programları bozabilecek 

programlardır. İnternet ağına zarar vermek isteyen kişiler tarafından her gün yeni virüsler icat 

edilmektedir. Ağ üzerinde virüslü bir bilgisayardan dosya indirirseniz virüs sizin bilgisayarınıza da 

bulaşabilir. Bunun için bilgisayarınızda bir anti-virüs yazılımı bulundurmalısınız. Bu program belli 

bazı virüslere karşı sabit diskinizi kontrol edecektir. Yeni virüsleri yakalayabilmek için bu yazılımı 

düzenli olarak güncellemelisiniz.  

• Emniyet Genel Müdürlüğünün İnternet Sitesi olan http://www.egm.gov.tr adresinde 

"Bilişim Suçları" hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Bu sitenin Bilgi Teknolojisi Sınıflarını 

kullananlar tarafından ziyaret edilmesi sağlanmalıdır.  

Öğrenciler:  

• İnternet kullanımına öğretmen veya ailenin gözetim ve denetiminde başlanmalıdır.  

• Öğretmen ve/veya ailenin onayı alınmadan internet ortamında hiç bir form 

doldurulmamalıdır.  

• Öğretmen ve ailenin onayı alınmadan internet aracılığı ile ticarî faaliyette 

bulunulmamalıdır.  

• İnternet ortamında tanışılan kimselerle hiç bir surette buluşulmamalı adres ve telefon 

verilmemelidir.  

• İnternette düzgün Türkçe kullanılmalı, nazik ve saygılı olunmalı, karşılıklı tartışmalar 

belirli bir seviyede olmalıdır.  

• İnternet aracılığıyla bilgi isteniyorsa, sitenin güvenli olup olmadığı mutlaka araştırılmalı, 

verilecek bilgiler 3. şahıslar tarafından kullanılmamalıdır.  

• Bilgi paylaşımlarında karşılıklı gönderilecek dosyalar virüs kontrolünden geçirilmelidir.  

http://www.egm.gov.tr/�
http://www.egm.gov.tr/�
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• İnternette sohbet ederken, mesaj panosuna mesaj gönderirken ya da mektup arkadaşınızla 

mektuplaşırken adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, parolanız gibi kişisel bilgilerinizi ve 

kredi kartı numaranızı asla vermemelisiniz.  

• İnternette öğretmen ya da ailenizle birlikte gezinin. Eğer ailenizin zamanı uygun değilse, 

ziyaret ettiğiniz siteleri ailenize söylemelisiniz.  

• Web sitesinin "Güvenlik Politikası"na ve verdiğiniz bilgilerin başkaları ile 

paylaşılmayacağı konusunda, güvence verip vermediğine bakmalısınız. Sizden istediği bilgileri ne 

amaçla kullanacağını öğrenmelisiniz. Ziyaret ettiğiniz sitenin "Güvenlik Politikası"nı öğretmen ya da 

ailenize söylemelisiniz. Böylece siz, öğretmen ya da aileniz, sizin hakkınızda istenen bilgilerin, sitede 

ne amaçla kullanılacağı konusunda bilgi sahibi olacaksınız.  

• Eğer bir şey satın alacaksanız sitenin güvenli internet erişimi sağladığından emin olun. 

Sitede veya sipariş formunda güvenli erişimle ilgili herhangi bir bilgi yoksa mektup veya telefonla 

sipariş vermeniz daha iyi olur.  

• Bir faaliyete ya da oyuna katılabilmeniz için sitenin çok fazla kişisel bilgiye ihtiyacı 

yoktur. Bu nedenle gereğinden fazla bilgi vermeyin, gerekirse siteyi terk etmelisiniz.  

• Bazı insanların kötü niyetli olabileceklerini ve çocuk olmadıkları hâlde çocukmuş gibi 

davranabileceklerini unutmayın. Bu nedenle internette tanıştığınız kişileri öğretmen ya da ailenize 

söylemelisiniz. Ayrıca yeni tanıştığınız kişilerden aldığınız mesajları öğretmen ya da ailenize 

göstermeli ve onların onayı olmadan bu mesajlara cevap vermemelisiniz.  

• Ailenize sormadan internet aracılığıyla hiçbir şey satın almamalı ve hiç bir koşulda kredi 

kartı numarası vermemelisiniz.  

• İnternette hiçbir tartışmaya ya da kavgaya katılmamalısınız. Eğer biri sizinle tartışmaya ya 

da kavgaya kalkışırsa, ona cevap vermeyerek öğretmen ya da ailenizi konudan haberdar etmelisiniz.  

• Eğer hoşlanmadığınız bir şeye rastlarsanız ya da öğretmeninizin ve ailenizin, sizin 

görmenizden hoşlanmayacağını düşündüğünüz bir şeye rastlarsanız, geri tuşuna basın ya da site 

penceresini kapatın.  

• Eğer bazı kişilerin çocuklara söylenmemesi gereken herhangi bir şey söylediğine 

rastlarsanız, bu konuyu öğretmen ya da ailenize söylemelisiniz.  

• İnternetle ilgili konular hakkında hiç bir şeyi öğretmen ya da ailenizden saklamamalısınız.  
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• Eğer birisi size resim gönderir, gitmemeniz gereken bir siteyi ziyaret etmenizi önerir ya da 

uygun olmayan bir dille konuşmayı önerirse, öğretmen ya da ailenizi durumdan haberdar etmelisiniz.  

• Eğer birisi yapmamanız gereken bir şeyi yapmanızı isterse, öğretmen ya da ailenize 

söylemelisiniz.  

• Ailenizin onayı olmadan internette tanıştığınız hiç kimseyi aramamalısınız.  

• Aileniz yanınızda olmadan ve onaylamadan internette tanıştığınız kimseyle 

buluşmamalısınız.  

• İnternette tanıştığınız kimseye ailenizin izni olmadan hiçbir şey göndermemelisiniz.  

• Eğer internette tanıştığınız birisi size herhangi bir şey gönderirse ailenize söylemelisiniz.  

• İnternette güzel bir dil kullanmalı ve nazik olmalısınız.  

• Sadece şaka yapıyor olsanız bile kimseyi korkutmamalı ya da tehdit etmemelisiniz.  

• Bilgisayar ve internet konusundaki kurallara uyma konusunda öğretmen ya da ailenizle 

işbirliği içinde olmalı ve internet yüzünden başınıza ne gelirse gelsin onlara söylemelisiniz.  

• İnternette sohbet ederken kullanacağınız takma adı (Nick Name) yaş, cinsiyet konusunda 

bilgi vermeyecek biçimde seçmelisiniz.  

• Sohbet sırasında dosya indirme (download) teklif eden olursa kabul etmemelisiniz.  

• Ev ödevi ya da araştırma hazırlamak için interneti kullanacaksanız dikkatli olmalısınız. 

Maalesef isteyen istediği bilgiyi internette yayımlıyor. Bulduğunuz bilginin sağlam olup olmadığından 

emin olmak için dipnotları ve göndermeleri olup olmadığına bakmalısınız.  

• Arkadaşlarınızın bilgisayarınızı kullanmasına izin veriyorsanız, tüm bu kuralları onların 

da uyguladığından emin olmalısınız. Bilgisayarınızı dikkatsiz kullanan birisi güvenliğinizi tehlikeye 

atabilir.  

• Genel ilgi alanlarına hitap eden sohbet odalarını ziyaret etmemelisiniz. Belli ilgi alanlarına 

yönelik (dağcılar, pul koleksiyoncuları vb.) siteleri ziyaret edebilirsiniz.  

• Özellikle arama motorlarını kullanırken verimli bir arama için doğru anahtar kelimeyi 

seçmeye dikkat ediniz. Konunun sınırlarını daraltmak için bir-iki ilgili sözcükte karar kılın. Eğer yan 

yana geçen kelimeler arıyorsanız, tırnak içinde yazmalısınız.  
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Bilgi Teknolojisi (BT) Sınıflarının Halka Açık Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar:  

• Vatandaşların Bilgi Teknolojisi Sınıfları'nı İnternet Kafe olarak kullanmaları ve oyun 

oynamaları engellenmelidir.  

• Sohbet programlarının kullanımı ve sohbet odalarına giriş, eğitim ve pedagojik amaçlı 

olmalı, bunun haricindeki kullanımlara izin verilmemelidir.  

• Bilgi Teknolojisi Sınıfları'nın öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız tarafından 

kullanılmasında, 2554 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim 

Teknolojisi Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanımı Yönergesi" çerçevesinde 

hareket edilmelidir. Suç oluşturan ya da oluşturabilecek eylem ya da faaliyetlere izin verilmemelidir. 
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EK-5 

 

23 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26530

KANUN 

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU 
YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA 

KANUN 

 

 Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 

 Amaç ve kapsam 

 MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı 

ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli 

suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir. 

 Tanımlar 

 MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulamasında;  

 a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını, 

 b) Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,  

 c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını, 

 ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini, 

 d) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,  

 e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek 

veya tüzel kişileri, 

 f) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi 

üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri, 

 g) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve 

kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı, 
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 ğ) İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda 

kişilerin ulaşabileceği verileri, 

 h) İzleme: İnternet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini,  

 ı) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu, 

 i) Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım 

olanağı sağlayanı, 

 j) Trafik bilgisi: İnternet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak taraflar, 

zaman, süre, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değerleri,  

 k) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri, 

 l) Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını,  

 m) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya 

tüzel kişileri, 

 ifade eder.  

 Bilgilendirme yükümlülüğü 

 MADDE 3 – (1) İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller 

çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde 

ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. 

 (2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim 

sağlayıcısına Başkanlık tarafından ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî 

para cezası verilir.  

 İçerik sağlayıcının sorumluluğu  

 MADDE 4 – (1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten 

sorumludur.  

 (2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş 

biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını 

amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur. 
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 Yer sağlayıcının yükümlülükleri  

 MADDE 5 – (1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir 

faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.  

 (2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler 

saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve 

teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür. 

 Erişim sağlayıcının yükümlülükleri 

 MADDE 6 – (1) Erişim sağlayıcı; 

 a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine 

uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi 

engellemekle, 

 b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki 

yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin 

doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla,  

 c) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik 

sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen 

esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle yükümlüdür.  

 (2) Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup 

olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.  

 (3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen 

erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar 

idarî para cezası verilir.  
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 Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri  

 MADDE 7 – (1) Ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, mahallî mülkî amirden izin belgesi 

almakla yükümlüdür. İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mahallî mülkî amir tarafından Kuruma 

bildirilir. Bunların denetimi mahallî mülkî amirler tarafından yapılır. İzin belgesinin verilmesine ve 

denetime ilişkin esas ve usûller, yönetmelikle düzenlenir.  

 (2) Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç 

oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.  

 (3) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğe aykırı hareket eden kişiye mahallî mülkî amir 

tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.  

 Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi  

 MADDE 8 – (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda 

yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir: 

 a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;  

 1) İntihara yönlendirme (madde 84),  

 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 

 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),  

 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),  

 5) Müstehcenlik (madde 226),  

 6) Fuhuş (madde 227), 

 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları. 

 b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan 

suçlar. 

 (2) Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise 

mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet 

savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat 

içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından 
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derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli 

ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.  

 (3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi 

kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir.  

 (4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının 

yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci 

fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak 

erişimin engellenmesi kararı re’sen Başkanlık tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına 

bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.  

 (5) Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından 

itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilir.  

