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Özet- Tüm dünyada bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşmanın başında
gelen internet kullanımı da önlenemez şekilde her alanda kendini göstermektedir. Özellikle iletişim aracı olarak internetin
kullanılması bu teknolojileri vazgeçilmez yapmıştır. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse web siteleri üzerinden bilgi
paylaşımı çok yaygın hale gelmiş, internet üzerinden alış veriş, bankacılık, eğitim, oyun, media uygulamaları vb. işlemleri artık
günlük hayatın vazgeçilmezleri olmuştur. Bütün bu işlemler insanların internet üzerinde daha fazla kişisel bilgilerini
paylaşmalarına ve beraberinde güvenlik sorunlarının doğmasına sebep olmuştur. Bu durum istenilmeyen olumsuz sonuçların
oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu olumsuz durumlara en çok ilköğretim dönemindeki çocuklar ve gençler maruz
kalabilmektedirler. Gelişim dönemindeki bireylerin internette olumsuz durumlar ile karşılaşmaları telafisi güç sorunlar
oluşturabilmektedir. Bu sorunlar genelde güvenlik ile ilgili olmakla beraber, ileriki yaşlarında psikolojik sorunlar ortaya
çıkarabilir. Bu yüzden çocuklarımızı mümkün olduğu kadar korumaya yönelik tedbirler almalı ve aileleri bu konuda daha bilinçli
hale getirmek için çaba sarfetmeliyiz. Bu çalışmada, ilköğretim ikinci kademede eğitim gören öğrencilerin bilgisayar ve internet
kullanımı davranışları tespit edilmeye çalışılmıştır. Hangi araçlarla internete bağlandıkları, bağlanma amaçları, ne kadar süre
internete bağlandıkları, bağlantı için aldıkları güvenlik önlemleri, aile ile paylaşımları, denetimi vb. incelendiği bir anket
çalışması yapılmıştır. Bu şekilde bilişim güvenliği hakkındaki davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket çalışması
ilköğretim ikinci kademede okuyan 58 erkek, 45 kız öğrenci olmak üzere toplam 103 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrencilerin
görüşleri alınarak elde edilen bulgular farklı açılardan değerlendirilmiştir. Böylece, bilişim güvenliği noktasında öğrenci ve
ailelere farkındalık kazandırılmaya çalışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler ile öğrenciler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkiler
ortaya konmuştur.
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Internet Usage and Safety Behaviors of Primary School Students
Abstract- Developments in Computer Technologies are rapidly spreading all over the world. The internet usage at the beginning
of this spread is also manifested in every field. In particular, the use of the internet as a means of communication has made these
technologies indispensable. Information sharing over social media and websites has become very common, shopping on the
Internet, banking, education, games, media applications, etc. their operations have become indispensable in everyday life. All of
these processes have caused people to share more personal information on the Internet, and security problems have come along.
This may cause undesirable negative results. Children and young people in the primary education period are mostly exposed to
these negative situations. Individuals in the development period are faced with difficulties in recovering from the negative
situations on the internet. Although these problems are usually related to safety, psychological problems can occur at a later age.
That's why we need to take measures to protect our children as much as possible. We must strive to make families more conscious
about this issue. In this study, it was tried to determine the computer and internet usage behaviors of the students who are studying
at the second level of primary education. A survey study was conducted about the what tools they use to connect to the Internet,
their purpose of connection, how long they are connected internally, the security measures they take for connection, sharing with
family, family control, etc. In this way, it is aimed to determine the behavior of information security. The survey was conducted
with a total of 103 students, 58 male and 45 female students, who were in the second grade of primary education. The findings
obtained from the opinions of the students were evaluated from different angles. Thus, we tried to raise awareness at the point
of information security to students and families. Positive and negative effects on the students were revealed with the evaluations
made.
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