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26 ilden;
8.140 ortaokul öğrencisi,
7.281 lise öğrencisi;
9.581 ebeveyn.

Detaylı bilgi için;
GüvenliWeb;
www.guvenliweb.org.tr

Neleri İnceledik?
• İnternet kullanım süreleri,
• Sosyal ağ kullanım durumları,
• Dijital oyun alışkanlıkları,
• Türkçe’nin internet ortamında 

doğru kullanımı,
• İnternette ulaşılan bilgilerin 

güvenilirliği
• Siber zorbalık
• Dijital okur-yazarlık
• İnternet güvenliği



Bulgular



Bulgular
• Ortaokul öğrencilerinin %57,2’si hafta içi, %70,9’u hafta sonu dijital oyun

oynadığını belirtmiştir. Lise öğrencilerinde bu oran sırasıyla %53,4 ve
%60,1’dir. Dijital oyunlar ile ilgili en göze çarpan bulgu ise ortaokul
öğrencilerinin yaklaşık üçte birinin lise öğrencilerinin ise %40’nın oyun
oynarken tanımadığı insanlarla sohbet etmesi olmuştur.

• Buradan hareketle ortaokul öğrencilerinin daha fazla dijital oyun
oynadığı görülmektedir. Şekillerden görüldüğü üzere ise lise
öğrencilerinin internet ve sosyal medya kullanım oranları ortaokul
öğrencilerinden daha fazladır.



• Ortaokul öğrencilerinin %54,1’i forum sitelerinden, %60,3’ü blog sayfalarından ve %52,5’i sosyal
medyadan ulaştıkları bilgilere hiçbir zaman güvenmemekte ya da nadiren güvenmektedir..

• İnternette istenmeyen kişilerin engellenmesi (%71,6), sosyal ağlarda profil gizlilik ayarlarının yapılması
(%65) ve internet tarayıcılarının güvenlik ayarlarının yapılması (%51,3) becerilerine ortaokul
öğrencilerinin yarısından fazlasının sahip olduğu görülmektedir.

• Bununla birlikte yasadışı internet içeriğinin yetkili makamlara ihbar edilmesi konusunda ortaokul
öğrencilerinin yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir.

• İnternette ulaşılan bilgiler ile internet güvenliğine ilişkin alınan teknik önlemlere ilişkin bilinç lise
öğrencileri arasında daha yüksektir.

Bulgular



Bulgular
• Lise öğrencilerinin ayrıca dijital okur-yazarlık becerileri de ölçülmüştür. Sosyal ağ kullanım oranları %80 

civarı olan liseli gençler, blog yazma, kod yazma veya robotik tasarım gibi dijital üretkenlik faaliyetlerinde 
çok fazla bulunmadıkları görülmüştür. 

• Ebeveynlerin, çocukları için dijital ortamlardaki tehlikelere karşı aldıkları önlemlerin başında internetin
güvenli kullanımı ile ilgili çocukları ile konuşmaları gelmektedir. Ebeveynlerin %50’den fazlası çocukları ile
çoğu zaman veya her zaman konuştuğunu belirtmiştir.

• Bununla birlikte ebeveynlerde filtreleme programları ve ebeveyn denetim araçları gibi teknik önlemlere
ilişkin farkındalığın az olduğu belirlenmiştir.





İnternetin Riskleri



İnternette her bilgi doğru mu?



Bugünün Çözümleri Yarının Problemleri



Söylediklerimiz ve anlaşılanlar aynı mı?



Sosyal medyada dikkat etmemiz gerekenler

İnternette yaptığın her tıklama
Geçmişine bıraktığın bir ayak izi

Sanal dünyadaki gerçek ayak izlerimiz

• Birçoğumuz sanal dünyada dolaşırken «dijital ayak 
izleri» bıraktığımızın farkında mıyız?

• Burada asıl dikkat etmemiz gereken şey ise bu 
izlerin gerçek hayatımıza ne şekilde etki ettiği.



Sosyal medyadaki ayak izlerimiz



Peki Ne Yapmak Gerekiyor? 

• Saha çalışması bizlere çocuk ve gençlerin aslında interneti bilinçli ve güvenli
kullanımına yönelik yapılması gereken şeyleri genellikle bildiklerini göstermiştir.

• Yalnız dijital oyunlar ve sosyal medya başta olmak üzere aşırı internet kullanımı
çocuk ve gençlerin hem fiziki hem dijital ortamda üretkenlik becerilerini
kısıtlamakta ve başta bu platformlardaki etkileşim (interaktivite) riskli bir internet
kullanımına zemin hazırlamaktadır.

• Bu yüzden çocuk ve gençlerin internet kullanım alışkanlıklarını dijital üretkenlik
programlarına kaydırmakta fayda var.



BTK Güvenli İnternet 
Merkezi Neler Yapıyor?



www.guvenlinet.org.tr



www.gim.org.tr

Güvenli İnternet Merkezi



www.guvenliweb.org.tr

Sosyal medya platformlarında şikayet süreçleri





www.internetyardim.org.tr

İnternet Yardım Merkezi



www.ihbarweb.org.tr

İnternetteki zararlı içeriği ihbar et



oyun.guvenliweb.org.tr



Neler Yapmaya Başladık?

• Eğitsel Dijital Oyun Tasarımları

• Ciddi Oyun Tasarımları

• Okullara Yönelik Oyunlaştırma Projesi 

• Dijital Liderler Yetiştirme Projesi





GÜVENDE KALIN
HOŞÇAKALIN



Teşekkürler / Thanks


