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Araştırma hakkında

Dijital Tüketici Trendleri anketi 14 ülkenin 
katılımıyla yürütülmüştür. Raporda bu ülke 
değerlerinin ortalaması alınarak global 
ortalama ile kıyaslama yapılmıştır.

Giriş

Deloitte tarafından bir çok ülkenin katılımı 
ile 2012 yılından itibaren yapılmakta 
olan Küresel Mobil Kullanıcı Anketi 
(GMCS) çalışması 2021 yılı itibariyle Dijital 
Tüketici Trendleri (DCT) ismi ile devam 
ettirilmektedir. Çalışma dijital tüketici 
tercihlerini farklı yönlerden analiz ederek 
tüketici trendlerine ilişkin içgörüler ve bu 
alandaki hizmet sağlayıcılarına önemli 
veriler sunmaktadır.

Türkiye’de, 1.000 kişinin katılımıyla 
düzenlenen çevrim içi ankette katılımcılar; 
yaş grubu, cinsiyet, gelir seviyesi, yaşadıkları 
bölge, cihaz sahipliği, mevcut telefonlarının 
markası, mevcut telefonlarının yaşı, mobil 
operatörleri gibi farklı etmenlere göre 
sınıflanmıştır.

Anket çalışması içinde yer alan konuların 
bir kısmı, bu rapor kapsamında 4 ana başlık 
altında ele alınmıştır:

 • Çevrim içi hayat: Cihazlar ve alışkanlıklar

 • Bağlantı tercihleri: Yükselen beklentiler 
ve 5G

 • Dijital hizmetlerin yükselişi: Abonelikler

 • Bilgide güvenlik endişeleri: Yalan haberler 
ve veri gizliliği

“Çevrim içi hayat: Cihazlar ve 
alışkanlıklar”, dijital tüketicinin hangi 
cihazlara sahip olduğu, bu cihazları ne 
sıklıkla ve hangi amaçlarla kullandığı, 
cihazları ne zaman ve nereden aldığı, 
eski cihazları nasıl değerlendirdiği ve 
cihazlarıyla hangi aktiviteleri gerçekleştirdiği 
ile ilgili cevapları içermektedir. “Bağlantı 
tercihleri: Yükselen beklentiler ve 5G” 
bölümünde, internet erişiminin hangi 
yollarla sağlandığı, COVID-19 pandemisiyle 
hangi değişikliklere ihtiyaç duyulduğu, 5G 
teknolojisine karşı nasıl bir tutum izlenildiği, 
potansiyelin nasıl teşvik edilebileceği ve 
operatörlerden beklentiler konuları ele 
alınmaktadır.

 “Dijital hizmetlerin yükselişi: 
Abonelikler” kısmında, COVID-19 
pandemisinin dijital kullanım 
alışkanlıklarının hangi alanlarda değiştirdiği, 
kullanıcıların hangi abonelik hizmetlerine 
erişiminin bulunduğu, video yayın 
hizmetlerine ilişkin abonelik trendleri ve 
tüketicilerin tercihlerine ilişkin yanıtlara 
yer verilmektedir. “Bilgide güvenlik 
endişeleri: Yalan haberler ve veri 
gizliliği” bölümünde, tüketicilerin güncel 
olaylara dair bilgi kaynağı tercihleri, 
bilgi kaynaklarına duyulan güven 
ve yalan haberler ile veri gizliliğinin 
tüketici davranışları üzerinde etkileri 
incelenmektedir.
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Günlük 
aktivitelerimizi 
çeşitliliği artan 
akıllı cihazlar 
aracılığıyla 
dijital ortamda 
gerçekleştiriyoruz.

Çevrim içi hayatın vazgeçilmezleri: 
Cihazlar ve alışkanlıklar

Çevrim içi hayat:
Cihazlar ve alışkanlıklar

Araştırma sonuçları kullanıcıların dijital 
dünyayla olan bağlantısının günden güne 
pekiştiğini ve günlük yaşantının parçası 
olan birçok faaliyetin sahip olunan çeşitli 
cihazlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini 
ortaya koymaktadır.

Araştırmaya katılan kullanıcıların 
%50’den fazlasının akıllı telefon, dizüstü 
bilgisayar, kablosuz kulaklık ve tablet 
gibi cihazlara sahip olduğu görülmüştür. 
Bunun yanında bu cihazların günlük 
kullanım oranları da oldukça yüksek olup 
kullanıcılar e-ticaret, video ve TV izleme, 
bankacılık ve oyun gibi pek çok farklı 
alanda farklı cihazları tercih ettiklerini 
belirtmiştir.
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Cihaz sahiplik ve erişim oranları Akıllı saat ve fitness bileklerinin altın çağı

2021 Dijital Tüketici Trendleri Türkiye’den 
katılan kullanıcıların yanıtlarına göre, 
sahiplik oranı %91 olan akıllı telefonlar 
birinci sırada bulunmaktadır.

Kulaklık ve tablet sahipliğinde kadın 
kullanıcılar erkek kullanıcıların önünde yer 
alırken, masaüstü bilgisayar sahiplik oranı 
değerlendirildiğinde erkek katılımcılar 
daha önde yer almıştır. Tüm kullanıcıların 
%77’sinin sahip olduğunu belirttiği dizüstü 
bilgisayar kategorisinde ise kadın ve 
erkeklerin sahiplik oranlarının birbirine 
yakın olduğu görülmektedir. 

Son yıllarda yükselişte olan sağlıklı yaşam 
trendine ilave olarak pandemi ile artan 
sağlık endişeleri akıllı saat ve fitness bilekliği 
sahipliğinde hızlı bir artışa yol açmıştır. 
Katılımcılar bu cihazlar ve akıllı telefonlar 
aracılığı ile farklı metrikleri takip ettiklerini 
belirtmiştir.

2019 yılına kıyasla artış gösteren cihazlar 
olarak dijital sağlık uygulamalarını 
destekleyen akıllı saatler ve egzersiz 
takiplerinin yapılabildiği fitness bileklikleri 
öne çıkmaktadır. Akıllı saatlerin sahiplik 
oranı 12 puan artışla %34’e, fitness 
bilekliklerinin sahiplik oranı ise 8 puan 
artışla %20 seviyesine ulaşmıştır. Her iki 
kategorinin de 25-34 yaş grubunda daha 
yaygın olduğu göze çarpmaktadır.

Hangi cihazlara sahipsiniz veya erişiminiz var? Akıllı saat, fitness bilekliği ve akıllı telefon gibi cihazlar aracılığı ile hangi 
metrikleri takip etmektesiniz?