 (6) Başkanlık tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını 

yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkanlık tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulur.  

 (7) Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, erişimin 

engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer 

olmadığı kararının bir örneğini Başkanlığa gönderir.  

 (8) Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı 

kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece beraat kararının bir örneği Başkanlığa 

gönderilir.  

 (9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde; 

erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde 

mahkeme tarafından kaldırılır.  

 (10) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen 

yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 

oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

 (11) İdarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, 

Başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına, onbin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına 

kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört saat içinde kararın 

yerine getirilmemesi halinde ise Başkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline 

karar verilebilir.  
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 (12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla Başkanlık veya Kurum tarafından verilen 

idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü 

Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir. 

 İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı  

 MADDE 9 – (1) İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, 

buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından 

çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle 

internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten 

itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde 

reddedilmiş sayılır.  

 (2) Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza 

mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak 

üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini 

isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza 

hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.  

 (3) Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine 

getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak 

hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır.  

 (4) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine 

getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer 

sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır.  

 İdarî yapı ve görevler 

 MADDE 10 – (1) Kanunla verilen görevler, Kurum bünyesinde bulunan Başkanlıkça yerine 

getirilir.  

 (2) Bu Kanunla ekli listedeki kadrolar ihdas edilerek Başkanlığın hizmetlerinde kullanılmak 

üzere 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa ekli (II) sayılı listeye eklenmiştir. Başkanlık 

bünyesindeki iletişim uzmanlarına, Kurumda çalışan Telekomünikasyon Uzmanlarına uygulanan malî, 

sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. İletişim Uzmanı olarak Başkanlığa atanan 

personelin hakları saklı kalmak kaydıyla, kariyer sistemi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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 (3) Başkanlığa Kanunla verilen görevlere ilişkin olarak yapılacak her türlü mal veya hizmet 

alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın 

Kurum bütçesinden karşılanır.  

 (4) Kanunlarla verilen diğer yetki ve görevleri saklı kalmak kaydıyla, Başkanlığın bu Kanun 

kapsamındaki görev ve yetkileri şunlardır: 

 a) Bakanlık, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim 

sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak internet ortamında 

yapılan ve bu Kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye 

yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla, gerektiğinde, her türlü giderleri yönetmelikle belirlenecek esas 

ve usûller dahilinde Kurumca karşılanacak çalışma kurulları oluşturmak. 

 b) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, bu Kanun kapsamına giren 

suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak bu Kanunda 

öngörülen gerekli tedbirleri almak.  

 c) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve 

şekilde yapılacağını belirlemek. 

 ç) Kurum tarafından işletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare amirlerince ticarî 

amaçlı toplu kullanım sağlayıcılara verilecek izin belgelerinde filtreleme ve bloke etmede kullanılacak 

sistemlere ve yapılacak düzenlemelere yönelik esas ve usûlleri belirlemek. 

 d) İnternet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle bu Kanunun 8 inci maddesinin 

birinci fıkrasında sayılan suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli 

her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak. 

 e) İnternet ortamında herkese açık çeşitli servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve 

izleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına ilişkin asgari kriterleri 

belirlemek. 

 f) Bilişim ve internet alanındaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve 

koordinasyonu sağlamak. 

 g) Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların, internet ortamında 

işlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı, ülkeye 

sokulması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesini teminen yetkili ve görevli 
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kolluk kuvvetleri ile soruşturma mercilerine, teknik imkânları dahilinde gereken her türlü yardımda 

bulunmak ve koordinasyonu sağlamak. 

 (5) Başkanlık; Bakanlık tarafından 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, çocuk, kadın ve 

aileden sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kurum ve ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kurum ve 

kuruluşları ile internet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasından seçilecek bir 

temsilcinin katılımı suretiyle teşkil edilecek İnternet Kurulu ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu 

sağlar; bu Kurulca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği haiz yayınların tespiti ve benzeri 

konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır. 

 Yönetmelikler  

 MADDE 11 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usûller, Adalet, İçişleri ve 

Ulaştırma bakanlıklarının görüşleri alınarak Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle 

düzenlenir. Bu yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde çıkarılır.  

 (2) Yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmek isteyen kişilere, telekomünikasyon 

yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim 

sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine ilişkin esas ve usûller, 

Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren beş ay içinde çıkarılır. 

 İlgili kanunlarda yapılan değişiklikler 

 MADDE 12 – (1) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci 

maddesinin (f) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.  

 "Bu idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama 

Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir." 

 (2) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin 

onuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "belirtilen" ibaresinden sonra gelmek üzere 

"telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişime ilişkin" ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi "Oluşturulan bu 

Başkanlık bir başkan ile daire başkanlıklarından oluşur." şeklinde değiştirilmiştir. 

 (3) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 
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 "Kurulca belirlenecek esas ve usûller çerçevesinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen doğrudan temin usûlüyle serbest avukatlar veya avukatlık 

ortaklıklarıyla avukat sözleşmeleri akdedilebilir." 

 (4) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 

Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi "4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (14) numaralı alt bendi 

kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır." şeklinde değiştirilmiş; dördüncü 

fıkrasında yer alan "Ancak" ibaresinden sonra gelmek üzere "casusluk faaliyetlerinin tespiti ve" ibaresi 

eklenmiş; altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde geçen "Bu madde" ibaresi "Bu fıkra" olarak 

değiştirilmiştir. 

 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Başkanlığın kuruluştaki hizmet binasının yapımı, ceza ve ihalelerden 

yasaklama işleri hariç, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tâbi 

olmaksızın Kurum bütçesinden karşılanır.  

 (2) Halen faaliyet icra eden ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 7 nci maddeye göre alınması gereken izin belgesini temin 

etmekle yükümlüdürler.  

 (3) Halen yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra eden kişilere, Kurum tarafından, 

telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, 

yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla bir yetkilendirme belgesi düzenlenir.  

 Yürürlük  

 MADDE 13 – (1) Bu Kanunun;  

 a) 3 üncü ve 8 inci maddeleri, yayımı tarihinden altı ay sonra,  

 b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.  

 Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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EK-6 

 
24 Ekim 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26680

YÖNETMELİK 

Telekomünikasyon Kurumundan: 

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARAFINDAN ERİŞİM SAĞLAYICILARA VE YER 
SAĞLAYICILARA FAALİYET BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Telekomünikasyon Kurumu tarafından erişim 

sağlayıcılara ve yer sağlayıcılara faaliyet belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 

Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi, 11 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 

Geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına 

bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri, 

b) Başkanlık: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,  

c) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini, 

ç) Dosya bütünlük değeri: Bir bilgisayar dosyasının içindeki bütün verilerin 

matematiksel bir işlemden geçirilmesi sonucu elde edilen ve dosyanın içerisindeki verilerde bir 

değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol için kullanılan dosyanın özünü belirten değeri, 
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d) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı 

kazanılmasını,  

e) Erişim sağlayıcı: 5651 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan erişim 

sağlayıcıyı,  

f) Erişim sağlayıcı trafik bilgisi: İnternet ortamına erişime ilişkin olarak abonenin adı, 

adı ve soyadı, adresi, telefon numarası, abone başlangıç tarihi, abone iptal tarihi, sisteme bağlantı tarih 

ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, ilgili bağlantı için verilen IP adresi ve bağlantı 

noktaları gibi bilgileri, 

g) Faaliyet Belgesi: Erişim sağlayıcı veya yer sağlayıcı olarak faaliyette bulunabilmek 

için Kurum tarafından verilen 5651 sayılı Kanun kapsamındaki yetkilendirmeyi içeren belgeyi, 

ğ) Genel izin: Bir telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi için, Kurum tarafından 

işletmecileri belirli genel şartlara ve Kurum nezdinde kayıt yaptırılmasına tâbi olarak yetkilendiren 

genel düzenleyici işlemi, 

h) IP Adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim 

kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları İnternet Protokolü standartlarına göre verilen 

adresi, 

ı) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya 

veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri, 

i) İmtiyaz sözleşmesi: İşletmeci tarafından söz konusu imtiyaz sözleşmesinde belirtilen 

telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi için Kurum ve işletmeci 

arasında yapılan sözleşmeyi,  

j) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında 

kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı, 

k) İşletmeci: Kurum ile yapılan bir görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ve/veya 

Kurumdan alınan bir telekomünikasyon ruhsatı ya da genel izin kapsamında yapılan bir kayıtlanma 

uyarınca telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı işleten bir sermaye 

şirketini, 

l) İzleme: İnternet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip 

edilmesini, 
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m) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmadan internetten yararlanan gerçek 

veya tüzel kişileri, 

n) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu, 

o) Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,  

ö) Sabit IP Adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların ağ üzerinden birbirleriyle iletişim 

kurmak ve birbirlerine veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları, zamana, oturuma göre 

değişmeyen ve sistem yöneticisi tarafından belirlenip tanımlanan ve değiştirilebilen IP adresini, 

p) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı: İnternet salonu ve benzeri umuma 

açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla 

beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına 

imkân sağlayanı, 

r) Telekomünikasyon ruhsatı: İşletmeci tarafından söz konusu telekomünikasyon 

ruhsatında belirtilen telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi için 

Kurum tarafından verilen ruhsatı, 

s) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri, 

ş) Yer sağlayıcı: İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan 

veya işleten gerçek veya tüzel kişileri, 

t) Yer sağlayıcı trafik bilgisi: İnternet ortamındaki her türlü yer sağlamaya ilişkin olarak; 

kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih-saat bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET, 

POST komut detayları) ve sonuç bilgisi gibi bilgileri, 

u) Yetkilendirme: Kurum tarafından, telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi ve/veya 

altyapısının kurulması ve işletilmesi için sermaye şirketlerine verilen lisans veya genel izin ile 

bunların verilmesi işlemini ifade eder. 

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için, ilgili mevzuatta yer alan 

tanımlar geçerlidir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

Faaliyet Belgesi 

Faaliyet belgesi 

MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde erişim sağlayıcı olmak isteyen 

sermaye şirketleri ile yer sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, hizmet 

vermeye başlamadan önce Kurum tarafından düzenlenecek faaliyet belgesini almakla yükümlüdür.  

(2) Faaliyet belgesi; erişim sağlayıcı faaliyet belgesi ve yer sağlayıcı faaliyet belgesi olmak 

üzere iki şekilde düzenlenir. 

(3) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, yer sağlayıcı faaliyet belgesi almaksızın yer 

sağlayıcılığı faaliyetinde bulunanların internet erişim hizmeti, Başkanlık kararıyla ilgili erişim 

sağlayıcı tarafından durdurulur.  

Faaliyet belgesi süresi 

MADDE 5 – (1) Erişim sağlayıcı faaliyet belgesi, erişim sağlayıcının Kurum tarafından 

telekomünikasyon hizmeti sunma konusunda yetkilendirildiği süre kadar geçerlidir. 

(2) Yer sağlayıcı faaliyet belgesi, düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. 

Başvuru ve faaliyet belgelerinin ayrıştırılması 

MADDE 6 – (1) Erişim sağlayıcısı olmak isteyen sermaye şirketleri ile yer sağlayıcısı olmak 

isteyen gerçek veya tüzel kişiler faaliyet belgesi için ayrı ayrı başvuru yapar ve faaliyet belgesi alırlar.   

