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Çalışmanın Amacı

İçeriği kullanıcıların oluşturduğu internet kuşağında, ülkemizdeki 
kullanıcıların genel olarak içeriğe katkı yapma kaygısından 

uzak olduğu gözlemler arasında yer almaktadır. 

Bu araştırma çalışması ile farklı demografik özelliklere sahip 
kullanıcılar ele alınarak, internet üzerinde kullanıcı olarak 

içeriğe katkı sağlama ve sosyal ağlar konusundaki 
yaklaşımları, katkı ve ilgi düzeyleri ve ilgi düzeyini etkileyen 

sebepler değerlendirilmiştir. 
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Araştırma Araçları

Bu çalışma için OECD tarafından 2008 yılında yayınlanan “Measuring 
User-Created Content: Implications For The "Ict Access And Use By 

Households And Individuals” 

araştırması içinde yer alan farklı ülkelere ait araştırma soruları yeniden 
yapılandırılarak soru seti oluşturuldu.

Konular: 16 soru - 66 seçenek

Katılımcı profili: 5 soru

Çalışmada Kullanılan Araçlar

Veri analizi ve istatistik programları (Minitab)

Web üzerindeki bir anket yazılımı (QuestionPro)
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Araştırma Yöntemi

Katılımcı kitlesi:

Türkiye’deki tüm internet kullanıcıları

Katılım tahmini 150 - 200 kişi 

Tüm soruları yanıtlayan 228 kişi

Uygulama yöntemi:

Web ortamında kullanıma açık olan bir anket sistemi aracılığı ile 
(30 gün süresince) veriler toplandı. 

(http://www.questionpro.com/akira/listSummaryReport.do?enableStatisticalDetails=true ) 
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Verilerin Güvenilirliği

Benzer yapıdaki (demografik ve bazı belirleyici soruların dışında kalan) 
anket sorularının yanıtları ile güvenilirlik analizleri 

gerçekleştirilmiştir.

Güvenilirlik, bağımsız ölçümler arasındaki kararlılıktır, korelasyon 
katsayısı (r) ile belirlenir. 

Korelasyon katsayısı, sıfır ile bir arasında değişen değerler alır ve bu 
değer bire yaklaştıkça güvenilirliğin yüksek olduğu kabul edilir. 

Cronbach's Alpha = 0,7715 

Cronbach's Alpha > 0,7
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Genel Yanıt Dağılımı
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Genel Yanıt Dağılımı
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Genel Yanıt Dağılımı
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Genel Yanıt Dağılımı

9

37.33% oranda seçilen opsiyonlar: Bilgi aramak 
(google... vb bir arama motoru ile), Gazete ve 
dergi okumaktır.
En az seçilen opsiyon 2.12% : Diğer



6. İnterneti aşağıdaki faaliyetlerden hangileri ile 
ilgili olarak kullanıyorsunuz?

Intel tarafından 2009 yılı Ekim ayında sonuçları açıklanan "Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum 
Araştırması"nda çeşitli etkinlikleri ne sıklıkta gerçekleştirdikleri sorulan kullanıcıların 

• %40'ı "müzik dinlediğini, indirdiğini, satın aldığını" belirtirken, 
• II. sırada "e-posta okumak ve göndermek", 

• III. sırada "web sitelerinde dolaşmak", 
• IV. sırada ise "chat yapmak" yer almaktadır. 

“İnterneti aşağıdaki faaliyetlerden hangileri ile ilgili olarak kullanıyorsunuz?” sorusuna yanıt olarak 
• ilk sırada “Bilgi Aramak”, 

• II. sırada Gazete ve Dergi okumak”, 
• 3. sırada “Doküman, resim vb ekleyerek e_posta göndermek” ve 

• 4. sırada “Chat, haber grubu ya da online tartışma (forum) ortamlarına mesaj eklemek” şeklindedir. 