Akıllı telefon %91

%77

%65

%61

%48

%34

%20

%18

%15

%15

%8

Dizüstü bilgisayar

Kablosuz kulaklıklar / kulak içi kulaklıklar

Tablet

Masaüstü / tower bilgisayar

Akıllı saat

Fitness bilekliği

Standart cep telefonu

Sanal gerçeklik gözlüğü

Taşınabilir oyun konsolları

E-okuyucu

Adım sayısı Nabız Kilo Uyku düzeni

Kalori alımı Tansiyon Stres düzeyi Oksijen seviyesi

%70 %52 %39 %37

%31 %31 %21 %20

Sahipliği olan diğer cihazlarla 
kıyaslandığında akıllı telefonların, coğrafya, 
yaş grubu ve cinsiyet fark etmeksizin 
vazgeçilmez ürün statüsünü koruduğu 
görülmektedir.
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Telefon değiştirme sıklığı Telefon alımında kanal tercihi

Araştırma sonuçlarına küresel ve yerel 
ölçekte bakıldığında katılımcıların akıllı 
telefon sahipliği ve kullanım sıklığı 
oranlarının yüksek olmasının yanında, sahip 
oldukları akıllı telefonlarının yeni olduğu 
dikkat çekmektedir. Yaklaşık olarak her 4 
kullanıcıdan 3’ünün telefonu 3 yaşından 
küçüktür.

Türkiye’de telefon değiştirme 
sıklığının geçmiş yıllara kıyasla azaldığı 
gözlemlenmektedir. Son iki yıl içinde telefon 
değiştirenlerin oranı 2019’a kıyasla 9 puan 
azalarak %49’a düşmüştür. Global ortalama 
ise 2019’a kıyasla sadece 1 puanlık düşüş 
göstererek %51 seviyesine gerilemiştir.  

Türkiye’deki katılımcıların telefon satın 
alma kanalı tercihleri incelendiğinde  global 
katılımcılardan farklılaştığı görülmektedir. 
Türkiye’deki katılımcıların %49’u mevcut 
telefonlarını mağazadan alırken sadece 
%27’si çevrim içi kanalları kullanmıştır. 

Türkiye’de gözlemlenen bu düşüşün 
sebepleri arasında döviz kurlarındaki 
dalgalanma neticesinde ithal telefonların 
fiyatlarındaki yükseliş ve yurt dışından 
getirilen telefonlara uygulanan IMEI kayıt 
ücretlerindeki artış gösterilebilir.

Türkiye’de akıllı telefon satın alım kararını 
etkileyen faktörler incelendiğinde ise şarj 
ömrü (49%), işlemci hızı (37%) ve depolama 
kapasitesi (36%) en çok önem verilen 3 
faktör olarak öne çıkmaktadır.

Şu an kullandığınız telefonunuzu ne zaman aldınız? Telefonunuzu hangi kanal aracılığıyla satın aldınız?

Global ortalamaTürkiye

Bilmiyorum
2016’dan önce
2016
2017
2018
2019
2020
2021

%15

%34

%23

%10

%7

%6
%4
%1

%19

%32

%25

%12

%4

%5
%2

%2

Mağazadan Çevrim içi Akraba /
Arkadaştan

Telefondan
(satış 

temsilcisi)

İşverenim
tarafından

verildi

Diğer

%49

%37

%11
%10

%3 %3

Türkiye

Global

%2

%4

%9
%7

%38

%27

Çevrim içiMağaza

Elektronik
perakendeci; %33

Mobil operatör; %28

Cep telefonu
satan bir
mağazadan; %22

Üretici firma; %10

Süper market; %3

İkinci el mağazası; %2

Diğer; %2

E-ticaret 
sitesi; %70

İnternet sitesi
veya uygulama 
vasıtası ile 
satış yapan 
bir kişiden; %4

Elektronik
perakendeci;
%12

Mobil operatör; %7

Üretici firma; %4

Cep telefonu satan 
bir mağazadan; %1

Diğer; %1

 %29

 %1

 %5
 %11

 %25

 %1

 %5

 %31

 %41Global Ortalama;

Global Ortalama;

Global Ortalama;

Global Ortalama;

Global Ortalama;

Global Ortalama;

Global Ortalama;

Global Ortalama;

Global Ortalama;

Global Ortalama;

Global Ortalama;

Global Ortalama;

Global Ortalama;

Global Ortalama;

 %9

 %7

 %6

 %11

 %4

Buna karşılık global katılımcılarda mağaza 
ve çevrimiçi satın alma oranlarının 
sırasıyla %37 ve %38 olarak yakın seviyede 
bulunduğu gözlemlenmiştir. 2019 ile 
karşılaştırıldığında Türkiye’de mağazadan 
satın almalar %5 azalırken, çevrimiçi satın 
almalar %6 artmıştır. 

Fiziki mağazlardan alışveriş yapan her 
3 katılımcıdan 1’i elektronik perakende 
mağalarını tercih ederken çevrim içi 
kanallardan alışverişini gerçekleştiren 
katılımcıların ise %70’i sadece e-ticaret 
yoluyla faaliyet gösteren bir e-ticaret sitesini 
tercih etmiştir.
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Eski telefonu değerlendirme durumu Akıllı nesne sahipliği

Türkiye’de televizyon izleme alışkanlığına 
paralel olarak akıllı TV sahipliği %66 oranıyla 
%58 olan global ortalamanın üstünde 
yer almıştır. Bunun yanında geleneksel 
televizyonları akıllı televizyona dönüştüren 
video akış cihazlarına (Chromecast, Xiaomi 
Mi TV Stick) sahip olan kullanıcıların 
Türkiye’deki oranı da global ortalamanın 2 
puan üzerinde yer alarak %30 seviyesinde 
gözlemlenmiştir.

Evde geçirilen zamanın artışı ile eğlence 
kategorilerinde değişim gözlenmiştir. 2019’a 
kıyasla sahiplik oranı en çok artan nesneler 
arasında bağlı set üstü kutular (+17 puan) 
ve akıllı TV’ler (+7 puan) yer alırken oyun 
konsolu sahipliği 1 puan artış ile stabil 
kalmıştır.

Akıllı ev uygulamalarının uzaktan kullanım 
kolaylığı ve zaman ayarlama gibi özellikleri 
bu cihazların son zamanlarda kullanıcılar 
tarafından tercih edilme sebeplerinden 
olmuştur. 

Türkiye’deki katılımcıların; cihazları birbirine 
bağlayan bağlantı merkezlerini %16, akıllı ev 
aletlerini %24, akıllı aydınlatma sistemlerini 
%11 ve akıllı termostatları %6 oranlarında 
tercih ettikleri görülmüştür. 

Global ortalama ile kıyaslandığında  
Türkiye'de sahiplik bakımından en 
yüksek pozitif ayrışmanın 13 puanlık fark 
ile robot süpürgeler ve akıllı ev aletleri 
kategorilerinde olduğu dikkat çekmektedir. 

Tüm akıllı nesne kategorilerinde, 25-34 
yaş grubu katılımcıların en yüksek sahiplik 
ve erişim oranlarına sahip oldukları 
gözlemlenmiştir. 

En son yeni bir cep telefonu aldığınızda, eskisi ile ne yaptınız? Hangi akıllı nesnelere sahipsiniz veya erişiminiz bulunuyor?