Erişim ve yer sağlayıcıların ilan edilmesi 

MADDE 7 – (1) Kurum, erişim sağlayıcıları ve yer sağlayıcılarının listesini, Kurumun 

internet sitesinde güncel olarak ilan eder. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Başvuru sahibinde bulunması gereken şartlar 

MADDE 8 –(1) Erişim sağlayıcısı faaliyet belgesi için başvuru yapacak sermaye şirketi olan 

tüzel kişilerin hisselerinden en az yüzde beş (%5)’ine sahip ortaklarda ve tüzel kişiliği idare ve temsile 

yetkili kişilerde 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen suçlar ile 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan Millete ve Devlete karşı işlenen 

suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması şartı aranır. 

(2) Yabancılar bakımından, yer sağlayıcı faaliyet belgesi için başvuru yapacak gerçek veya 

tüzel kişilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetkili kişi aracılığıyla başvuru yapması şartı aranır. 

Faaliyet belgesi başvuru usulü 

MADDE 9 – (1) Erişim sağlayıcı olmak isteyen başvuru sahibi, telekomünikasyon hizmetine 

ilişkin yetkilendirme başvurusunu yaparken, erişim sağlayıcı faaliyet belgesini de almak için Ek 3’te 

yer alan başvuru dilekçesi ve bu dilekçeye ekleyeceği Ek 4’te yer alan başvuru formunu Kurumun 

internet adresinden doldurarak elektronik ortamda gönderir. Başvuru sahibi söz konusu belgeleri bir 

hafta içinde Kuruma elden teslim etmek ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermekle 

yükümlüdür. 

(2) Yer sağlayıcı olmak isteyen başvuru sahibi, yer sağlayıcılığı faaliyetine başlamadan önce 

Ek 5’te yer alan başvuru dilekçesi ve bu dilekçeye ekleyeceği Ek 6’da yer alan başvuru formunu 

Kurumun resmi internet adresinden doldurarak elektronik ortamda göndermek suretiyle bildirim 

yapar. Başvuru sahibi söz konusu belgeleri bir hafta içinde Kuruma elden teslim etmek ya da iadeli 

taahhütlü posta yoluyla göndermekle yükümlüdür. 

(3) Kurum, bu başvurular kapsamında ilgili eklerde belirtilenlerin yanı sıra gerekli gördüğü 

başka bilgi ve belgeleri de isteyebilir. 

Faaliyet belgesi verilmesi usulü 

MADDE 10 – (1) Erişim sağlayıcı ve/veya yer sağlayıcı olmak isteyen başvuru sahibinin aynı 

zamanda telekomünikasyon hizmetleri sunumuna yönelik yetkilendirme için Kuruma başvuru yapmış 

olması halinde, telekomünikasyon hizmetleri sunumuna yönelik yetkilendirme başvurusu ile faaliyet 

belgesi başvuruları birlikte değerlendirilerek Ek 1 ve Ek 2’de yer alan ilgili faaliyet belgesi Kurum 

tarafından düzenlenerek işletmeciye gönderilir.  
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(2) Erişim sağlayıcı olmak isteyen başvuru sahibinin aynı zamanda Kablolu ve Kablosuz 

İnternet Servis Sağlayıcılığı kapsamında kayıtlanması halinde, bu kayıtlama bildirimi erişim 

sağlayıcılığı faaliyet belgesi yerine de geçecek olup ayrıca bir belge düzenlenmez. 

(3) Yer sağlayıcı olmak isteyen başvuru sahibinin telekomünikasyon hizmetleri sunumuna 

yönelik olarak Kurum tarafından yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmesi gereken bir işletmeci 

olmaması halinde, faaliyet belgesine ilişkin yapacağı eksiksiz bildirimi müteakip bir ay içerisinde 

faaliyet belgesi ilgiliye gönderilir.  

Faaliyet belgesinin devri 

MADDE 11 – (1) İşletmeci, telekomünikasyon hizmetleri sunumuna yönelik 

yetkilendirmesini devretmek istemesi durumunda erişim sağlayıcılığı faaliyet belgesini de devretmekle 

yükümlüdür.  

(2) İşletmeci, erişim sağlayıcılığı faaliyet belgesini devralacak şirketin, 8 inci maddede  yer 

alan şartları taşıdığına dair bilgi ve belgelerin yanı sıra Kurumca istenecek diğer bilgi ve belgelerle 

birlikte devir izni için başvurur. 

(3) Erişim sağlayıcılığı faaliyet belgesi, Kurumun telekomünikasyon hizmetleri sunumuna 

yönelik yetkilendirmenin devrini uygun bulduğuna yönelik yazılı izin vermesi halinde, bu izni 

müteakip bir ay içerisinde telekomünikasyon hizmetleri sunumuna yönelik yetkilendirmenin 

devredileceği şirket adına düzenlenir. 

Faaliyet belgesinin yenilenmesi 

MADDE 12 – (1) Telekomünikasyon hizmetleri sunumuna yönelik yetkilendirmesi sona 

erecek erişim sağlayıcının, yeniden yetkilendirme başvurusunda bulunması üzerine, başvurunun 

eksiksiz olduğunun tespitini müteakip, Kurum tarafından yetkilendirilmesi ile birlikte faaliyet belgesi 

de düzenlenir. 

(2) Yer sağlayıcısı, faaliyet belgesinin süresinin sona ermesinden en az bir ay önce Ek 5’te yer 

alan başvuru dilekçesi ve bu dilekçeye ekleyeceği Ek 6’da yer alan başvuru formunu Kurumun resmi 

internet adresinden doldurarak elektronik ortamda göndermek suretiyle bildirim yapar. Başvuru sahibi 

söz konusu belgeleri bir hafta içinde Kuruma elden teslim etmek ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla 

Kuruma göndermek suretiyle başvuru yaparak faaliyet belgesini yenilemekle yükümlüdür. 
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Faaliyetlerin sona ermesi 

MADDE 13 – (1) Erişim sağlayıcı, faaliyetlerini sona erdirmek istemesi halinde, faaliyetine 

son vereceği tarihten en az üç ay önce telekomünikasyon hizmetleri sunumuna yönelik 

yetkilendirmesinin ve faaliyet belgesinin iptal edilmesi için Kuruma başvurmakla yükümlüdür.  

(2) Yer sağlayıcı, faaliyetlerini sona erdirmek istemesi halinde, faaliyetine son vermeden en az 

üç ay önce faaliyet belgesinin iptal edilmesi için Kuruma başvurmakla yükümlüdür.   

(3) Faaliyetini sona erdiren erişim sağlayıcı, internet ortamında gerçekleştirilen her türlü 

erişim hizmetine ilişkin olarak son bir yıla ait erişim sağlayıcı trafik bilgilerini Kuruma teslim etmekle 

yükümlüdür.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Erişim ve Yer Sağlayıcıların Yükümlülükleri 

Bilgilendirme yükümlülüğü 

MADDE 14 – (1) Erişim sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları aşağıda belirtilen tanıtıcı bilgilerini 

kendilerine ait internet ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde, iletişim 

başlığı altında, doğru, eksiksiz ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. 

a) Gerçek kişi ise; adı ve soyadı, tüzel kişi ise unvanı ve sorumlu kişiler, vergi kimlik 

numarası veya ticaret sicil numarası,  

b) Yerleşim yeri, tüzel kişi ise merkezinin bulunduğu yer, 

c) Elektronik iletişim adresi ve telefon numarası, 

ç) Sunduğu hizmet bir merciin iznine veya denetimine tabi bir faaliyet çerçevesinde 

yapılıyor ise yetkili denetim merciine ilişkin bilgiler.  

(2) Yer sağlayıcı faaliyetini sona erdirmek istediğinde Kuruma yapacağı bildirimi müteakip, 

hizmetlerine son vereceğini kullanıcıların ulaşacağı şekilde ana sayfasından duyurur. 

Erişim sağlayıcının yükümlülükleri 

MADDE 15 – (1) Erişim sağlayıcı; 
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a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, 5651 sayılı Kanun ve 

ilgili mevzuat hükümlerine göre Başkanlıkça haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme 

imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle, 

b) Sağladığı hizmetlere ilişkin olarak, Başkanlığın Kanunla verilen görevlerini yerine 

getirebilmesi için; erişim sağlayıcı trafik bilgisini bir yıl saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, 

bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini (hash) zaman damgası ile birlikte muhafaza 

etmek ve gizliliğini temin etmekle, Başkanlığın 5651 sayılı Kanunla verilen görevleri yerine 

getirebilmesi için yapacağı trafik izlemesinde Başkanlığa gerekli yardım ve desteği sağlamakla, 

faaliyet belgesinde yer alan Başkanlığın uygun gördüğü bilgileri talep edildiğinde bildirmekle ve ticari 

amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar için belirli bir IP bloğundan sabit IP adres planlaması 

yapmakla ve bu bloktan IP adresi vermekle, 

c) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce, durumu Kuruma, içerik 

sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmekle, Kuruma bildirilen kapanma tarihinden geriye doğru bir 

yıllık süredeki trafik bilgilerine ilişkin bütün kayıtları metin dosyası olarak, log formatlarını 

açıklamalarıyla birlikte, abone kütük bilgilerini Başkanlığa cd, dvd gibi optik medya ortamında teslim 

etmekle,  

ç) Faaliyete başlamasından itibaren her ay düzenli olarak, her erişim yöntemine ilişkin 

kullanacağı erişim numaralarını ve toptan hizmet verdiği abonelere ilişkin bilgileri Başkanlığa 

göndermekle, 

d) Başkanlık ile aralarındaki bağlantıdan erişimi engellenecek adreslere ilişkin 

gönderilecek bilgileri kendi sistemlerinde derhal uygulanabilmesi için, gerekli olan donanım ve 

yazılımı kurarak lazım olan düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

(2) Erişim sağlayıcı, verdiği hizmeti kullananlara ilişkin bilgilerin başkaları tarafından elde 

edilmesini ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usullere uygun olarak engeller.   

(3) Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup 

olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir. 

Yer sağlayıcının yükümlülükleri 

MADDE 16 – (1) Yer sağlayıcı;  

a) Yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı 

kalmak kaydıyla, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Başkanlık, adli makamlar 

veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme 

imkânı bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla,  
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b) Sunucu barındırma hizmeti dâhil, diğer bütün hizmetlerinde (a) bendindeki 

hükümlere uymakla, 

c) Yer sağlayıcı trafik bilgisini altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, 

bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini (hash) zaman damgası ile birlikte saklamak 

ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür. 

(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz 

konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.   

Bilgilerin güncellenmesi 

MADDE 17 – (1) Erişim sağlayıcı veya yer sağlayıcı Ek 4 ve Ek 6’daki bilgilerinde meydana 

gelen değişiklikleri en geç bir ay içerinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.  

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yaptırımlar 

İdarî para cezaları 

MADDE 18 – (1) 5651 sayılı Kanun gereğince, 14 üncü maddede belirtilen yükümlülüğü 

yerine getirmeyen erişim sağlayıcıya veya yer sağlayıcıya Başkanlık tarafından ikibin Yeni Türk 

Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

(2) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini 

yerine getirmeyen erişim sağlayıcısına, Başkanlık tarafından onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni 

Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Faaliyet belgesinin iptali 

MADDE 19 – (1) İşletmecinin erişim sağlayıcılığı faaliyet belgesinin 5651 sayılı Kanun ve 

ilgili mevzuat hükümleri uyarınca iptali halinde, bu işletmecinin Kablolu ve Kablosuz İnternet Servis 

Sağlayıcısı olması halinde, bu telekomünikasyon hizmeti sunumuna yönelik genel izni Kurum 

tarafından iptal edilir. İşletmecinin, bunun dışında bir telekomünikasyon hizmeti sunumuna yönelik 

yetkilendirme ile erişim sağlayıcılığı hizmeti sunuyor olması halinde ise, yetkilendirmesi 

kapsamındaki erişim sağlayıcılığı hizmetleri askıya alınır. Bu durumda işletmeci erişim sağlayıcı 

faaliyetlerini derhal durdurmakla yükümlüdür.   

