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TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANICILARI

İnternet Kullanıcı Sayısı:

• Dünyada 3,4 milyar
• Türkiye’de 48,3 milyon

İnternet Kullanım Oranı:

• Dünyada %46,4
• Türkiye’de %61

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı Bilişim Bilişim Tek. Kullanım Anketi 2015

İnternet kullanım amaçları:

• Sosyal Paylaşım %80,9

• Online haber %70,2

• Oyun, film, müzik %62,1
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Türkiye’de İnternet kullanıcıları

İnternette geçirilen günlük ortalama süre;      

 Bilgisayarlarda 4,6 saat, Mobil cihazlarda 2,9 saat.

 Sosyal medyada geçirilen günlük ortalama süre 3 saat.

EU Kids Online Türkiye Araştırmasına göre; 

 Çocukların %85’i Facebook profiline sahiptir

 Hesabı olan çocukların 1/3’ü 13 yaş altındadır

 Çocukların %42’si kişisel bilgilerini herkesle paylaşmaktadır. 
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Türkiye’de İnternet kullanıcıları

Lise ve üniversite öğrencilerini kapsayan bir araştırmaya göre;

 Üniversitelilerin %97’si haftada en az 42 saatini, 

 Liselilerin %97’si de haftada en az 31 saatini İnternet başında 

geçirmektedir.

 Üniversitelilerin %87’si, liselilerin %67’si interneti sosyal paylaşım 

siteleri için kullanmaktadır.

Ortaokul ve lise  öğrencilerini kapsayan bir araştırmada;

 %64’ü “bilgisayar ve İnternetsiz”, 

 %57’si “cep telefonsuz”, 

 %5’i “televizyonsuz” bir hayat düşünemediğini bildirmiştir. 



5

Türkiye’de İnternet kullanıcıları

raporlarına göre;

 Online video yaygınlığı bakımından Türkiye Dünyada ilk sırada

 Kullanıcıların %93,6′sı İnternette video izlemekte

*   *   *

 Türkiyeli kullanıcılar spor sitelerini ziyarette Avrupa birincisi. 

 Kullanıcılarımızın spor sitelerini ziyaret oranı %70’lerde       (Avrupa 

ortalaması %45,8).
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İnternet geleneksel iletişim türlerinden farklı özellikleri;

 İnteraktif, hızlı, kolay ve ucuz 

 Kendine özgü, çok boyutlu/aktörlü, dinamik ve 

dağıtık yapısı, alt yapısı, işleyiş biçimi ve uluslararası 

niteliği

 Suç yeri ve zamanı, sorumlu olabilecek kişiler vb. 

yönünden farklı olması (ulusal egemenlik sorunu)

 İnternetin anomite özelliği 7

İnternetle gelen sorunlar
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İnternetle gelen sorunlar

SOSYAL İÇERİKLİ SORUNLAR

 Pornografi/Çocuk İstismarı

 Fuhuş

 Kumar ve Bahis

 Şiddet / Nefret / Irkçılık

 Siber Zorbalık

 İntihara ve uyuşturucuya yönlendirme

 Dijital Oyun ve İnternet bağımlılığı

 Yabancılaşma, bilgi kirliliği ve enformatik cehalet
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İnternette pornografi sorunu

UNİCEF’e göre pornografi 
sektöründe cinsel köle olarak 

kullanılan 27 milyon erkek, kadın 
ve çocuk vardır.

Bunların 2 milyon civarı çocuktur. 

Yetişkin pornografisinin yıllık 
cirosu 100 milyar dolar, çocuk 
pornografisinin 90 milyar dolar 

civarındadır.

İnternet trafiğinin 1/3’ünü 
pornografik içerikler 

oluşturmaktadır.

Arama motorlarındaki aramaların  
1/4’ü, indirilen materyallerinin 

%35’i pornografik içeriklidir.

Dünyada  18-16 yaş gençlerin 
%90’ı pornografik içerik 

görüntülemektedir.

Çocuklar 6 yaşından itibaren 
İnternetten porno izlemeye,      

8 yaşından itibaren İnternetten 
flört etmeye başlamaktadır.
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Çocukların cinsel istismarı sorunu

Cybertip İhbar Merkezinin analizlerinde çocuk istismarı  

görüntülerindeki çocukların %82’sinin 12 yaş altı, 

%77’sinin 8 yaş altı olduğu tespit edilmiştir.

ABD’de 1 milyon 700 bin adet görüntünün analizinden; 

çocuklardan %42’sinin 7 yaş altı, %77’sinin 

9 yaş altı ve %19’unun 3 yaş altı olduğu belirlenmiştir. 



 İnternet sohbet sitelerinden birine “Begüm10” takma 

ismi ile giren Pedagog Barış Çiçek, kendisini 10 

yaşında olarak tanıtmış ve ilk yarım saat içinde 43'ü 

cinsel içerikli, 100 mesaj almıştır. 

 Begüm bu 43 kişiye ilk mesajda 10 yaşında olduğunu 

tekrar belirtmiş, sadece bir kişi özür dileyerek 

bağlantısını kesmiştir. Diğerleri ise görüşmeyi kesmediği 

gibi bağlantının kesilmemesi için olağanüstü çaba 

sarf etmişlerdir. 

14

Çocukların cinsel istismarı sorunu
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Online kumar ve dijital oyun

- Türkiye’de 1,5 milyon kişinin online kumar/bahis oynadığı, 

- Sektörün yıllık cirosunun 1 milyar doları aştığı, 

tahmin ediliyor.

- Türkiye’de 30,3 milyon dijital oyun kullanıcısı bulunuyor.

- Günde ortalama 39 milyon saat dijital oyun oynanıyor.    

- Sektörün büyüklüğü 500 milyon dolar civarında.



 Zararlı yazılımlar ve sanal dolandırıcılık 

 Kişisel bilgilerin paylaşımı

 Sahte hesap açma, hesabı ele geçirme vb.

 Özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarına saldırı

 Siber saldırılar ve terör

İnternetle gelen sorunlar

KİŞİSEL/ULUSAL GÜVENLİK VE MAHREMİYET İHLALLERİ
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Eskiden savaşlar topla tüfekleydi, 

şimdi bilgisayarla ve internetle..
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SGüvenli internet politikaları

Filtreleme ve 
Erişim 

Engelleme

Küresel 
internet 

aktörlerinin 
sorumluluk 

alması (Önlem 
alma, uyar-
kaldır vb) Uluslararası 

işbirliği          
ve      

Yönetişim

Pozitif yerli 
içerik 

oluşturulması

Yerli İnternet 
teknolojileri ve 
uygulamalarını
n geliştirilmesi

İnternet        
okur-yazarlığı 

ve 
İnternet etiği 
çalışmaları

Bilinçlendirme 
Çalışmaları
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