Bir aile ferdine veya arkadaşıma verdim

Bir aile ferdine veya arkadaşıma sattım

%27

%17

%27

%41

%6

%3

%5

%6

%25

%16

%3

%2

%2

%1

%1

%1

%2

%3

%2

%5

Yedek olarak sakladım

Attım

Sattım /takas yaptım

Kaybettim

Daha önce bir cep telefonum yoktu

Bir geri dönüşüm programı veya hizmeti 
kullanarak ücretsiz geri dönüşüme verdim

Çalındı

Hatırlamıyorum

Türkiye Global

Akıllı TV

İnternet’e bağlantılı set üstü kutusu

%58

%66

%26

%37

%21

%33

%33

%28

%30

%30

%12

%25

%11

%24

%18

%18

%7

%16

%10

%21

Kablosuz hoparlör

Televizyona bağlanabilen bir video akış cihazı

Oyun konsolu

Robot süpürge

Akıllı ev aletleri

Akıllı güvenlik kemaraları

Ses destekli hoparlörler /asistan

Evdeki cihazları birbirine bağlayan bağlantı merkezi

Türkiye Global

Katılımcıların eski telefonlarını 
değerlendirme şekilleri incelendiğinde 
Türkiye’deki kullanıcıların %27’si eski 
telefonlarını bir aile ferdine ya da 
arkadaşına verdiğini belirtirken aynı 
başlıktaki global katılımcıların oranı %17 
olmuştur. Eski telefonunu yedek olarak 
saklama seçeneği ise %41 ile global 
katılımcıların en çok tercih ettiği seçenek 
olmuştur. Eski cep telefonunu satmayı veya 
takas etmeyi tercih eden katılımcı oranları 
incelendiğinde globalde %16 orana sahip 
olan bu seçeneğin Türkiye’de %25 oranında 
tercih edildiği görülmüştür. 2019 verileri 
ile karşılaştırıldığında Türkiye’de 5 puanlık, 
globalde de 3 puanlık bir artış olmuştur.

Eski cep telefonlarının kullanılmadan 
saklanma oranlarının düşürülmesi 
için el değiştirerek kullanımına devam 
edilmesi veya geri dönüşüm ile parçaların 
yeniden değerlendirilmesi seçeneklerinin 
kullanıcılara teşvik edilmesi sürdürülebilirlik 
açısından önem arz etmektedir.
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Cihaz kullanım sıklığı Cihaz kullanımı tercih edilen aktiviteler

Cihaz kullanım sıklığı ve penetrasyonun 
en yüksek olduğu cihazın akıllı telefonlar 
olduğu görülmüştür. Akıllı telefonlar 
üzerinden bağlantılı diğer cihazların 
kontrol edilebilmesi, bankacılık, sağlık 
vb. hizmetlerin de telefonlarda yer alan 
uygulamalar üzerinden yönetilebilmesi bu 
oranın artmasının başlıca sebepleri olarak 
öne çıkmaktadır. Ayrıca anlık mesajlaşma 
uygulamaları ile sosyal medya kullanımı 
da akıllı telefonları gündelik hayatımızın bir 
parçası haline getirmiştir. Akıllı telefonları 
kullanım sıklığı açısından sırasıyla akıllı 
TV’ler, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı saatler 
izlemektedir. 

Ankete Türkiye’den katılan kullanıcıların 
yanıtlarına göre internet üzerinden alışveriş 
sitelerine göz atma ve satın alım aktiviteleri 
için akıllı telefonları en çok tercih edilen 
cihaz konumundadır. Pandemi ile birlikte 
penetrasyon oranları hızla artan e-ticaret; 
tüketicilere ulaşmayı kolaylaştıran mobil 
uygulamalar, sosyal medya reklamları ve 
mesajlar ile satıcı ve hizmet sağlayıcılara 
büyük avantajlar sunmaktadır. Akıllı 
telefonları üzerinden farklı markaların ve 
ürün-hizmetlerin kolayca kıyaslanabilmesi 
ve işlemlerin dakikalar içinde 
gerçekleştirilmesi kullanıcıların çevrim içi 
alışveriş yolculuğunda akıllı telefonlarını 
tercih etme nedenleri arasındadır. 
Alışverişin yanı sıra kullanıcılar, banka 
hesaplarını kontrol etmek, internet 
üzerinden arama gerçekleştirmek ve oyun 
oynamak için de akıllı telefonlarını ilk sırada 
tercih etmektedir. 

Seçeneklerdeki cihazları en son ne zaman kullandınız? Aşağıdaki faaliyetlerin her biri için tercih ettiğiniz cihaz hangisidir?

Akıllı telefon
%87

Standart
cep

telefonu
%38

E-okuyucu
%30

Penetrasyon%0

%
0

%100

%
10

0
G

ün
lü

k 
ku

lla
nı

m

Sanal gerçeklik cihazı
%30

Dizüstü bilgisayar
%75

Akıllı saat
%72

Fitness bandı
%60

Oyun konsolu
%40

Masaüstü bilgisayar
%64

Tablet
%60

Wireless/kulakiçi
kulaklık

%64

Akıllı telefon TV 2019 raporunda
akıllı telefon

TOPLAM Erkek

Alışveriş için internet sitelerine göz atmak

Banka hesap bakiyesini kontrol etmek

Çevrim içi film ve/veya dizi izlemek

Canlı televizyon izlemek 

İnternet üzerinde arama yapmak  

Oyun oynamak 

Çevrim içi satın alma

Kadın 18-24 25-34 35-44 45-55

Televizyon programlarını sonradan izleme 
hizmetleri kanalı ile seyretmek

Çevrim içi veya sonradan izle hizmeti sunan 
üyelik modeli ile çalışan hizmet sağlayıcılara 
erişim için ise kullanıcılar, televizyonu daha 
fazla tercih etmektedir.
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Cihaz kullanımı 
Alışverişte ilk tercih olarak akıllı telefonlar 

Pandemi ile geniş kitlelere tarafından 
hızla benimsenen çevrim içi alışveriş 
aktivitelerinde ilk tercih edilen cihazlar akıllı 
telefonlar olmaktadır.

Akıllı telefonları üzerinden gerçekleştirilen 
satın alma faaliyetlerinde en çok tercih 
edilen yöntem bir çok farklı marka ve ürünü 
bir arada sunan pazar yeri uygulamalarıdır.
Kullanıcılar çevrim içi satın alma faaliyetleri 
için ikinci sırada perakendecinin internet 
sitesini seçtiğini belirtmiştir. Bu eğilimin 
sebebinin hizmet ya da ürün sağlayıcıların 
kullanıcılarına sunmuş olduğu sadakat 
programları olduğu düşünülmektedir. 

Kullanıcıların uygulama üzerinden alışveriş 
yapmasını birçok nedeni bulunmaktadır. 
Bu sebeplerin başında hızlı teslimat 
gelmektedir. Uygulamada oluşturulmuş 
olan kişisel hesaplarda alışverişlerden 
kazanılan indirim ve hediyelere kolay 
erişim uygulamaların seçilmesindeki ikinci 
etkendir. Bunun yanında kullanıcı dostu 
olarak dizayn edilmiş uygulamaları ile 
kullanıcıların diledikleri ürüne ve segmente 
kolay erişim sağlaması, güvenlik, ucuz 
teslimat, hesaba hızlı erişim ve kolay ödeme 
gibi sebepler de uygulamaların tercih 
edilirliğini arttırmaktadır.