İki araştırma arasındaki oransal farklılıkların ağırlıklı olarak soruların kapsam farklılığı sebebi ile 
oluştuğu düşünülmekle birlikte, internet erişimi konusunda sürekli bilgi veren “Alexa“ sitesinden 
alınan sonuçlara göre de ilk sırada “bilgi aramak” ve sonrasında sosyal iletişim ağları, chat ve 

gazetelere erişimin yer aldığı görülmektedir. 

Beyanların bu araştırmada Intel araştırmasına göre gerçek sonuçlara daha yakın olduğunu söylemek 
mümkündür.
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Genel Yanıt Dağılımı
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14



Genel Yanıt Dağılımı
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Genel Yanıt Dağılımı
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Genel Yanıt Dağılımı
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Genel Yanıt Dağılımı
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Katılımcı Demografik Özellikleri Bazında Yanıt 
Dağılımı

Yaş Grubu

• Online oyun, webden tv izlemek ve internet üzerinden telefon görüşmesi 
yapmak 20 yaşın altındaki katılımcılar için belirleyici özellikleri 

oluşturmaktadır.  
• 50 yaşın üzerindeki katılımcılar seçeneklerin çoğunda daha düşük oranda 

yer alıyor.
• İnternetten müzik ve film indirme sıklığı yaş ile ters orantılı.

• Gençler ön planda olmak üzere sosyal iletişim ağları tüm yaş grupları için 
en çok ziyaret edilen ortamlar. 

• Yorumlar en genç yaş diliminde ziyaret etmek için tercih edilmiyor. Ancak 
yine de aynı yaş grubu (yüksek oranda olmasa da) yorum yaparak katkı 

sağlamaktadır.
• Yaş ile birlikte internet üzerinde yorum yapma konusunda da artış 
görülmektedir. Sosyal iletişim ağları tüm yaş grupları için içerik sağlama 

konusunda en cazip platformlardır.
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Katılımcı Demografik Özellikleri Bazında Yanıt 
Dağılımı

Cinsiyet
• İnternetin kullanım amaçları açısından cinsiyetin genel kanıların aksine 
belirleyici olmadığı görülmektedir. Sonuçlara göre aynı faaliyetler farklı cinsler 

tarafından benzer oranlarda gerçekleştirilmektedir.
• İnternetten film ya da müzik indirmek daha çok erkekler tarafından tercih 

edilmektedir.
• Kadınlar özellikle yorumları takip etme konusunda ön plandadır.

• Sosyal iletişim ağları içinde de kadınların katkısı daha fazla görülmektedir.
• Erkekler kadınlara göre internet üzerindeki aktivitelere daha fazla vakit 

ayırmaktadır.
• Erkekler içerik katkısı için de daha fazla zaman ayırmaktadır.

• Sonuçlar kadınların internete ayırdığı zamanın (bloglar da dahil olmak üzere) 
erkeklere göre daha az olduğunu göstermektedir.

• Yemekler ve ailevi konular (sağlık) kadınlara emanet edilmiş durumdadır. Bu 
konulara erkeklerin ilgisi oldukça düşük orandadır.

• Aile ve yakın çevre içinde fotograf ve video paylaşımı konusu da kadınlar 
tarafından daha çok benimsenmiş durumdadır.
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Katılımcı Demografik Özellikleri Bazında Yanıt 
Dağılımı

İş Alanı
• İnternette gerçekleştirilen faaliyetler açısından iş alanı da belirleyici 

olmaktan uzak ve sonuçlar şaşırtıcıdır. 

• Çalışmayan kesim, akademisyenler, arge konusunda çalışanlar ve 
mühendislere göre daha yüksek oranda bilgi aramaktadır. 

• Çalışmayanlar özellikle bloglar ve yorumlar gibi deneyim/bilgiye dayalı 
platformlarda daha aktif olarak görülmektedir.

• Ziyaret için en az zamanı çalışmayan kesimin ayırması dikkat çekicidir.