(2) Erişim sağlayıcılığı faaliyet belgesinin iptali, yeniden telekomünikasyon hizmetleri 

sunumuna yönelik yetkilendirme ve faaliyet belgesi başvurusu yapmaya engel teşkil etmez. 
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(3) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki yerleşik yer sağlayıcısının bu Yönetmelikteki 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde faaliyet belgesi Kurum tarafından iptal edilebilir. Bu 

durumda, Başkanlık kararıyla ilgili yer sağlayıcının almakta olduğu internet erişim hizmeti erişim 

sağlayıcı tarafından durdurulur.  

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 26/8/2004 tarih ve 25565 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme 

Yönetmeliği uygulanır.  

Mevcut erişim ve yer sağlayıcılar  

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra eden kişilere, 

Kurum tarafından, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirmesi olup olmadığına 

bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla bir faaliyet belgesi 

düzenlenir.  

(2) Erişim sağlama yetkisi bulunan mevcut işletmecilere, bu Yönetmeliğin yayımlandığı 

tarihten itibaren bir ay içerisinde erişim sağlayıcılığı faaliyet belgesi, Kurum tarafından resen 

düzenlenerek gönderilir. Mevcut Kablolu ve Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcılığı kapsamında 

kayıtlanmış işletmecilere ise aynı süre zarfında ayrıca erişim sağlayıcı faaliyet belgesi 

düzenlenmeksizin bu yetkiye sahip olduğu yazı ile bildirilir.  

(3) Mevcut yer sağlayıcılar, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde 9 

uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca Kuruma başvuru yapmak suretiyle yer sağlayıcılığı faaliyet 

belgesi almakla yükümlüdürler.   

(4) Kurumla görev sözleşmesi imzalamak suretiyle hizmet sunan işletmeciler bakımından 8 

inci maddedeki şartlar aranmaz.  

Yürürlük 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı 

yürütür. 
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EK-7 

Resmi Gazete Tarihi:01.11.2007  
Resmi Gazete Sayısı:26687  

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç ve kapsam  

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla 

internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas 

ve usulleri düzenlemektir.  

Dayanak  

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;  

a) Başkanlık: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,  

b) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,  

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı 

kazanılmasını,  

ç) Erişim sağlayıcı: Internet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına 

internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişileri,  

d) Filtreleme yazılımı: İnternet ortamında web adresi, alan adı, IP adresi, kelime ve 

benzeri kriterlere göre erişimi engelleyen yazılımları,  

e) İç IP Dağıtım Logları: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma 

başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını 

(MAC adresi) gösteren bilgileri,  
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f) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan 

ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,  

g) İnternet toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet 

ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,  

ğ) İşyeri: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerçek 

veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen umuma açık yeri,  

h) İzin belgesi: Mülki idare amiri tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin 

açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,  

ı) Kanun: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu,  

i) Mülki idare amiri: İllerde valiyi, Büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil 

ilçelerde kaymakamı,  

j) Sabit IP Adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak 

için kullandıkları, zamana, oturuma göre değişmeyen ve sistem yöneticisi tarafından belirlenip 

tanımlanan ve değiştirilebilen IP adresini,  

k) Sorumlu müdür: İzin belgesi sahibinin işinin başında bulunmadığı zamanlarda onun 

yerine yetkili olan kişiyi,  

l) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı: İnternet salonu ve benzeri umuma açık 

yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla 

beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına 

imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,  

m) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri, ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM  

Yükümlülükler ve Sorumluluklar  

İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri  

MADDE 4 – (1) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:  

a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.  

b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.  
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Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri  

MADDE 5 – (1) Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri 

şunlardır:  

a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak.  

b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.  

c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.  

ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak.  

d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.  

e) Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu 

bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak 

kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak.    

İşyerlerinin açılması  

MADDE 6 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek 

isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun 

olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur.  

(2) İşyerlerinin faaliyette bulunması için mülki idare amirleri tarafından Ek-1’de yer alan izin 

belgesi verilir.  

(3) İşyerlerinin açılması hususundaki başvurular mülki idare amirlikleri tarafından onbeş gün 

içinde sonuçlandırılır.  

İzin alınmadan açılan işyerleri  

MADDE 7 – (1) Mülki idare amirlerince izin alınmadan açıldığı tespit edilen işyerleri, mülki 

idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.  

(2) Mülki idare amirlikleri, izin alınmadan açıldığı için kapatılan işyerlerini en geç üç gün 

içinde elektronik ortamda veya yazılı olarak Başkanlığa bildirir.  
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İzin belgesi sahibi ve sorumlu müdür  

MADDE 8 – (1) İzin belgesi sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek 

üzere bir sorumlu müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerinde sorumlu müdür görevlendirebilir. 

Sorumlu müdür mülki idare amirliklerine bildirilerek izin belgesinde belirtilir.  

(2) İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda bir kez 

bilgilendirme eğitimi verilir. Eğitimin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı, 

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Başkanlığın görüşü alınarak belirlenir.  

İşyerlerinde uyulması gereken kurallar  

MADDE 9 – (1) İşyerlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır:  

a) 12 yaşından küçükler ancak, yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.  

b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra 

işyerlerine alınmazlar.  

c) Tütün ve tütün mamulleri tüketim bölümü bulunmayan işyerlerinde tütün ve tütün 

mamulleri içilemez.  

ç) İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket 

edilemez.  

d) İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu 

maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.  

e) İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların 

ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.  

f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.  

g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara 

yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik 

eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar 

oynatılamaz.  

ğ) İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu 

sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar 

haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Denetleme ve Cezalar  

Denetleme usul ve esasları  

MADDE 10 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar;  

a) Mülkî idare amirlikleri tarafından, bu Yönetmeliğin 5 ve 9 uncu maddelerinde yer alan 

yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenir.  

b) Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen 

mevzuata aykırı hususlar mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilir.  

İdari para cezaları  

MADDE 11 – (1) 5 inci maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari 

amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından 

onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.  

(2) 9 uncu maddede belirtilen kurallara uymayanlara, mülki idare amiri tarafından 2559 sayılı 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para 

cezası verilir.  

(3) İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre 

uygulanır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler  

Uygulamaya ilişkin işlemler  

MADDE 12 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara verilen izin belgelerine 

ilişkin işlemler, mülki idare amirliklerinin yazı işleri müdürlükleri bünyesinde yürütülür.  

(2) İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mülki idare amiri tarafından Başkanlığa elektronik 

ortamda veya yazılı olarak bildirilir.  
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(3) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların faaliyetlerinin herhangi bir şekilde 

sona ermesi halinde durum üç gün içinde mülki idare amiri tarafından Başkanlığa elektronik ortamda 

veya yazılı olarak bildirilir.  

Başkanlığın bilgi talebi  

MADDE 13 – (1) Başkanlık, Kanunla verilen görevleri dolayısıyla ticari amaçla internet toplu 

kullanım sağlayıcılara ilişkin gerekli gördüğü bilgileri doğrudan ticari amaçla internet toplu kullanım 

sağlayıcılardan veya mülki idare amirliklerinden talep edebilir.  

(2) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar Başkanlığın taleplerini derhal yerine 

getirir.  

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet icra eden ticari amaçla internet toplu kullanım 

sağlayıcılar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde alınması gereken izin belgesini 

temin etmekle yükümlüdürler.  

Yürürlük  

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür. 
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EK-8 

http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=282085  İndirme Tarihi: 23 Kasım Cuma. 

İnternet Güvenliği Başkanlığı 

Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, İnternet Güvenliği Başkanlığının, 23 

Kasım Cuma günü fiilen göreve başlayacağını belirterek, "İnternet Güvenlik Başkanlığının çalışma 

alanı çok net çizilmiştir. Yani tüm internetin denetimi değildir" dedi.  

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Telekomünikasyon Kurumu tarafından düzenlenen "Haberleşme 

Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu" öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Acarer, 

internette çocuk istismarıyla ilgili yeni yasal uygulamanın nasıl olacağına ilişkin bir soru üzerine, 23 

Kasım Cuma günü İnternet Güvenlik Başkanlığının fiilen göreve başlayacağını duyurdu. Acarer, 

bununla ilgili teknik altyapı ve personel temini çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "İnternet 

Güvenlik Başkanlığının çalışma alanı, çerçevesi çok net çizilmiştir.  

Yani tüm internetin denetimi değildir" dedi. Burada çocuk pornosu, fuhuş, sanal ortamda 

kumar ve Atatürk'e hakaret gibi 7 temel stratejik başlık bulunduğunu ifade eden Acarer, "Bu tarz 

siteler kapıtalacak mı?" sorusu üzerine de, bu tarz problemler yaşandığında muhatap bulunamadığını, 

arama motorlarının bunu üretmediğini söyledi. Acarer, "Şimdi bir muhatap olacak.  

Denetim yapıldığı zaman en azından bu siteler üzerinden bu tür yayınların devamı 

engellenecek. YouTube'ye her an birileri birşey koyabilir. Bunu engelleyemezsiniz. Mesele bunu sıkı 

denetimle tespit edip yayını engellemek... Yoksa tüm YouTube'yi engellemek değil..." diye konuştu.  

Bir ceza olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de Acarer, "Burada müdahaleden sonra 

onların işlem yapması gerekiyor. Yoksa kaynağı dışarıdan olan şeye müdahalemiz söz konusu değil. 

Ama bu mutlaka engellenecektir. O konuda bir sorun çıkmaz. Şu ana kadar yaptığımız görüşmeler 

gayet olumlu" dedi. Acarer, AB'de de bu konuda bir çalışma grubu oluşturulduğunu, sorunun sadece 

Türkiye'ye özgü olmadığını, diğer ülkelerin de bu sorunları yaşadığını anlattı. 

http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=282085�


 

204 
 

EK-9 
 

T.C. 
TELEKOMÜNİKASYON KURUMU 

Basın ve Tüketiciler ile İlişkiler Müşavirliği 
 
 

BASIN BÜLTENİ 

BİLGİ İHBAR MERKEZİ 
 

5651 sayılı Kanunda sayılan katalog suçlarla ilgili internet yayınlarına erişimin engellenmesi ile 

ilgili ihbarlar için Bilgi İhbar Merkezi kuruldu. 

Telekomünikasyon Kurumu, Ankara 29.11.2007 

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun”, 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili erişimin 

engellenmesi uygulamasına bilindiği gibi 23.11.2007 tarihinde başlandı. 

Telekomünikasyon Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından bu suçlarla 

mücadele ihbarların alınması için Bilgi İhbar Merkezi kuruldu. Kanunda sayılan, İntihara 

yönlendirme, Çocukların cinsel istismarı, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 

kolaylaştırma, Sağlık için tehlikeli madde temini, Müstehcenlik, Fuhuş, Kumar oynanması için yer 

alan suçlarla ilgili olarak ihbarda bulunmak isteyenler, www.ihbarweb.org.tr web sitesinden online 

olara; ihbar@ihbarweb.org.tr adresine e-posta göndererek veya 0 312 582 82 82 nolu telefonu 

arayarak ihbarda bulunabilirler. 