Akıllı telefonunuzu kullanarak ürünleri / hizmetleri çevrim içi satın 
alırken genellikle aşağıdakilerden hangilerini kullanırsınız?

Akıllı telefonunuzda bir uygulama üzerinden alışveriş yapmanızın 
en önemli nedenleri nelerdir?

Kullanıcılar alışveriş yaptıkça kazandıkları 
puanlar ile sonraki alışverişlerinde 
sunulan çeşitli avantaj veya indirimlerden 
yararlanma fırsatı bulabilmektedir. 

Bunun yanında artık sosyal medya 
kanallarının İletişim kanalı olmanın yanı 
sıra markalar için bir reklam, tanıtım ve 
satış kanalına dönüşmesi de kullanıcıların 
satın alma aktiviteleri için bu kanallara 
yönelmelerine sebep olmuştur. Ayrıca 
kullanıcılar markalar ve satıcılar ile sosyal 
medya ve mesajlaşma uygulamaları 
ile direk iletişime geçerek hem ürün ve 
hizmetin satın alınması aşamasında hem 
de faaliyet gerçekleştikten sonra desteğin 
sağlanması noktasında sundukları 
hizmetten daha kolay ve hızlı bir şekilde 
faydalanabilmektedirler. 

Pazaryeri
uygulaması

Bir perakendecinin
internet sitesi

Diğer

%76 %42

Sosyal medya
uygulaması

%38

Bir perakendecinin
uygulaması

%37

Bir mesajlaşma
uygulaması

%32

Bir eğlence hizmetleri
sağlayıcısının uygulaması

%16 %3

%35

%27

%26

%24

%23

Hızlı teslimat

Satın alım için indirim veya
hediyelere kolay erişim

Kolay gezinme

Güvenlik güvencesi

Ucuz teslimat

%20

%18

%17

%16

Satın alım için ekstra
puanlar veya ödüller

Ürünün mevcut olup olmadığının
kolaylıkla görüntülenmesi

Bilgi gizliliğinin garanti edilmesi

Hızlı oturum açma ve ödeme

%13

%12

Şeffaf gizlilik ve ödeme

Bana uygun teslimat saatleriKatılımcıların %34’ü 
gıda kategorisinde, 
%29’u ise gıda 
dışı kategorilerde 
pandemi öncesine 
kıyasla daha fazla 
çevrim içi alışveriş 
yaptığını belirtmiştir. 
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Türkiye’deki katılımcıların %77’si ev 
internet hizmetini sabit geniş bant 
internet sağlayıcılarından almaktadır. 
COVID-19 pandemisinin etkisiyle 
kullanıcılar, ev internet hizmetlerinde 
internet hızını ve kalitesini arttırma, ücreti 
düşük pakete geçiş yapma ve paketine 
yeni hizmet ekleme konularında değişiklik 
yapmış ve tüm bunların sonucunda 
Türkiye ev internet hizmetinde en çok 
değişiklik yapan ülkeler arasında yer 
almıştır. Katılımcıların %34’ü daha yüksek 
hızda internet hizmeti almayı tercih 
etmiştir. İnternet hızına verilen önem, 
5G teknolojisine geçiş konusundaki 
tutumlara olumlu yansımıştır. 

Katılımcıların %51’i 5G ağına geçmek 
istediğini ve %60’ı operatör tercihlerini 
5G kapsama alanı yeterliliğini göz 
önünde bulundurarak değiştirebileceğini 
belirtmiştir. Bunların yanı sıra 
katılımcıların yarısından fazlası 5G 
teknoloji hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadığını düşünmektedir.

Bağlantı Tercihleri: 
Yükselen beklentiler ve 5G

Bağlantı tercihleri: 
Yükselen beklentiler ve 5G

19

5G teknolojisine 
geçmek 
istiyoruz ancak 
daha fazla 
bilgi sahibi 
olmaya ihtiyaç 
duyuyoruz.
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Evde internet tercihleri Evde internet tercihlerinde COVID-19 etkisi

Tükiye’deki katılımcıların %77’si evde 
internet erişimini sabit geniş bant internet 
bağlantısıyla sağlamakta olduğunu 
belirtirken bu oran Birleşik Krallık, Almanya 
ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine kıyasla 
düşük kalmaktadır. Katılımcıların %20’si 
ise evde internet erişimini mobil internet 
bağlantısıyla sağladığını belirmiştir.

Günlük yaşam ve alışkanlıklar başta 
olmak üzere birçok alanda değişiklikler 
yapmayı zorunlu kılan COVID-19 salgını 
dijitale olan ilgiyi ve bağımlılığı da büyük 
ölçüde artırmıştır. İşletmeler teması 
en aza indirmek üzere uygulamaya 
başladıkları yeni yöntemler ile kullanıcılar 
ise kısıtlamalar sebebiyle evde geçirdikleri 
sürelerin uzaması nedeniyle internet 
hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyar 
ve bu hizmetleri daha çok kullanır hale 
gelmişlerdir. 

Evde internet bağlantınızı nasıl sağlamaktasınız?

COVID-19 küresel salgınının 
başlaması ile birlikte ev 
internet hizmetlerinizde 
değişiklik yapma oranı

Ev internet hizmetlerinde tercih edilen değişiklikler
Birleşik Krallık Almanya Hollanda Avustralya İtalya PolonyaTürkiye

Wİ-Fİ üzerinden sabit geniş bant internet sağlayıcısı
Bir mobil internet sağlayıcısı
Evden internet’e erişimim yok

%89 %83 %86 %76 %70 %69%77

%10 %15 %13
%23 %27 %30%20

%1 %2 %1 %1 %3 %1%3

Daha yüksek
hıza geçtim

Daha iyi bir
pakete geçtim

Daha kaliteli
hizmete geçtim

Ev internet
paketime yeni 

hizmetler ekledim

Ev internet
paketimden

bazı hizmetleri
çıkardım

Daha düşük maliyetli
hizmete geçtim

%34 %24 %17 %15 %7 %4

Türkiye %68

Global Ortalama %35

Daha yüksek
hıza geçtim

Daha iyi bir
pakete geçtim

Daha kaliteli
hizmete geçtim

Ev internet
paketime yeni 

hizmetler ekledim

Ev internet
paketimden

bazı hizmetleri
çıkardım

Daha düşük maliyetli
hizmete geçtim

%34 %24 %17 %15 %7 %4

Türkiye %68

Global Ortalama %35

Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde 
Türkiye’deki katılımcıların global 
ortalamadan ayrışarak internet 
hizmetlerinde COVID-19 salgını sonucunda 
yüksek oranda değişiklik yaptığı 
görülmüştür. 

Katılımcılardan %34’ü aldığı internet 
hizmetini daha yüksek hızlı olan ile 
değiştirdiğini, %24’ü daha uygun bir 
pakete geçtiğini, %17’si daha dengeli  ve 
geniş kapsamlı hizmetle değiştirdiğini, 
%15’, internet paketine telefon ve ücretli 
TV benzeri ek hizmetler eklediğini ve 
%7’si ise bazı ek hizmetlerden vazgeçmek 
üzere değişiklikler yaptığını belirtmiştir. 
Kullanıcıların yarısından fazlasının 
değişiklikleri yaparken mevcut internet 
hizmeti sağlayıcısından hizmet almaya 
devam ettiği gözlenmiştir. 