• Blog sahipleri ağırlıklı olarak akademisyenlerdir. (araştırmaya katılan 
akademisyenlerin %58’i)
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Odak Konularda Farklı Araştırma Verileri
EUROSTAT

2006 yılında Internet erişimi olan 16-74 yaş grubunun % 32’si chat, haber 
grupları ya da çevrimiçi tartışma forumlarına mesaj eklemiştir. 

İtalya % 54 oranı ile bu konuya liderlik etmiştir. 

Aynı oran Türkiye için %8.65 olarak gerçekleşmiştir.

24*EUROSTAT (Avrupa Birliği ve aday ülkeler) tarafından da “Hanehalkı ve şahıslar tarafından bilişim teknolojileri kullanımı” konusunda 
veriler toplanmaktadır.



Odak Konularda Farklı Araştırma Verileri
EUROSTAT

Avrupalı internet kullanıcılarının %17’si web sayfalarını oluşturmuştur. 

Bu konuda İzlanda (31%) en yüksek orandadır. 

Bu oran yapılan araştırmada Türkiye için %7.68 olarak gerçekleşmiştir.
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SONUÇ
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Genel Değerlendirme - I 

Araştırma sonuçları kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin ülkemizde de 
süratle arttığını göstermektedir. 

Farklı segmentlere göre değerlendirildiği zaman, cinsiyet, yaş, şehir vb 
demografik ayrımların içerik üretimi konusunda belirleyici faktörler 

olmadığı görülmektedir.

Mobil teknolojilerin getirdiği kolaylık sonucu içerik üretimi ağırlık olarak görsel 
medya üzerinde olmakta, bilgiye dayalı içerik ise oransal olarak II. planda 

kalmaktadır. 
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Genel Değerlendirme - II 

Bilgiye dayalı içeriğin paylaşımı da daha çok mühendislik ya da eğitim vb iş 
alanlarında çalışmak sebebi ile bilgi üreten kişilerin paylaşımı şeklindedir. 

İnternet üzerindeki zaman bilgi üretmek/yayınlamaktan çok başkalarının 
ürettiği içerik için kullanılmaktadır. 

Beklenenin aksine herhangi bir işte çalışmayanlar, çalışanlara göre bilgi 
yönelimli içeriğe daha fazla eğilim göstermektedir. 
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Genel Değerlendirme - III

Yine benzer şekilde kadın ve erkeklerin internet üzerindeki aktivitelerinde 
(bloglar konusundaki yemek, sağlık vb. bazı ilgi alanlarını hariç tutmak 

kaydı ile) bariz bir farklılık bulunmamaktadır. 

Kişiler açık kimlik ile yazma konusunda bir endişe taşımamakta içerik 
üretebildiği oranda bu platformları serbestçe kullanmaktadır. 

Bloglar özellikle bilinen ve görüşlerine güvenilen kişilere aitse daha çok kabul 
görmektedir. 
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Teşekkürler



Türkiye’den İnternete Erişim Verileri

Kaynak : http://www.alexa.com/topsites/countries/TR - 1.12.2009 - 13:40

Google Türkiye google.com.tr
Facebook facebook.com
Google google.com
Windows Live live.com
YouTube youtube.com
Hurriyet hurriyet.com.tr
Milliyet.com.tr milliyet.com.tr
Blogger.com blogger.com
Mynet.com mynet.com
RapidShare rapidshare.com
Yahoo! yahoo.com
ekolay.net ekolay.net
Sahibinden.com sahibinden.com
Microsoft Network (MSN) msn.com
R10.Net r10.net
GittiGidiyor.com gittigidiyor.com
Wikipedia wikipedia.org
Sabah sabah.com.tr
ImageShack imageshack.us
HABERTURK.COM haberturk.com
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Sorular 

• Doğum Yılı
• Eğitim
• Meslek
• Şehir
• Cinsiyet
• İnterneti aşağıdaki faaliyetlerden hangileri ile ilgili olarak kullanıyorsunuz?