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur. 

 

http://www.ihbarweb.org.tr/�
mailto:ihbar@ihbarweb.org.tr�
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EK-10 
 

İHBAR HATTI 
 

İhbar hattı projesi Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmekte olna “İnternetin Bilinçli Kullanımı ve İnternet Güvenliği Projesi” 
kapsamında yürütülen bir faaliyettir. 

İnternet ihbar hattı internette yer alan her türlü zararlı içeriğe ilişkin şikayetin 
alınacağı, değerlendirileceği bir birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İnternet 
ihbar hattı öğrencilerimize, öğretmenlerimize tüm vatandaşlarımız ile resmî 
birimlerimize açıktır. 

İnternet ihbar hattı internet ortamında yer alan zararlı içeriğin ihbar edilmesini 
sağlama amacıyla kurulmuştur. İnternet içeriğiyle ilgisi olmayan bildirimler dikkate 
alınmayacaktır. 

NELERİ İHBAR EDECEĞİZ? 
İnternette; özellikle cinsellik, şiddet, kumar, ideolojik propoganda, bomba yapımı 

vb. konularda sizinle sohbet etmek isteyen yetişkin olduğunu anladığınız kişileri, 
çevrimiçi olduğunuz bir sitede yer alan zararlı içeriğe sahip web sayfalarını aşağıdaki 
formu doldurmak suretiyle ihbar edebilirsiniz. 

 

Adı Soyadı : 

E-posta : 

Güvenlik Kodu :                                   88603 

İhbar Konusu
 :………………………………………………………………......
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.................................. 

  Gönder 
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EK-11 
T.C.  

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

İNTERNET KURULU 
http://kurul.ubak.gov.tr/m01.php/ İndirme Tarihi: 07.12.2007 Cuma. 

Çalışma İlkeleri Mart 2001 

AMAÇ 

Ana işlevi Ulaştırma Bakanlığı'na danışmanlık olmak üzere; Türkiye’de İnternet’in altyapıdan 

başlayarak tüm boyutları ile kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek, bu hedeflere erişmek için 

gerekli stratejik ve taktik ulusal kararların alınması ve uygulanması sürecinde danışmanlık görevini 

yürütmek, uygulamada gözlenen aksaklıkları belirlemek ve giderilmesi için öneriler oluşturmak, konu 

ile ilgili birimler arasında eşgüdüm sağlamak, gelişme, yaygınlaştırma, hizmet üretimi konularında 

düzenleyici öneriler oluşturmak ve uluslararası gelişmeleri yakından izleyerek ülke çıkarlarını 

korumak amaçları ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından “İnternet Kurulu” oluşturulmuştur.  

1-) KURULUN GÖREVLERİ 

Kurul, İnternet’in Türkiye’de sağlıklı gelişmesi ve toplumsal yarar üretilmesi için temel öneriler 

oluşturmak amacıyla aşağıdaki görevleri yapar.  

2-) Planlama. 

Ulusal İnternet altyapısının kısa, orta ve uzun vadeli gelişme planları konusunda görüş 

oluşturmak. Ulusal İnternet altyapısı üzerinde sunulabilecek hizmetler ve sektörel yapılanmalar 

konusunda kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlere ilişkin görüş oluşturmak. İnternet altyapısı 

ve diğer hizmetler konusunda ilgili kuruluşlarca uygulanmak üzere düzenleyici önerilerde bulunmak.  

3-) Koordinasyon.  

Türkiye’de ulusal İnternetin sağlıklı gelişmesi amacıyla, ilgili tüm kuruluşların (üniversite, 

kamu, özel ve sivil toplum) İnternet’e ilişkin etkinliklerinin eşgüdümlü yürütülmesine katkıda 

bulunmak. 

4-) İzleme. 

Türkiye’de İnternet gelişiminin nitel ve nicel olarak değerlendirilebilmesi amacıyla, ilgili 

kuruluşlardan veri toplamak ve yayınlamak. Türkiye’de İnternet kullanıcılarının görüş ve önerilerini 

toplamak ve değerlendirmek 

Türkiye İnterneti üzerinde bilimsel yöntemlerle ölçümler yapmak ve sonuçlarını yayınlamak. 

http://kurul.ubak.gov.tr/m01.php/�
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5-) Uygulama önerileri oluşturma. 

Türkiye’de İnternet’in sağlıklı gelişmesi amacıyla, gerektiğinde; Türkiye İnterneti’nin çeşitli 

katmanlarında yer alan ve hizmet veren kuruluşlara hizmete ilişkin önerilerde bulunmak. İnternet 

Teknolojileri üreticisi ve satıcısı kesimlere önerilerde bulunmak.  

6-) Kamuoyu görüşlerinin toplanarak değerlendirilmesi için mekanizmalar oluşturmak.  

7-) Dünyadaki gelişmeleri izlemek.  

8-) Uluslararası platformlarda ülke çıkarlarının korumak.  

9-) İnternet’e ilişkin uluslararası toplantı ve konferanslara ülke çıkarlarının korunması ve bilgi 

alışverişinin sağlanması için katılmak ve uluslararası platformlarda ülkemizin görüşlerinin doğru dile 

getirilebilmesi için gerekli çabayı göstererek öneriler oluşturmak.  

10-) İnternet ve ilgili teknolojilerin ulusal platformda gelişimini sağlamak ve önünü açmak 

amacıyla, bu konularda Düzenleyici Erk’e ve diğer ilgili kuruluşlara iletilmek üzere öneriler 

oluşturmak.  

11-) Eğitim etkinlikleri düzenlemek. 

12-) İnternet ve ilgili teknolojileri ile ilgili bilgi ve deneyim birikimine katkıda bulunmak üzere 

seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek, düzenlenmesine katkıda bulunmak; teknolojilerin 

akılcı kullanımını sağlayacak eğitsel yöndeki çabalara destek olmak. Ulaştırma Bakanlığı’nın verdiği 

diğer görevleri yapmak.  

ÖRGÜTLENME  

İnternet Kurulu, Türkiye İnterneti’nin sağlıklı gelişebilmesi için gerekli olan çok sesli, katılımcı, 

şeffaf bir oluşum ile kamu kurum ve kuruluşları , alt yapı hizmeti veren kuruluşlar, servis/içerik 

sağlayıcılar, sivil toplum örgütleri, kullanıcılar ve teknoloji üreticisi kuruluş temsilcilerinden 

oluşturulmuştur. 

Kurul’un Oluşumu  

Başkan  

Kurulun başkanı Ulaştırma Bakanıdır. Ulaştırma Bakanının bulunamadığı toplantılarda 

başkanlığa Müsteşar ya da görevlendireceği bir yardımcısı vekalet eder.  

Kurul Sekreteri  

Kurul Sekreteri, kurul üyeleri içinden oy çokluğu ile seçilir. Kurul Sekreteri, kurulun 

işleyişinden sorumludur.  

Sekreterya  

Sekreterya görevi Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Sekreteryanın görevi, 

toplantı tutanaklarını oluşturmak, üyelerle iletişimi sağlamaktır. Sekreterya Kurul Sekreterine bağlı 

olarak görev yapar. 
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Üyeler  

İnternet Kurulu, Başkan ve aşağıda belirtilen kuruluşlardan katılan üyelerden oluşmaktadır. 

Üyeler Ulaştırma Bakanı tarafından bir olur ile belirlenir. 

 
Kamu Kurum ve Kuruluşları  
Adalet Bakanlığı [1 üye] 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müşteşarlığı  [1 üye] 
Dış Ticaret Müsteşarlığı [1 üye] 
Dışişleri Bakanlığı [1 üye] 
Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) [1 üye] 
Genelkurmay Başkanlığı [1 üye] 
Hazine Müsteşarlığı [1 üye] 
İçişleri Bakanlığı [1 üye] 
Küçük ve Orta Sanayi Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB) [1 üye] 
Kültür Bakanlığı [1 üye] 
Maliye Bakanlığı [1 üye] 
MGK Rekabet Kurumu [1 üye] 
Telekomünikasyon Kurumu [1 üye] 
Turizm Bakanlığı  [1 üye] 
TÜBİTAK [1 üye] 
Ulaştırma Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü [1 üye] 
Üniversiteler  [3 üye] 

Altyapı/Teknoloji hizmeti veren kuruluşlar ile Servis ve İçerik Sağlayıcılar
İçerik Sağlayıcı Kuruluşlar [3 üye] 
Servis Sağlayıcı (ISP) Kuruluşlar  [4 üye] 
Teknoloji Üreticisi Firmalar (Bilgisayar) [1 üye] 
Teknoloji Üreticisi Firmalar (Network) [1 üye] 
Telekomünikasyon İşletmecileri Temsilcileri [4 üye] 
Türk Telekom A.Ş. (TT-Net Temsilcisi) [1 üye] 
Türkiye (.tr) DNS Servisi (ODTÜ) [1 üye] 
Türkiye Bankalar Birliği [1 üye] 

Sivil Toplum Örgütleri 
Basın Temsilcisi [1 üye] 
Bireysel Kullanıcılar [1 üye] 
Internet Evleri Temsilcisi [1 üye] 
Internet Vakfı [1 üye] 
Sendikalar Temsilcisi [1 üye] 
Tüketiciyi Koruma Dernekleri Temsilcisi [1 üye] 
Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği – TÜTED [1 üye] 
Türk Kütüphaneciler Derneği – TKD [1 üye] 
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği – TMMOB [1 üye] 
Türk Tabipler Birliği – TTB [1 üye] 
Türkiye Barolar Birliği – TBB [1 üye] 
Türkiye Belediyeler Birliği [1 üye] 
Türkiye Bilişim Derneği – TBD [1 üye] 
Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği – TÜBİSAD [1 üye] 
Türkiye Bilişim Vakfı – TBV [1 üye] 
Türkiye Elektronik Sanayici ve İşadamları Derneği – TESİD [1 üye] 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – TOBB [1 üye] 
Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği – TÜSİAD  [1 üye] 
Bakan Temsilcisi  [3 üye] 
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Çalışma Şekli  

(i) Kurul 4502 sayılı yasanın 22. maddesi gereğince kurulmuştur. 

(ii) Kurul Yılda en az 6 kez, Kurul Sekreterinin çağrısı üzerine toplanır 

(iii) Kurul, Ulaştırma Bakanlığının isteği, ya da üyelerin 1/3’ünün yazılı isteği üzerine ek 

gündemle toplanır. 

(iv) Kurul, gerekli görüldüğü hallerde, toplantıya katılan üyelerin 1/2’sinin önerisi üzerine alt 

çalışma gurupları oluşturabilir. 

(v) Kurul kararlarını toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alır. Oybirliği sağlanamadığı 

durumlarda, karar bir sonraki toplantıda toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyları ile alınır. Alınan 

kararlar Ulaştırma Bakanlığı’na sunulur. 

(vi) Kurul toplantı sonuçlarını İnternet teknolojilerini kullanarak yayınlar. 

(vii) Kurul gerek yapılanmasına ilişkin bilgileri, gerekse de yararlı olduğunu düşündüğü diğer 

bilgileri yayınlamayı, İnternet kamuoyu ile ilişkilerini sürdürmeyi İnternet teknolojileri kullanarak (e-

posta, WEB vb.) yapar. 