Dijital Tüketici Trendleri 2021 Türkiye  | Nisan 2022 

23

Dijital Tüketici Trendleri 2021 Türkiye  | Nisan 2022

22

%60

Evet

%24

Kararsızım /
Bilmiyorum

%16

Hayır

Arayıştayım ve 
uygun fırsat 
bulduğumda

operatörümü 
değiştiririm

%29
Daha iyi fırsatarayışında 

değilim fakat denk 
gelirsem mevcut 

operatörümü 
değiştirebilirim

%25
Daha iyi fırsat arayışında

değilim ve mevcut
operatörümü 
değiştirmeyi 
düşünmem

%23

Daha iyi fırsat 
arayışındayım ama

mevcut operatörümde
kalmayı tercih

ederim

%19
Bilmiyorum / 

Ben karar
 vermiyorum

%5

5G altyapısına karşı tutum ve eğilimler Mobil operatör tercihleri

Bağlantılı ev aletleri, sağlık ve egzersiz 
cihazları gibi nesnelerin interneti 
teknolojilerinden beslenen ve gündelik 
hayatı kolaylaştıran cihazların kullanımının 
yaygınlaşması, bağlantı hızındaki artış 
beklentisinde rol oynamakta ve 5G 
teknolojisine yönelik ilgiyi artırmaktadır.

Türkiye’deki katılımcıların %51’i 5G ağına 
geçmek istediğini belirtmektedir. Bağlantıda 
hız artışı sağlayacak olan 5G teknolojisine 
özellikle 25-34 yaş aralığındaki kullanıcıların 
ilgisi daha fazla olmakla birlikte her yaş 
grubundan katılımcı ilgi göstermiştir. 
Bunun yanında katılımcılardan yarısından 
fazlası 5G teknolojisine dair yeterli 
bilgiye sahip olmadığını düşünmekte ve 
her 5 katılımcıdan biri bu teknolojinin 
olumlu özellikleri hakkında bilgi sahibi 
olması durumunda kullanabileceğini 
belirtmektedir. Bu kullanıcılar, 5G’nin 
Türkiye’deki penetrasyon hızı açısından 
önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

Türkiye’deki katılımcıların %70’i  5G 
teknolojisini 4G’ye göre daha hızlı ve 
güvenilir bulmakta olup bu oran global 
ortalamadan yaklaşık %20 oranında daha 
fazladır.

Mobil operatör tercihleri analiz edildiğinde 
ise katılımcıların yarısından fazlasının 
farklı bir operatörde daha iyi bir fırsat 
bulma durumunda mevcut operatörlerini 
değiştirebileceği anlaşılmaktadır.

5G’ye yönelik yüksek beklentiler 
doğrultusunda gelecek dönemde mobil 
operatör seçiminde 5G kapsama alanının 
önemli bir faktör olacağı ve buna bağlı 
olarak katılımcıların %60’ının operatör 
tercihlerini yeniden değerlendirip 
değiştirebileceği görülmüştür. 

5G altyapına geçiş konusundaki tutumunuz nedir?

Mevcut mobil operatörünüz haricindeki operatörlerin 
sunduğu fırsatları araştırır mısınız ve operatörünüzü 
değiştirmeyi düşünür müsünüz?

Ağ operatörünüzü 5G kapsama alanına göre değiştirir misiniz?

5G ağına bölgemde
kullanıma sunulur
sunulmaz geçerim 

Büyük olasılıkla
5G ağına bir süre
sonra geçerim 

5G hakkında iyi şeyler
 duyarsam geçerim 

5G ağına hizmet
standart olarak

sunulmaya başlandığında
ve başka seçenek

olmadığında geçerim 

Bilmiyorum

%32

%25

%19

%18

%5

Bu yüksek oran kullanıcıların en iyi hizmeti 
alabilmek için değişiklik yapmaya açık 
olduğunu göstermenin yanı sıra operatörler 
için de rekabetin yüksek olacağını 
göstermektedir.
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Operatör ile iletişim tercihleri

Katılımcılar operatörler ile iletişime geçmek 
için farklı kanalları kullanmaktadırlar. 
Mobil operatör uygulamaları kullananlar 
arasında en sık yapılan işlem %51 oranı ile 
sözleşmeler / paketler hakkında bilgi almak 
olmuştur. Uygulama kullanımında en çok 
tercih edilen işlemlerden bir diğeri de %39 
oranı ile fatura sorgulama ve kontrolüdür.

Son 2 yıl içerisinde en fazla kullanılmama 
oranına sahip olan kanal fiziksel mağazalar 
olsa da katılımcılar fiziksel kanala özgü 
bazı olanakları özleyebileceklerini 
belirtmektedirler. Özellikle mağaza 
danışmanlarından yüz yüze tavsiye 
alabilmek ve telefonları fiziksel olarak test 
edebilmek gibi konular mağazaların ana 
değer önerileri olarak öne çıkmaktadır. 
Katılımcıların %14’ü ise fiziksel mağazalar 
kapandığı takdirde özleyecekleri hiçbir 
olanak olmadığını belirtmiştir.

Son 2 yıl içinde operatörünüz ile hangi kanallardan ne amaçla 
iletişime geçtiniz? 

Operatörünüzün tüm fiziksel mağazaları kapatması durumunda internet ya da telefondan tüm 
hizmetleri alabilseniz de aşağıdaki olanaklardan hangilerini özlersiniz?

%39 %18

%18 %18 %17

%9

%9

%10 %4%21

%21

%51

%32 %30 %11%25

%39 %14

%15 %15

%7

%6

%26%20

%10%22%40

Mağazasına gittim

Aradım

Uygulamasını kullandım

İnternet sitesini kullandım

Fatura sorgulamak
Sözleşme / paket hakkında bilgi almak
Sözleşme yenilemek
Teknik sorunları çözmek

Yeni telefon almak
Diğer
Bu kanalı kullanmadım

%8

İlgi duyduğum telefonu denemek

Telefonları fiziksel olarak karşılaştırabilmek

Teknik konularda mağaza danışmanlarından 
yardım almak

Teknik konularda mağaza danışmanlarından 
tavsiye almak

Tarife ve paketler hakkında mağaza danışmanları
ile tartışmak

Mağazaya özel tekliflerden faydalanmak

Fatura konusunda mağaza danışmanlarından
yardım almak

Özleyeceğim bir olanak yok

%36

%28

%28

%25

%24

%19

%17

%14
Son 2 yıl içinde kullanılmama oranı en 
yüksek olan kanallar arasında %17 ve 
%11 oranı ile sırasıyla mağaza ve telefon 
kanalları bulunmaktadır. Bu kanallar işlem 
tercihleri bakımından uygulama ve internet 
sitesi ile benzerlik gösterse de tercih 
edilme sıklığı bakımından negatif olarak 
ayrışmaktadır.
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Geçtiğimiz 2 yıl içinde COVID-19 
pandemisi nedeniyle katılımcılar, dijital 
dünyada kayda değer seviyede daha fazla 
vakit harcamaya başlamıştır. Türkiye’den 
katılan tüketiciler keyifli zaman geçirmek 
için çevrim içi film-dizi izlemek, video 
içerikler seyretmek ve oyun oynamak 
gibi aktiviteleri pandemi öncesine kıyasla 
daha çok gerçekleştirmiştir. Dijital 
hizmetlere ücretli aboneliklerle erişim 
oranları incelendiğinde ise en yüksek 
oranın %36 ile müzik yayın hizmetlerinin 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
%52’si son 12 ayda video yayın 
hizmetlerine abonelik yaptırırken %22’si 
ise ücretlerin fazla olması, geçici süre 
ihtiyaç duyulması, ilgi çekici içeriklerin 
tükenmesi vb. nedenlerle aboneliklerini 
iptal ettirmişlerdir.