– Gazete ve dergi okumak 
– Bilgi aramak (google... vb bir arama motoru ile)
– Webden radyo dinlemek
– Webden televizyon izlemek
– Online oyun oynamak
– Müzik, film, kısa film ya da video indirmek
– Doküman, resim vb ekleyerek e_posta göndermek
– Chat, haber grubu ya da online tartışma (forum) ortamlarına mesaj eklemek
– İnternet üzerinden telefon görüşmesi
– Web sayfası oluşturmak
– Yukardakilerin hiçbiri

• İnternetten ne sıklıkta müzik ve/veya film indiriyorsunuz?
– Hergün
– Haftada birkaç kez
– Ayda birkaç kez
– Altı ayda birkaç kez
– Hiç indirmedim

• İnternette aşağıdakilerden hangilerini ziyaret ediyorsunuz? 
– Online tanışma siteleri
– Sosyal iletişim ağları (Facebook, Twitter, Myspace, ...)
– Diğer sosyal forumlar
– Bloglar
– Yorumlar (Ürün, hizmet, haber, seyahat ...)

• İnternette aşağıdakilerden hangilerine mesaj, yorum, fotoğraf ekleyerek katkı sağlıyorsunuz? 
– Online tanışma siteleri 
– Sosyal iletişim ağları (Facebook, Twitter, Myspace, ...)
– Diğer sosyal forumlar
– Bloglar
– Yorumlar (Ürün, hizmet, haber...)

• Bu ortamları ziyaret etmek için ne kadar zaman ayırıyorsunuz?
– Haftada 5 saatten az
– Haftada 5 - 9 saat arasında 
– Haftada 10 - 14 saat arası
– Haftada 15 - 19 saat arası 
– Haftada 20 saatten fazla 

• Bu ortamlara katkı sağlamak için ne kadar zaman ayırıyorsunuz?
– Haftada 5 saatten az
– Haftada 5 - 9 saat arasında 
– Haftada 10 - 14 saat arası
– Haftada 15 - 19 saat arası 
– Haftada 20 saatten fazla 

• Kendinize ait bir blogunuz varsa ne sıklıkta güncelliyorsunuz?
– Blogum yok
– Hergün
– Haftada birkaç kez 
– Ayda birkaç kez
– Çok uzun aralıklarla
– Hiç güncellemedim

• Başkalarına ait blogları ne sıklıkta ziyaret ediyorsunuz?
– Hergün
– Haftada birkaç kez
– Ayda birkaç kez
– Altı ayda birkaç kez
– Hiç blog ziyaret etmedim

• Bloglar için ne kadar zaman ayırıyorsunuz?
– Haftada 5 saatten az
– Haftada 5 - 9 saat arasında 
– Haftada 10 - 14 saat arası
– Haftada 15 - 19 saat arası 
– Haftada 20 saatten fazla 

• Bloglar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri düşüncelerinize uyuyor?
– Blog oluşturmak zor, okumak yazmaktan daha kolay
– Herhangi birinin görüşünü okuyacağıma o konuda uzman görüşünü tercih ederim
– Çok sayıda blog var hepsi başka birşey söylüyor
– Açık kimliğimle bu tür ortamlarda yorum yazmaktan çekiniyor/korkuyorum
– Blog sahibini/yazarını tanıyorsam takip ediyorum
– Bloglarda deneyimler yer aldığı için daha objektif
– Bloglardan sağlık ile ilgili deneyimleri (hastane, doktor vb tecrübeleri) takip ediyorum
– Yemek tarifleri için takip ettiğim bloglar var
– Belli uzmanlık konularında (kişisel gelişim vb) takip ettiğim bloglar var
– ...

• Paylaşılan bir web sitesine kendi oluşturduğunuz içeriklerden (metin, imaj, fotoğraf, video, 
müzik vb) hangilerini yüklüyorsunuz?

– YouTube veya benzeri web sunucuları için - video 
– Paylaşım için kendi çektiğiniz fotoğraf/ videolar 
– Wiki için - herhangi bir içerik (metin, resim, link) 
– Diğer kendi ürettiğiniz içerik/müzik
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