(viii) Tüzel kişiliği olmayan grupların temsilcileri kurul tarafından belirlenecek mekanizmalar 

ile bir (1) yıllık süreler için seçilirler. 

(ix) Yeni Kurul üyeleri, Ulaştırma Bakanlığı’nın önerisi üzerine, Kurulun 2/3 oy çokluğu ile 

yukarıdaki guruba eklenir. 

(x) Kurul toplantılarına üst üste 2 oturum katılmayan üyelerin değiştirilmesinin talep edilmesi 

kurul toplantılarında oylanarak karara bağlanabilir. Üst üste 4 oturuma katılmayanların üyelikleri 

kendiliğinden sona erer.  

(xi) Kurul toplantılarına katılan, ancak Kurulda alınan kararlar doğrultusunda verilen görevleri 

yerine getirmeyen üyelerin Ulaştırma Bakanı tarafından kuruldan çıkartılmaları hakkı saklıdır.  

(xii) Kurul işleyişinde, üyeleri arasındaki iletişim ve üyelerle sekreterya arasındaki iletişim, 

esas olarak elektronik posta vb. İnternet teknolojileri ile yapılır.  

(xiii) Kurul’da görev alan üyelere söz konusu görev için bir ödeme yapılmaz.  

(xiv) Kurulun çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli olan finansman Ulaştırma Bakanlığı 

bütçesinden sağlanır. 
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EK-12 

İnternet Etiği Genelgesi 
T.C.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü  

 
SAYI : B.08.0.ETG.0.21.04.01.300/ 12602  18/08/2004 
KONU : İnternet Etiği    

GENELGE 2004/61 

İnternet, dünya üzerinde var olan milyonlarca ağın birbirleriyle ortak bir protokol 
çerçevesinde iletişim kurmasını ve birbirlerinin kaynaklarını paylaşmasını sağlayan birden fazla yerel 
ya da geniş ağ arasında kurulan kaynak kümesidir.  

İnternetin eğitimde kullanılması, Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. 
Bu amaçla Bakanlığımız ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Türk 
Telekom A.Ş. ile 5 Aralık 2003 tarihinde kurumların internet bağlantılarının yapılması ile ilgili 
protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol gereği, ülke genelinde 45.534 kurumumuzun internet 
bağlantıları gerçekleştirilecektir.  

Günümüzün en etkili iletişim aracı olan bilgisayar ve internet, günlük hayatımıza girmiş ve 
eğitim-öğretim alanında da en etkili araçlardan biri hâline gelmiştir. İnternetin kullanımında olumlu 
gelişmeler sağlayacak davranışlar kadar, yanlış kullanımdan kaynaklanan olumsuzlukları da göz 
önünde bulundurmak gerekir. Çocukları ve gençleri korumanın, onlara faydalı olabilecek bilgiye 
doğru erişmelerini sağlayacak şekilde yönlendirmenin, rehberliğin sorumluluğu en başta 
yöneticilerimize ve öğretmenlerimize düşmektedir.  

Ayrıca e-devlet hizmetleri ve e-kültürün yaygınlaştırılması amacıyla, mesai saatleri dışında ve 
hafta sonu tatillerinde vatandaşlarımızın hizmetine açılan Bilgi Teknolojisi Sınıflarında, Bakanlık 
standart ve lisanslı yazılımları dışında oyun ve benzeri yazılımların bilgisayarlara yüklenmemesi ve bu 
sınıfların hizmet ve eğitim amaçlı kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle internetin kullanımında 
uyulması gereken kurallar; Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından "İnternet 
Etiği" adı altında hazırlanarak personel, öğretmen ve öğrencilerimizin yararlanması için, 
Bakanlığımızın web sitesi ( http://www.meb.gov.tr ) ana sayfasında yayınlanmıştır.  

Bilgilerinizi, yazımızın öğrenci ve öğretmenler tarafından devamlı izlenmek üzere ilan 
panosunda, öğretmenler odasında ve Bilgi Teknolojileri Sınıflarında uygun yerlerde bulundurulması 
için iliniz dâhilindeki tüm okullara iletilmesi, "İnternet Etiği" metninin İl ve İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü personeli tarafından da okunmasının sağlanması hususlarında gereğini rica ederim.  

 

http://www.meb.gov.tr/�
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EK-13  

İllere Göre Öğrencilerin En Çok Tercih Ettiği Siteler.*(Site isimleri öğrencilerin anket formunda belirttiği şekilde aynen alınmıştır.) 

Soru 25. En çok tercih ettiğiniz sitelerden 3 tanesini yazınız.  

DÜŞÜNCELER PLAKASINA GÖRE İLLER 

01 06 15 21 34 35 39 50 61 62 64 65 78 79 f 
HABER SİTELERİ                
Haber siteleri diye genel ifade edenler 1 2 4 3 3 1 2 1 3 5 3 3 3 2 36 
www.forum.com  2 1   1  2   2    8 
www.haber7.com  1      3      1 5 
www.internethaber.com 3              3 
www.habertürk.com  2  1           3 
www.hürriyet.com 1  1            2 
www.milliyet.com       1   1     2 
www.gazeteler.com    2           2 
www.acunmedya.com    1         1  2 
www.dbz-media.net  1      1       2 
www.ntvmsnbc.com  1          1   2 
www.rtuk.cocuk.com   1            1 
www.fotomaç.com        1       1 
www.kilispostası.com              1 1 
www.netgazete.com          1     1 
www.gazeteoku.com 1              1 
www.zaman.com     1          1 
www.gazetekeyfi.com  1             1 
www.kenthaber.com              1 1 
www.haberler.com           1    1 
www.radio.com           1    1 
www.radyoosmanoglu.com             1  1 
www.showtv.net           1    1 

http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.internethaber.com/�
http://www.hürriyet.com/�
http://www.gazeteoku.com/�
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www.kanald.com           1    1 
www.TRT1.com              1 1 
www.kanal1.com              1 1 
www.mandalina.tv.     1          1 
www.medya.com            1   1 
www.haber3.com        1       1 
www.cinetr.com        1       1 
www.ntvspor.com           1    1 
www.berrakshow.com             1  1 
TOPLAM               (88) 
                
İNTERNETTE GEZİNTİ (SÖRF) YAPMAK    4 3 3 1 2      2 (15) 
                
ARAMA MOTORLARI                
www.google 15 17 9 12 18 18 14 14 13 15 16 10 11 15 197 
www.arabul.com    1      1  1   3 
www.netbul.com     1       1   2 
TOPLAM               (202) 
                
SOHBET (CHAT) SİTELERİ (MSN vb.) 8 2 4 5 10 2 3 5 5 10 4 5 3 2 68 
ARKADAŞ ARAMA SİTELERİ (www.yonja.com en çok 
belirtilen arkadaş arama sitesi) 1 2   9 2 1    1 1   17 

E-POSTA SİTELERİ (Genel olarak bu şekilde ifade edilenler)   3 2          1 6 
www.mynet.com. 2 2  3 1 3 2 2 5 5 4 4 1 2 36 
www.hotmail  1  3 2   2 1  2 1  1 13 
www.yahoo      2   1  1  1  5 
www.e-kolay.net  1     1        2 
www.süperonline.com    1           1 
www.gmail    1           1 
TOPLAM               (149) 
                

http://www.google/�
http://www.yonja.com/�
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BELGESEL SİTELERİ (TOPLAM) 2  3 1  1       2 2 (11) 
                
FİLM SİTELERİ (Genel olarak bu şekilde ifade edilenler)  1 1  1 2 1 1   2   1 10 
www.youtube.com (Video sitesi) 9 7 5 2 13 6 7 11 4 5 5  6 5 85 
www.izlesene.com 1   1    2 1  1    6 
TOPLAM               (101) 
                
RESİM SİTELERİ (TOPLAM)     1   2       (3) 
FAL, BURÇ YORUMLARI (TOPLAM)       1  1      (2) 
ARAŞTIRMA, ÖDEV VE PROJE SİTELERİ 6 8 7 7 5 10 6  10 3 5 2 6 10 85 
EĞİTİM PORTALI (Genel olarak bu şekilde ifade edilenler) 1   5    1 2 1  2  8 21 
www.gencbilim.com  1 1   2  2 1  2 4 3  16 
www.fenokulu.net  2   1     1   2 3 9 
www.teknoloji.com      2 2  1   1 1 1 8 
www.meb.gov.tr 1    1     2 1 2   7 
www.ödevlerim.com 3           2   5 
www.think.com (çalışma)  5             5 
www.gezginler.com         1  1  1 1 4 
www.biliyormusun.com           1 1  1 3 
www.e-ögretmen.com        2   1    3 
ÖSYM-ÖSS     1      1    2 
TSK sitesi              2 2 
www.kimyaevi.com      1       1  2 
www.sosyalders.com      1   1      2 
www.matematikci.com            1 1  2 
www.fenveteknoloji.com        1    1   2 
www.cankayalisesi.com  2             2 
www.genclik.net  1       1      2 
www.dersimiz.com           1   1 2 
www.siirparkı.com            1 1  2 

http://www.youtube.com/�
http://www.izlesene.com/�
http://www.think.com/�
http://www.cankayalisesi.com/�
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www.ingilizce.tk.com      1         1 
www.exbilgi.com  1             1 
Tubitak     1          1 
www.okulumuseviyorum.com  1             1 
www.dumanfen.com  1             1 
www.matokulu.com  1             1 
www.ekşisözlük.com  1             1 
www.privatesözlük.com  1             1 
www.bilimvesanat.com        1       1 
www.gezegen.com          1     1 
www.insangenomprojesi.com  1             1 
www.oktaysinanoglu.net  1             1 
www.logomotif.com  1             1 
www.eğitimin.com      1         1 
www.ares.com   1            1 
www.cebirsel.com   1            1 
www.school.com    1           1 
www.kitapyurdu.com     1          1 
www.kuizz.com    1           1 
www.ilkadımdergisi.com        1       1 
www.kirklarelilisesi.com       1        1 
www.nobel.com          1     1 
www.indexturkiye.com            1   1 
www.kütüphanem.com             1  1 
www.herkonu.net             1  1 
www.kapaklar.com             1  1 
TOPLAM               (212) 
                