Dijital dünyada 
geçirdiğimiz 
süredeki 
artışla birlikte 
yeni ücretli 
hizmetlere 
abone olduk.

Dijital hizmetlerin yükselişi:
Abonelikler

Dijital hizmetlerin yükselişi:
Abonelikler
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COVID-19 ile değişen alışkanlıklar

Hangilerini COVID-19 küresel salgını başlamadan önceki döneme göre 
daha fazla yapıyorsunuz?

Türkiye Global ortalama

Medya ve Eğlence

%9 %8

Film veya televizyon
dizileri izlemek 

Sosyal ağları
kullanmak

You Tube, Tiktok veya 
benzer hizmet 
sağlayıcıların 

videolarını izlemek 

Haberleri
okumak

Çevrim içi 
oyun oynamak

Canlı televizyon
programlarını izlemek

Televizyon
programlarını

sonradan izleme
hizmetler kanalı
ile seyretmek 

Podcast dinlemek

%41

%20

%40

%18

%35

%21

%33

%14

%31

%14 %17 %13

%43

%23

Günlük Yaşam Aktiviteleri

%36

Uygulamalar 
üzerinden

iletişim kurmak

Çevrim içi 
fitness sınıfları

Çevrim içi 
eğitim

Çevrim içi
gıda dışı ürünlerin 

alışverişi

Çevrim içi 
gıda alışverişi

Çevrim içi 
bankacılık

%34

%15
%29

%24
%28

%11

%25
%14 %9 %5

%18

Sağlığımın
cihazlarla
izlenmesi

Sağlık çalışanları
ile telefon

randevuları

Sağlık çalışanları
ile görüntülü
randevular

%16 %16 %15
%6%8 %8

Sağlık

Ücretli hizmet ve aboneliklere erişim 

Ödeme yaptığınız hizmetleri ve abonelikleri düşündüğünüzde 
aşağıdakilerden hangilerine erişiminiz bulunmaktadır? 

Müzik yayın hizmetleri

Oyun hizmetleri

%29

%36

%18

%26

%12

%24

%24

%11

%11

%16

%16

%16

%15

%8

%5

%14

%4

%4

%13

%9

%8

%5

Fotoğraf / diğer dosya saklama hizmetleri

Sesli kitaplar
%7

%8
Farkındalık / ruh sağlığı uygulamaları

Öde-izle televizyon-geleneksel uydu
/ kablo yayını

Haberlere / gazetelere çevrim içi abonelik

Podcast abonelikleri

Fitness / yaşam tarzı / egzersiz programları

Eğitim

Spor yayın hizmetleri

Dergilere çevrim içi abonelik

Türkiye Global

Ücretli hizmet veren abonelik bazlı kanallar 
incelendiğinde Türkiye’deki kullanıcıların 
en fazla müzik yayınları için ödeme 
yaptığı görülmüştür. Global katılımcılara 
bakıldığında paralel bir trendle izlenmekle 
beraber Türkiye’deki oranın %36 ile global 
ortalamanın 7 puan üzerinde olduğu göze 
çarpmaktadır.

Kategorilerin hemen hepsinde Türkiye’deki 
abonelik erişim oranı global ortalamanın 
üzerinde olup yalnızca geleneksel uydu 
veya kablolu yayın hizmeti için tersine bir 
eğilim gözlenmektedir. Bunun sebebinin 
Türkiye’deki kullanıcıların geleneksel uydu 
ve ya kablolu yayın hizmetlerine alternatif 
olarak ortaya çıkan dijital TV aboneliklerine 
olan ilgilerinin olduğu düşünülmektedir. 
Bu kanallara alternatif olarak ortaya çıkan 
dijital içerik hizmetlerinin Türkiye’de daha 
fazla tercih edildiği gözlenmektedir.

Yaş dağılımları incelendiğinde ise oyun 
hizmetlerinin de dahil olduğu en yüksek 
erişim oranına sahip ilk üç abonelik 
hizmetinde 25-34 yaş grubu katılımcılar ön 
plana çıkmaktadır.

COVID-19 pandemisi ile beraber evlerde 
geçirilen sürelerin artışına paralel olarak 
ekran başında geçirilen sürelerde artış 
görülmektedir. 

Ankete Türkiye’den dahil olan katılımcılar, 
pandemi döneminde daha fazla film, 
dizi, video izlediklerini, sosyal medya 
platformlarında vakit geçirdiklerini, haber 
okuduklarını ve podcast dinlediklerini 
belirtmiştir.

Araştırma sonuçları global çapta bir artış 
olduğu ortaya koymakla beraber Türkiye’de 
çevrimiçi aktivitelerde geçirilen süredeki 
artışın diğer ülkelerden daha büyük 
oranlarda gerçekleştiği görülmüştür.
Cinsiyet dağılımları incelendiğinde 
kadınların belirtilen aktiviteleri erkeklere 
kıyasla Covid öncesi döneme göre 
daha fazla artırdığı gözlenmektedir. Yaş 
grubu dağılımına bakıldığında ise 25-34 
yaş grubundaki her iki kişiden birinin 
pandeminin etkisiyle ilgili platformlar 
aracılığıyla daha fazla film, dizi ve video 
izlediği dikkat çekmektedir.

Belirtilen artışların birçok farklı sebebi 
olabileceği gibi dışarıda geçirilen 
sürelerin ve sosyal hayatın kısıtlanması, 
uzaktan çalışma modelinin uygulanmaya 
başlamasıyla özellikle büyük şehirlerde 
trafikte harcanan sürenin ortadan 
kalkması ile daha çok boş vakte sahip olan 
kullanıcıların ekran bağlılıklarının artması 
sayılabilir.
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Ücretli video yayın hizmetleri abonelik trendleri

Son bir yıl içerisinde Türkiye’deki 
katılımcıların yarıdan fazlası yeni bir 
abonelik başlattığını veya daha önceden 
iptal ettirdiği aboneliğini yenilediğini 
belirtmiştir. Global katılımcıların ise yarıya 
yakınının aboneliklerindeki mevcut durumu 
korudukları görülmüştür. Aboneliğini iptal 
edenlerin %14’ü bu iptali gerçekleştirirken 
daha sonra tekrar aynı hizmeti almak 
için geri dönebilecekleri yönünde görüş 
bildirmiştir. Yine aynı oranda katılımcının 
daha önceden iptal ettiği aboneliğini 
yeniden başlattığı görülmüştür.