OYUN SİTELERİ (Genel olarak bu şekilde ifade edilenler) 4 5 6 5 7 9 6  2 4 5 5 4 8 70 
www.kraloyun.com 4 3 1 2 2 1 2 2 3 1   3 1 25 

http://www.okulumuseviyorum.com/�
http://www.matokulu.com/�
http://www.bilimve/�
http://www.school.com/�
http://www.school.com/�
http://www.school.com/�
http://www.school.com/�
http://www.school.com/�
http://www.school.com/�
http://www.school.com/�
http://www.school.com/�
http://www.school.com/�
http://www.school.com/�
http://www.school.com/�
http://www.school.com/�
http://www.school.com/�
http://www.school.com/�
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www.wikipedi.org  3 1  3 2  1 2    1  13 
www.arabam.com    1 1  2  1  1    6 
www.oyunlar.com   1         1 1 1 4 
www.pikniktube.com   1  1  2        4 
www.kitoyun.com  2   1          3 
www.maxoyun.com  1 1  1          3 
www.ogame.org 3              3 
www.starfall.com     3          3 
www.tembeltavuk.com   1        1    2 
www.runespacegame.com  1   1          2 
www.oyuncafe.com     2          2 
www.komikler.com      1      1   2 
www.binoyun.com       1  1      2 
www.klansavasları.com        1   1    2 
www.pokemoncreater.com 1              1 
www.minikperi.com    1           1 
www.vampiefreaks.com     1          1 
www.angelclothing.com     1          1 
www.barbieoyun.com 1              1 
www.miniclip/games.com     1          1 
www.dragongames.com     1          1 
www.giyotin.com     1          1 
www.komisdünya.com         1      1 
www.koskomik.com          1     1 
www.afacancocuk.com      1         1 
www.kodestok.com      1         1 
www.roketoyun.com       1        1 
www.mizahtürk.com       1        1 
TOPLAM               (160) 
                

http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.pokemoncreater.com/�
http://www.afac/�
http://www.afac/�
http://www.afac/�
http://www.afac/�
http://www.afac/�
http://www.afac/�
http://www.afac/�
http://www.afac/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
http://www.roketoyun.com/�
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MÜZİK SİTELERİ (Genel olarak bu şekilde ifade edilenler) 1 6 6 7 4 4 4 4 1 5 3 3 1 4 53 
MP3.com 4  1  1 1 3 1  1    3 15 
www.cezafan.com 2     1       1  4 
www.hiphoplife.com     1 1       1  3 
www.rock.com 1              1 
www.anatolianrock.com  1             1 
www.özeldiken.com    1           1 
www.sonsesmüzik.com    1           1 
www.müzikçek.com    1           1 
www.gruphepsi.com    1           1 
www.melankolia.com     1          1 
www.hitportal.com         1      1 
www.müzikbazaar.com             1  1 
www.albümindir.com           1    1 
TOPLAM               (85) 
PROGRAM İNDİRME (Download)                 
www.indir.com   1 1 1 1 4  1 3 1 2 2  17 
www.programlar.com 1              1 
TOPLAM               (18) 
SPOR SİTELERİ (Genel olarak bu şekilde ifade edilenler) 1   1    1  1 1 2 1 5 13 
www.NBA.com  4  1 1 1 1        8 
www.fenerbahce.org  1   1 1 1 1  1 1    7 
www.galatasaray.org 1           1 1  3 
www.iddaa.com 3              3 
www.webaslan.com      1      1   2 
www.ultraaslan.com      1         1 
www.alanyaspor.org 1              1 
www.futbolshow.com            1   1 
www.sporx.com        1       1 
www.turksportal.com        1       1 
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www.spordabugün.com        1       1 
www.trabzonspor.com         1      1 
www.macsonucu.com         1      1 
www.karakartal.com           1    1 
www.usakspor.com           1    1 
www.ntuspor.com           1    1 
TOPLAM               (47) 
                
DEĞİŞİK İSİMLERDE BELİRTİLEN AŞAĞIDAKİ 
SİTELER (TOPLAM)               (60) 

www.friu.com     4          4 
www.antu.com 3              3 
www.knightonlineworld.com  2        1     3 
www.metaldamage.net        3       3 
www.limewere.com    1  1         2 
www.face.ıv.com 2              2 
www.rate.ee.com 2              2 
www.understand.net 1              1 
www.emtürk.com             1  1 
www.boluluyarenler.com 1              1 
www.sagopakajmer.org  1             1 
www.tudem.com   1            1 
www.silkroadonline.net           1    1 
www.spele.nl.com  1             1 
www.animotürk.com              1 1 
www.grenday.com  1             1 
www.mcb.com    1           1 
www.tbf.org.tr    1           1 
Türkiye’nin iş adamları sitesi    1           1 
www.jetix.com     1          1 
www.darklyrics.com     1          1 
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www.muvids.com     1          1 
www.travian.com     1          1 
www.sogopa-kajmer.org      1         1 
www.frienzko.info.com      1         1 
www.seversen.com      1         1 
www.karakterler.com       1        1 
www.tunning.com       1        1 
www.torpil.com       1        1 
www.ravda.net        1       1 
www.deroizle.com        1       1 
www.kirazım.com        1       1 
www.kimbilir.com        1       1 
www.hakkarim.com        1       1 
www.emreaytekin.com        1       1 
www.kusera.org         1      1 
www.zekirdek.com         1      1 
www.hepsiburada.com         1      1 
www.nurtop.com          1     1 
www.wepla.com           1    1 
www.turkurow.com           1    1 
www.aut.com           1    1 
www.alternatifim.com           1    1 
www.ekoxp.com           1    1 
www.knuddels.de.com           1    1 
www.iyinet.com            1   1 
www.yaseminergene.com             1  1 
www.gizlikale.com              1 1 
www.yüksekova.com            1   1 
GENEL TOPLAM  1.153 

http://www.muvids.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.torpil.com/�
http://www.kirazım.com/�
http://www.kirazım.com/�
http://www.kirazım.com/�
http://www.kirazım.com/�
http://www.kirazım.com/�
http://www.nurtop.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.turkurow.com/�
http://www.alternatifim.com/�


 

219 
 

EK-14 
Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerin İnternet Kafelerle İlgili Olumsuz Bulduğu Durumlar (Detaylı) 
48. İnternet kafelerle ilgili olumsuz bulduğunuz ve gördüğünüz durumlardan 3 tanesini belirtiniz. (ÖĞRENCİ) 

DÜŞÜNCELER 
1 6 5 1 4 5 9 0 1 2 4 5 8 9 f 

Sigara içilmesi 10 17 7 15 14 20 11 11 13 5 18 11 13 16 181 
12 yaşından küçük çocukların ebeveyni olmadan girebilmesi 2 7 4 6 4 6 9 6 11 9 5 7 8 8 92 
Zararlı sitelere girilmesi 4 6 4 2 10 5 3 1 9 5 4 6 5 5 69 
Temiz olmaması 4 4 3 8 3 3 3 4 4 5 4  4 6 55 
Cinsel içerikli siteleri girilmesi 9  2 5   3 1  2 4 6 2 7 41 
Küfür ve argo konuşulması 5 6   2 4  3 5  5  5 1 36 
Zararlı siteler için güvenlik oluşturulmaması  4 1 4 1  4 4 1  3 5 3 5 35 
Zararlı alışkanlıklar kazandırması 2 4 2  3 4 3 3 1 4  1 2 2 31 
Havalandırmanın yetersiz olması 2 2 3 4 2 3 2  3 1  3 2 4 31 
Çok gürültü olması 2 4  1 1 1 5 5 1 1 2  4 2 29 
Kötü alışkanlıkları olan insanlarla karşılaşması ve arkadaşlık kurması 6 3 2 1 2 5  2 1  2 1 2 1 28 
İşletenlerin eğitimsiz, ilgisiz ve hizmette yetersiz olması  1 3 5  4 1   1 3 2 4  24 
Alanın yetersizliği 1 1  3 1 4 1 2 2  1  2 1 19 
Bilgisayar ve donanımların yetersiz olması 3 2  2 1   2 2 2 1 1 1 2 19 
Çalıştıranların kaba olması ve davranması 1 2 1 3  1  1 3 1  1 4  18 
Kötü alışkanlıkları olan insanların buralarda toplanması 2  3 1  5  3     3  17 
İnternet hızının düşük olması 3 2  6 2    1  1  2  17 
Korsancılık, izinsiz kopyalama yapılması 3 2 1 1 1 2  1  2  1 1  15 
Isı ve ışıklandırmanın yetersiz olması 2 1 3    2  2   1  3 14 
Tanımadıkları insanlarla sohbet (Chat) yapılması  1 1 1   2 1 1 1 1 2  2 13 
Pahalı olması  1 1  3   2  1 2   3 13 
Kumar, iddaa ve bahis oynanması 3 1  1   2  1   2  1 11 
Olumsuz, zararlı davranışlar kazandırması  2   3 1 1  2  1  1  11 
Konforun yetersiz olması 2   2   1 2   3  1  11 
Denetimsizlik   2  1 1     2 1 2  9 
Zamanın boşa harcanması      1 1 2  1   2 1 8 
Farklı yaştan insanların aynı ortamda bulunması  1  1    1  1   1 3 8 
Ahlakî değerleri olumsuz etkilemesi  1 1     2   1 1  1 7 
Kavga edilmesi 1         1 1  4  7 
Bağımlılık yapması  1        1  1 3 1 7 
Aile, çocuk ve yetişkin bölümlerinin olmaması   1   1 1 1      2 6 
Kalabalık olması 1 1 1   1  1 1      6 



 

220 
 

Yardımcı teknik eleman olmaması 1   1  2  1   1    6 
Çocukların göz ve ruh sağlığının bozulması        2  1  1  2 6 
Oyunların içerik olarak zararlı olması      1   1 1 1  2  6 
Aile ilişkilerini zayıflatması  1     1 1    1  1 5 
Kurallara uyulmaması 1       2   1 1   5 
Çok zaman kaybettirdiğinden çocuklara ders çalışmaya zaman 
kalmaması  1     1  1    2  5 

Sosyal ilişkileri olumsuz etkilemesi, toplumdan uzaklaştırması ve 
yalnızlaştırması        1    3  1 5 

Ticarî amaçların eğitim amacının önünde olması    2    1   1  1  5 
Tuvalet problemi 1    1 2 1        5 
Arkadaş arama sitelerine girmeleri 2    1        1  4 
Eğitim sitelerinin listelenmemesi   1 1         1 1 4 
Alkollü içecek içilmesi  1  1 1          3 
Uyuşturucu kullanılması     1   1  1    1 3 
Derslere ilgiyi azaltması        1     2  3 
Ders saatlerinde öğrenci almaları, formalı öğrencilerin girebilmesi   2     1       3 
Yiyecek ve içecek satılması   1  1        1  3 
Çok geç saatlere kadar açık olması  2    1         3 
Şiddete yöneltmesi          1  1   2 
Okuldaki başarıyı düşürmesi        1  1     2 
Devamsızlığı artırması   1        1    2 
Kültürel değerleri olumsuz etkilemesi            1 1  2 
Çocuklara porno aşılaması ve cinsel suça itmesi              2 2 
Amacının dışında kullanılması         1  1    2 
Oyun amaçlı çalıştırılması          2     2 
Herkesin internet kafe açıp, işletebilmesi  2             2 
Yüksek sesle müzik dinlenmesi        1      2 1 
Sağlıksız olması   1            1 
Yalan söylemeye başlaması          1     1 
Şiddet içeren oyunlara girilmesi ve çocukların şiddeti öğrenmesi   1            1 
Araştırmayı engellemesi            1   1 
Her yerde olması       1        1 
Kahvehane gibi işletilmesi      1         1 
Elbise askısı olmaması   1            1 
Çalışma süresinin sınırlandırılmaması 1              1 
Devletimizi ve milletimizi zedeleyici sitelere izin verilmesi              1 1 
Güvenli olmaması     1          1 
TOPLAM  990 
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SORU 27. İnternet kafelerle ilgili olumsuz bulduğunuz ve gördüğünüz durumlardan 3 tanesini belirtiniz. (VELİ) 

DÜŞÜNCELER 
1 6 5 1 4 5 9 0 1 2 4 5 8 9 f 

Sigara içilmesi 7 10 5 6 11 13 11 10 6 4 13 8 9 12 125 
12 yaşından küçük çocukların ebeveyni olmadan girebilmesi 2 4 7 7 7 3 8 6 2 7 6 4 6 3 72 
Zararlı sitelere girilmesi 8 4 3 1 11 8 5 6  7 6 4 4 2 69 
Zararlı alışkanlıklar kazandırması 3 9 5 4 6 10 2 7 4 2 2 7 4 3 68 
Zararlı siteler için güvenlik oluşturulmaması 3 6 5 2 3 2 4 8 3 5 7 3 5 3 59 
Denetimsizlik 1 8 6 4 4 3 1 3 6 3 5 3 4 1 52 
Kötü alışkanlıkları olan insanlarla karşılaşması ve arkadaşlık kurması 4 7 3 6 4 8 2 1 5   4 2 4 50 
Cinsel içerikli siteleri girilmesi 4 4 2 3   2 4  8 7 3 1 5 43 
Kötü alışkanlıkları olan insanların buralarda toplanması 3 5 4 6  6 2 1   2 3 3 6 41 
Temiz olmaması 1 2 4 8 1 2 3 2 2 2 1 3 2 4 37 
Havalandırmanın yetersiz olması  3 3 4  2 2 2 2 3 1 2 3 3 30 
Çok zaman kaybettirdiğinden ders çalışmaya zaman kalmaması 1 2  3 3 3  3 6 1  5  3 30 
Küfür ve argo konuşulması 2 8   1 3 3  1  4  3 4 29 
Sosyal ilişkileri olumsuz etkilemesi, toplumdan uzaklaştırması ve 
yalnızlaştırması 1 4 1 1  6 1 3 6  1 5   29 

Ahlakî değerleri olumsuz etkilemesi 2 3 1 3  2  3 1 1  5 4 3 28 
Alanın yetersizliği 1 6 3 1   3 5 3   3 1  26 
İşletenlerin eğitimsiz, ilgisiz ve hizmette yetersiz olması 3  2 5 2 1 1  1 2 1 2 2 1 23 
Derslere ilgiyi azaltması 1 2 4 1  5  4 1 1  2  2 23 
Farklı yaştan insanların aynı ortamda bulunması 4 3 1 2 1 1 1 1  2 1 1 1 2 21 
Zamanın boşa harcanması 1 2 1 2  4 1 2 2  2 1 1 1 20 
Ticarî amaçların eğitim amacının önünde olması  2 2 1 1 2  1 1 3 3 1  3 20 
Tanımadıkları insanlarla sohbet (Chat) yapılması 1 1   2    4 2 3 2 3 1 19 
Isı ve ışıklandırmanın yetersiz olması  2 3 2   2 1 1 1 1 2  3 18 
Bağımlılık yapması 1 3 1 2    2 1 2 2 1   15 
Çok gürültü olması  3  1 2 1 1  1  2 2 1 1 15 
Olumsuz, zararlı davranışlar kazandırması     3 1  2 6 1 2  1 1 15 
Oyun amaçlı çalıştırılması  3 1 1    1  1 1  5 1 14 
Aile ilişkilerini zayıflatması 2 1 1 1 1 1 2 2   1   1 14 
Aile, çocuk ve yetişkin bölümlerinin olmaması  1 1     1   1 1 2 3 10 
Bilgisayar ve donanımların yetersiz olması 1 3  1   3 1   1    10 
Okuldaki başarıyı düşürmesi  1  2 1   2 1   2   9 
Devamsızlığı artırması     1 1  1    2 2 2 9 
Şiddet içeren oyunlara girilmesi ve çocukların şiddeti öğrenmesi  1       2 1 3   2 9 
Kurallara uyulmaması    1  2  1  1   1 2 8 
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Çalıştıranların kaba olması ve davranması 1 2   2   1 1     1 8 
Oyunların içerik olarak zararlı olması  1    1   3  2 1   8 
Kültürel değerleri olumsuz etkilemesi 2   3    1    2   8 
Yalan söylemeye başlaması 2  1 1    1    1 1  7 
Yardımcı teknik eleman olmaması    2  2  1   1 1   7 
Uyuşturucu kullanılması 2   1 1      1   1 6 
Pahalı olması 1 2 1     1      1 6 
Sağlıksız olması      2   3      5 
Tuvalet problemi  1 1   1 1       1 5 
Kumar, iddaa ve bahis oynanması 3        1 1     5 
Arkadaş arama sitelerine girmeleri  4         1    5 
Çocukların göz ve ruh sağlığının bozulması 1 1     1 1     1  5 
Çok geç saatlere kadar açık olması       2 2 1     1 5 
Yiyecek ve içecek satılması     1     1 1  1 1 5 
Eğitim sitelerinin listelenmemesi   1 1      1  1   4 
Kalabalık olması   1  1 1   1      4 
Ders saatlerinde öğrenci almaları, formalı öğrencilerin girebilmesi    1    2     1  4 
İnternet hızının düşük olması 2 1      1       4 
Güvenli olmaması 1         1 1 1   4 
Alkollü içecek içilmesi   1  1         1 3 
Kitap okuma alışkanlığını azaltması  1        1  1   3 
Herkesin internet kafe açıp, işletebilmesi 1     1        1 3 
Çalışma süresinin sınırlandırılmaması 1 2             3 
Konforun yetersiz olması 2       1       3 
Yüksek sesle müzik dinlenmesi             1 1 2 
Kavga edilmesi             2  2 
Toplumsal yapıyı bozması        1     1  2 
Amacının dışında kullanılması         1    1  2 
Korsancılık, izinsiz kopyalama yapılması 1         1     2 
12 yaş sınırının çok küçük olması, 15’e yükseltilmesi  1 1            2 
Kahvehane gibi işletilmesi  1    1         2 
Buluşma yeri olarak kullanılması      2         2 
Devletin bütünlüğünü bozacak siteleri girilmesi          2     2 
Daha çok erkeklerin olması   1            1 
Hırsızlık olması           1    1 
Ödev hazırlama alışkanlığını bitirmesi          1     1 
Harçlığını burada harcaması   1            1 
Çok kuytu yerde açılması 1              1 
TOPLAM  1203 
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SORU 19. İnternet kafelerle ilgili olumsuz bulduğunuz ve gördüğünüz durumlardan 3 tanesini belirtiniz. (ÖĞRETMEN) 

DÜŞÜNCELER 
1 6 5 1 4 5 9 0 1 2 4 5 8 9 f 

Zararlı alışkanlıklar kazandırması 5 9 5 9 14 14 7 7 5 5 7 3 7 5 102 
Sigara içilmesi 3 5 7 9 7 3 5 7 9 6 10 7 5 11 94 
Sosyal ilişkileri olumsuz etkilemesi, toplumdan uzaklaştırması 
ve yalnızlaştırması 2 15 3 4 8 16 10 3 4 3 6 6 5 7 92 

Kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaşlık kurulması 2 9 9 4 7 3 4 5 5 3 5 1 5 5 67 
Çok zaman kaybettirdiğinden çocuklara ders çalışmaya zaman 
kalmaması 3 2 5 3 7 6 4 3 5 1 4 4  4 51 

Zararlı siteler için güvenlik oluşturulmaması 5 6 2 3 4 2   3 3 4 1 7 4 44 
Ahlakî değerleri olumsuz etkilemesi 4 5 1 3 6 2 3 4 3 3 2 4 2 2 44 
Denetimsizlik 3 5 2 2 9   2 4 2 3 3 2 5 42 
12 yaşından küçük çocukların ebeveyni olmadan girebilmesi 2 4 3 5 3 1 1 4 3 2 2  4 5 40 
Derslere ilgiyi azaltması 1 2 5 2 2 4 2 4 4 5 4 2 1 2 40 
Zararlı sitelere girilmesi 5 6 5 2 5   4 3 1 2  1  34 
Oyun amaçlı çalıştırılması 2 1 3 1 2 3 2 2  2  4 4 4 30 
Devamsızlığı artırması 1 2 1 1 1 3 4 6 2 1 4  3 1 30 
Kötü alışkanlıkları olan insanların buralarda toplanması 2 6 3 2   3 3  2 2 1 5 1 30 
Zamanın boşa harcanması 2 4 4 3  2 1 4  2 2 2 1 2 29 
Aile ilişkilerini zayıflatması  3 3 1 3 4 2 3 3 1 1 2 1 2 29 
Cinsel içerikli siteleri girilmesi 1  2 1  1  2  2 3 7 2 4 25 
Tanımadıkları insanlarla sohbet (Chat) yapılması 3  1 2  2 3 1 2  1 3 5 2 25 
Küfür ve argo konuşulması 2 3 1 1   3 1 1 3 5 1 1 3 25 
Havalandırmanın yetersiz olması 4 1 1 1   1 1 2 2 1 2 2 3 21 
Temiz olmaması 2 1  1 4 2 1  3 2 1 2 1 1 21 
Farklı yaştan insanların aynı ortamda bulunması  5  1 4  1 4   1 1 2 1 20 
Olumsuz, zararlı davranışlar kazandırması 1 2 4 1 1 3  2 2  1 1  1 19 
Okuldaki başarıyı düşürmesi  1 1 2 3 3   3 1 1 1 1 1 18 
Bağımlılık yapması 1 2 3 1    1 1 2 2 1 2 1 17 
Şiddet içeren oyunlara girilmesi ve çocukların şiddeti öğrenmesi 4  2    1 1 2 1 1 1 2 1 16 
İşletenlerin eğitimsiz, ilgisiz ve hizmette yetersiz olması 1 2  3   1 2    3  1 13 
Ticarî amaçların eğitim amacının önünde olması  1 1    1 2  1 2 1  4 13 
Alanın yetersizliği 1 1 2 1  1 1 2   1  1 1 12 
Isı ve ışıklandırmanın yetersiz olması 1 1 1    1 1 2 1 1 1  1 11 
Çok gürültü olması 1  1 1   1 3  2 1  1  11 
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Yalan söylemeye başlaması  1  1  1  2 1 1   1 3 11 
Kültürel değerleri olumsuz etkilemesi 1   2      3 2 1 2  11 
Kurallara uyulmaması    3    2   1  1 1 8 
Arkadaş arama sitelerine girmeleri 3   1 1   1 1      7 
Çocukların göz ve ruh sağlığının bozulması      1  2   2 1 1  7 
Amacının dışında kullanılması  1   2 1  1 1     1 7 
Oyunların içerik olarak zararlı olması 1     2 2  1      6 
Toplumsal yapıyı bozması    2    1   1 1 1  6 
Çalıştıranların kaba olması ve davranması   1 2 2         1 6 
Sağlıksız olması  2 2   2         6 
Pahalı olması 1  1         1  1 4 
Kitap okuma alışkanlığını azaltması    1   1     1  1 4 
Aile, çocuk ve yetişkin bölümlerinin olmaması    1    1    1   3 
Araştırmayı engellemesi        1    1  1 3 
Sigara, uyuşturucu gibi maddelerin satılması 2              2 
Alkollü içki içilmesi  1   1          2 
Kumar, iddaa ve bahis oynanması 1       1       2 
Kavga edilmesi    1      1     2 
Eğitim sitelerinin listelenmemesi           1   1 2 
Parası olmayan çocukların internet kafeye gitmek için farklı 
yollardan para temin etmesi        2       2 

Ders saatlerinde öğrenci almaları, formalı öğrencilerin 
girebilmesi  1    1         2 

Okullara yakın yerde olması      1        1 2 
Yiyecek ve içecek satılması 1           1   2 
Uyuşturucu kullanılması  1             1 
Kalabalık olması  1             1 
Yüksek sesle müzik dinlenmesi        1       1 
Çetelerin oluşması        1       1 
İnternet hızının düşük olması 1              1 
Bilgisayar ve donanımların yetersiz olması 1              1 
Yardımcı teknik eleman olmaması   1            1 
Her yerde olması        1       1 
Toplu eğitimin yararlarını yok etmesi  2             2 
Çocukların aileden habersiz gitmesi     1          1 
TOPLAM  1.183 
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