Son 12 ay içinde siz veya evinizde yaşayan biri paralı video yayın hizmetlerine 
abonelik yaptırdı mı veya mevcut aboneliklerini iptal etti mi? Son 12 ay içinde video yayın hizmetleri 

aboneliğini iptal ettiğini belirten 
katılımcıların iptal kararı sebepleri çeşitlilik 
göstermektedir. Aboneliğin iptalindeki 
başlıca etkenin abonelik ücreti olduğu 
katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Özellikle 
18-24 yaş grubundaki yaklaşık olarak her 3 
kişiden 1’ü abonelik ücreti nedeniyle iptal 
kararı vermektedir.

İptal sebepleri arasında hizmetten 
yeterince faydalanamadığını veya geçici 
olarak ihtiyaç duyduğunu ifade eden 
kullanıcıların oranının %20 seviyelerinde 
olduğu görülmüştür. Kullanıcıların %18’lik 
bir kısmı ise kendilerine hitap eden tüm 
içerikleri tükettikleri için ve %15’i ise üye 
olduktan sonra ilgilerini çeken bir içerik 
bulamadıkları için aboneliklerinden 
vazgeçtiklerini belirtmiştir. 

Video yayın hizmeti, müzik yayın hizmeti, 
sağlık ve fitness uygulama üyelikleri gibi 
birden fazla aboneliğe sahip katılımcıların 
ise tüm aboneliklere toplamda yüksek 
para harcamak veya çok sayıdaki aboneliği 
yönetmek kendilerini zorladığı için 
üyeliklerini iptal etmeyi tercih ettikleri 
gözlenmiştir. Çoklu abonelik nedeniyle iptal 
eden katılımcıların ağırlıklı olarak 45-55 yaş 
grubu olduğu gözlenmektedir.

Son 12 ay içinde ücretli video yayın hizmeti aboneliğinizi neden 
iptal ettiniz?

Yeni bir video hizmetine abone oldum / olduk

Son 12 ay içinde bir video yayın hizmetini iptal
ettim / ettik

%22

%38

%48

%20

%20

%14

%14

%14

%13

%9

%9

%18

Son 12 ay içinde bir video yayın hizmetine ne abone oldum
/ olduk ne de mevcut bir hizmeti iptal ettim / ettik.

Hatırlayamıyorum

Daha önce iptal ettiğim / ettiğimiz bir video yayın
aboneliğine yeniden abone oldum / olduk.

İleride yeniden abone olmak istediğim / istediğimiz
bir video yayın hizmetini iptal ettim / ettik.

Türkiye Global

%28

%22

%20

%18

%18

Abonelik paketi pahalı idi

Yeteri kadar kullanmadık

Sadece geçici / mevsimsel olarak 
ihtiyaç duyduk

Tüm aboneliklere çok fazla para
harcıyorum / harcıyoruz

İzlemek istediği / istediğimiz tüm 
içerikleri izledim / izledik

%17

%16

%15

%14

Çok fazla reklam vardı

Ücretsiz deneme veya indirimli
kullanım süresi sona erdi

İzlemek istediğim / istediğimiz hiçbir
şey yoktu

Yönetecek çok fazla abonelik oldu

%10

%10

İzlemekten hoşlandığım / hoşlandığımız 
içerik yayından kaldırıldı

Kullanımı zordu

%2Diğer neden

Katılımcılara abonelik ücreti ve reklam 
izleme seçenekleri arasında tercih 
yapabilecekleri opsiyonel bir video yayın 
hizmeti sunulması durumunda, %38’i 
abonelik ücretinin tamamını ödeyerek 
reklama maruz kalmamayı istediğini 
belirtmiştir. Katılımcıların %26’sı ise tam 
tersine saatte 10 dakika reklam izlemeyi 
kabul ederek ücretsiz abonelik seçeneğini 
tercih etmiştir.

Reklam izleyerek daha düşük ücret ile / ücretsiz olarak bir video yayın 
aboneliğine sahip olabilseniz hangi opsiyonu tercih edersiniz?

Tam abonelik ücreti ve reklamsız

Sadece 10 dakika reklam izleme
karşılığında ücretsiz abonelik

Hiçbiri - Bu abonelik
hizmetine üye olmazdım

Yarım abonelik ücreti ve
saatte 5 dakika reklam

Bilmiyorum

%38

%26

%16
%12

%8

Akıllı televizyon, TV ile bağlantılı video akış 
cihazı, kayıt özellikli video alıcı veya oyun 
konsoluna sahip katılımcıların yaklaşık 
%60’ı son 12 ay içinde ilk kez video yayın 
hizmetleri aboneliğine başlamış veya 
yeniden aboneliklerini aktifleştirmiştir. 
Bahsi geçen akıllı cihazlar, yayın 
abonelikleri ile birlikte daha aktif olarak 
kullanılabilmektedir.
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Aldığımız 
haberlerin 
doğruluğundan ve 
kişisel bilgilerimizin 
kullanımından 
şüphe duyuyoruz.

Bilgide güvenlik endişeleri:
Yalan haberler ve veri gizliliği

İnternet kullanımının yaygınlaşması, bilgi 
kaynaklarının çeşitlenmesini ve bilgilerin 
geleneksel kanallara kıyasla çok daha hızlı 
yayılma imkanı bulmasını beraberinde 
getirmiştir. 18-34 yaş aralığında yer alan 
katılımcılar, güncel olaylar hakkında bilgi 
edinmek için sosyal medya platformlarını 
tercih ederken, 35-55 yaş aralığındaki 
katılımcılar ise televizyon haberleri 
ve haber sitelerini tercih etmektedir. 
Türkiye’deki katılımcıların %84’ü yalan 
haberleri günümüzün büyük bir sorunu 
olarak kabul etmekte ve %64’ü hangi 
bilginin doğru olup olmadığını ayırt 
etmenin zor olduğunu ifade etmektedir. 
Katılımcıların %27’si yalan haberler, veri 
gizliliği vb. gerekçelerle sosyal medya 
kullanımlarını geçici veya kalıcı olarak 
durdurmuştur.

Bilgide güvenlik endişeleri: 
Yalan haberler ve veri gizliliği
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Güncel olayların takibinde yaş aralığına göre tercih edilen kanallar

Ankete Türkiye’den katılan kullanıcılar, 
güncel olaylar hakkında bilgi edinmek 
için ağırlıkla sosyal medya ve televizyon 
kanallarını takip etmektedirler. 18-24 ve 
25-34 yaş gruplarının sadece sosyal medya 
platformlarını önceliklendirdiği dikkat 
çekmektedir. YouTube ve Twitter bahsi 
geçen yaş grupları için en çok tercih edilen 
bilgi kaynakları olmuştur.

Güncel olaylar hakkında bilgilenmek için en öncelikli olarak tercih 
ettiğiniz ilk 3 yöntem nedir?

%15 %20

%16

%13

%16

%19 %13

%8

%13%29

%21

%11

Anlık mesajlaşma 
platformları

18-24

35-44

45-55

25-34

Twitter Youtube İnternet 
haber siteleri

TV haberleri

35-44 ve 45-55 yaş grupları ise tercihlerini 
geleneksel medya kanallarından yana 
kullanarak televizyon haberlerini 
önceliklendirmektedir. Hemen ardından bu 
kanalların internet siteleri gelmektedir. 
Toplumun bilgi edinme kaynaklarında 
geleneksel kanallardan çift yönlü etkileşimin 
yüksek olduğu sosyal medya kanallarına 
geçiş olduğu açıkça gözlenmektedir. Genç 
nesillerin bilgi edinmek kadar fikirlerini 
paylaşma ve tartışma konularında daha 
istekli olması bu geçişin sebepleri arasında 
gösterilebilir.

Kullanıcıların yaşı gençleştikçe haberler 
ve güncel olaylar hakkında bilgi edinmeye 
duyulan ilgileri de azalmaktadır. Güncel 
olaylar ve haberler konusunda bilgi sahibi 
olmakla ilgilenmeyen kullanıcı oranı 18-24 
yaş arasında %11 seviyesi ile en yüksek 
oranda gözlenmektedir.

Sosyal medya tercihlerinde değişimler

Türkiye’de anket katılımcılarının %36’sı 
son 12 ay içinde geçici veya kalıcı olarak 
sosyal medya platformlarını kullanmayı 
durdurduklarını belirtmişlerdir. Yaş 
dağılımına bakıldığında en yüksek kullanım 
durdurma oranı toplamda %44 ile 18-24 
yaş grubunda gerçekleşmiştir. Kullanıma 
devam ettiğini belirten 45-55 yaş grubu 
katılımcılar ise %70 ile en yüksek devam 
etme oranına sahip olmuştur. Bu durum, 
yaş gruplarının sosyal medya penetrasyon 
oranları ile tersi yönde gerçekleşmiştir.

Son 12 ay içinde herhangi türde bir sosyal medya kullanımını 
durdurdunuz mu? 

Hayır
Evet, kalıcı olarak durdurdum

Evet, geçici olarak durdurdum
Bilmiyorum

%52

%23

%21

%3

%59

%24

%15

%2

%62

%22

%12

%4

%70

%16

%11

%4

18-24 35-4425-34 45-55“35-44 ve 44-55 
yaş arası her 2 
katılımcıdan 1’i her 
gün en az bir kez 
akıllı telefonları 
üzerinden haber 
uygulamalarını 
kullanmaktadır.”
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Sosyal medyadan uzaklaşma sebepleri

Sosyal medya platformlarını kullanmayı 
durduran kullanıcılar, sosyal medyada 
çok fazla vakit harcadıklarını fark edip 
bıraktıklarını ve yer alan içerikleri ilgi çekici 
bulmadıklarını ifade etmişlerdir. Bunların 
yanı sıra katılımcıların büyük bir çoğunluğu 
kendi bilgilerinin gizliliğinden ve verilerinin 
hangi amaçlarla kullanıldığından endişe 
duyarak sosyal medyayı kullanmaktan 
vazgeçmişlerdir. 

Son 12 ay içinde sosyal medya kullanımını durdurmanızın 
sebepleri nelerdir? 

Çok fazla vakit harcıyorum

*45-55 yaş aralığı haricindeki tüm aralıklar için ortak ilk 3 sebep gösterilmiştir.

Gizliliğim hakkında endişelendim / kişisel verilerimin nasıl kullanıldığını bilmiyorum 

İçeriklerden sıkıldım

%39

%34

%35

%50

%44

%37

%32

%46

%29

%40

%36

%29

18-24 35-4425-34 45-55

Yalan haber endişeleri

İnternet penetrasyonun artışı, akıllı 
telefon kullanımının oldukça yaygınlaşması 
gibi faktörler kullanıcıların haber alma 
kanallarında da çeşitlilik yaratmış, daha hızlı 
bir içerik ve bilgi tüketimi olduğu için bu 
talebi karşılamak üzere aynı şekilde  üretim 
artışı gerçekleşmiştir. Hız konusunda bir 
birleriyle yarışan haber üretim kanalları ve 
üretilen içeriğin doğruluğu da bu süreçte 
kullanıcıların değerlendirdiği bir konu 
olmuştur. Yalan haberler günümüzde hem 
Türkiye’de hem de dünya genelinde büyük 
bir sorunu olarak görmektedir. 

Yayın organları ve gazeteler gibi geleneksel 
medya kanallarının sunmuş olduğu 
haberlerin güvenilirlik düzeyi sosyal medya 
platformlarında yer alan bilgilere kıyasla 
daha yüksek bulunmakta olup katılımcıların 
yarısından fazlası yalan haberleri ayırt 
etmenin zor olduğunu düşünmektedir.

Global ortalamada ve Türkiye’de 
katılımcıların %70’inden fazlası gerçek resmi 
görebilmek için birden fazla kaynaktan bilgi 
almayı arzu etmektedir. Sosyal medyada 
paylaşılan haberlere ve içeriklere erişen 
ve aracı hesapları takip eden kullanıcılar, 
haberin özüne ve doğrusuna ulaşabilmek 
için geleneksel haber sağlayıcılara veya 
resmi internet sayfalarına ulaşarak teyit 
etme ihtiyacı hissetmektedir.

Sosyal media kullanıcılarının platformların 
güvenliğinden ve şirketlerin maruz 
kalabileceği siber saldırılar nedeniyle 
kişisel verilerin kötü amaçlı kişilerin 
eline geçmesinden şüphe duydukları 
düşünülmektedir.

35-44 yaş grubu katılımcılar, en çok gizlilik 
endişeleriyle kullanımlarını durdururken, 
haber kaynağı olarak ağırlıkla geleneksel 
kanalları tercih eden 45-55 yaş grubundaki 
katılımcılar sosyal medyada yer alan yalan 
haber ve komplo teorilerinin çokluğundan 
dolayı sosyal medyadan uzaklaşmıştır. 

Sosyal medya platformlarında yer alan 
içeriklerin kaynağının kontrol edilerek 
doğruluğunun teyit edilmesi ve kişisel 
verilerin gizliliğinin korunması konularında 
daha büyük ve olumlu etki yaratacak 
adımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Yalan haberler günümüzün
büyük bir sorunudur

Türkiye
%84

Global
%81

Neyin yalan haber olup 
olmadığını söylemek zordur

Türkiye
%64

Global
%53

Sosyal medya platformlarındaki 
bilgiler güvenilirdir

Türkiye
%35

Global
%16

Geleneksel haber sağlayacıların 
sunduğu bilgiler güvenilirdir

Türkiye
%47

Global
%53

Gerçek resmi görebilmek için 
birden fazla kaynaktan 

aldığım bilgilere güvenirim

Türkiye
%77

Global
%72

Katılımcı Görüşleri Katılımcı Görüşleri Katılımcı Görüşleri

Katılımcı Görüşleri Katılımcı Görüşleri
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