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Hanehalkı B�l�ş�m Teknoloj�ler� (BT) Kullanım Araştırması, 2022
 
İnternete er�ş�m �mkanı olan hane oranı %94,1 oldu
 
Hanehalkı b�l�ş�m teknoloj�ler� kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2022 yılında haneler�n %94,1'�n�n evden İnternete
er�ş�m �mkanına sah�p olduğu gözlend�. Bu oran, geçen yıl %92,0 olarak gerçekleşt�.
 
İnternet er�ş�m �mkanı olan hane oranı İstat�st�k� Bölge B�r�mler� Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre, en yüksek olan bölgeler
sırasıyla, %98,7 �le TR1 İstanbul (İstanbul), %98,3 �le TR5 Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) ve %94,4 �le TR3 Ege
(İzm�r, Aydın, Den�zl�, Muğla, Man�sa, Afyonkarah�sar, Kütahya, Uşak) olarak gerçekleşt�.
 
İnternet kullanan b�reyler�n oranı %85,0 oldu
 
İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundak� b�reylerde 2021 yılında %82,6 �ken 2022 yılında %85,0 oldu. Erkekler�n
İnternet kullanım oranının 2022 yılında %89,1, kadınların �se %80,9 olduğu görüldü.
 
Hanelerde İnternet er�ş�m �mkanı ve b�reylerde İnternet kullanımı, 2012-2022

 

 
İnternet� düzenl� kullanan b�reyler�n oranı %82,7 oldu
 
B�reyler�n %82,7's�n�n, 2022 yılının �lk 3 ayını kapsayan dönemde İnternet� düzenl� olarak kullandığı görüldü. Düzenl� olarak
İnternet kullanan erkekler�n oranı %86,9, kadınların �se %78,6 oldu.
 
B�reyler�n İnternet kullanım sıklığı, 2022

 

Tablodak� rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyeb�l�r.
 
E-devlet h�zmetler�n� kullanan b�reyler�n oranı %68,7 olarak gerçekleşt�
 
Son 12 ay �ç�nde özel amaçla resm� makamların web s�teler�n� ve uygulamalarını kullanan ve İnternet üzer�nden kamu
h�zmetler�nden yararlanan b�reyler�n oranı %68,7 oldu. E-devlet h�zmetler�n� kullanım amaçları arasında, %64,4 �le resm�
makamlar veya kamu h�zmetler� tarafından kend�s� hakkında saklanan k�ş�sel b�lg�lere er�şme �lk sırayı aldı. Bunu, %48,5 �le
kamu kurumlarından veya kamu h�zmetler�nden b�r randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve %44,1 �le kamu
kuruluşlarına a�t web s�teler�nden b�lg� ed�nme tak�p ett�.
 
İnternet üzer�nden mal veya h�zmet satın alma ya da s�par�ş verme oranı %46,2 oldu
 
Son 12 ayda İnternet kullanan b�reyler�n İnternet üzer�nden özel kullanım amacıyla mal veya h�zmet satın alma ya da s�par�ş
verme (e-t�caret) oranı, 2021 yılında %44,3 �ken 2022 yılında %46,2 oldu. C�ns�yete göre İnternet üzer�nden mal veya
h�zmet satın alma ya da s�par�ş verme oranı erkeklerde %49,7 �ken kadınlarda %42,7 oldu. Bu oran, b�r öncek� yıl sırası �le
%48,3 ve %40,3 olarak gerçekleşt�.
 
Bu oran, en son mal veya h�zmet satın alma ya da s�par�ş verme zamanlarına göre �ncelend�ğ�nde; b�reyler�n %33,6'sının
son 3 ay �ç�nde (2022 yılı �lk 3 ayı) mal veya h�zmet satın aldığı ya da s�par�ş verd�ğ� görüldü. Bu oran, geçen yılın son 3 ayı
�ç�nde (2021 yılı �lk 3 ayı) %32,4 oldu.
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İnternetten en son satın alma veya s�par�ş verme zamanına göre satın alma ya da s�par�ş verme oranı, 2012-2022

 

Tablodak� rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyeb�l�r.
 
İnternetten en fazla %71,3 �le g�y�m, ayakkabı ve aksesuar satın alındı
 
İnternet üzer�nden 2022 yılının �lk 3 ayı �çer�s�nde mal veya h�zmet satın alan ya da s�par�ş veren b�reyler�n en fazla satın
aldığı mal, %71,3 �le g�y�m, ayakkabı ve aksesuar oldu. Bunu, %50,2 �le lokantalardan, fast food z�nc�rler�nden, cater�ng
ş�rketler�nden yapılan tesl�matlar, %41,9 �le gıda ürünler�, %28,7 �le tem�zl�k ürünler�, k�ş�sel bakım malzemeler� ve %27,4 �le
kozmet�k, güzell�k ve sağlık ürünler� tak�p ett�.
 
İnternet üzer�nden en fazla satın alınan mal türler� c�ns�yete göre �ncelend�ğ�nde; erkekler�n %64,7 �le g�y�m, ayakkabı ve
aksesuar, %51,1 �le lokantalardan, fast food z�nc�rler�nden, cater�ng ş�rketler�nden yapılan tesl�matlar ve %40,9 �le gıda
ürünler�; kadınların �se %78,4 �le g�y�m, ayakkabı ve aksesuar, %49,2 �le lokantalardan, fast food z�nc�rler�nden, cater�ng
ş�rketler�nden yapılan tesl�matlar ve %43,0 �le gıda ürünler� satın aldığı görüldü.
 
En fazla satın alınan veya abone olunan d�j�tal �çer�k %26,4 �le f�lm veya d�z� �zleme h�zmet� oldu
 
İnternet üzer�nden 2022 yılının �lk 3 ayı �çer�s�nde mal veya h�zmet satın alan ya da s�par�ş veren b�reyler�n en fazla satın
aldığı veya abone olduğu d�j�tal �çer�k, %26,4 �le f�lm veya d�z� �zleme h�zmet� veya �nd�rme oldu. Bunu, %23,2 �le müz�k
d�nleme h�zmet� veya müz�k �nd�rme ve %15,1 �le yazılımları �nd�rme (sürüm yükseltmeler� dah�l) tak�p ett�.
 
Bu b�reyler�n en fazla satın aldığı çevr�m�ç� h�zmetler �se, %21,0 �le web s�tes� veya uygulama üzer�nden ulaşım h�zmet�
(otobüs, tren, uçak ve gem� b�let�)  satın alımı, %14,9 �le kültürel etk�nl�klere (s�nema, t�yatro, konser, fuar vb.) b�let alma ve
%13,4 �le İnternet veya mob�l telefon bağlantı abonel�ğ� oldu.
 
İnternet üzer�nden öğrenme faal�yet� gerçekleşt�ren b�reyler�n oranı %15,9 oldu
 
İnternet üzer�nden son 3 ay �ç�nde eğ�t�m, meslek� veya özel amaçlar �ç�n öğrenme faal�yet� gerçekleşt�ren b�reyler�n oranı,
2021 yılında %17,1 �ken 2022 yılında %15,9 oldu. Bu oranın 2022 yılında erkekler �ç�n %15,6, kadınlar �ç�n �se %16,3 olduğu
görüldü.
 
B�reyler�n %82,0'ı WhatsApp kullandı
 
B�reyler�n en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları %82,0 �le WhatsApp, %67,2 �le YouTube ve
%57,6 �le Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları c�ns�yete göre �ncelend�ğ�nde;
erkekler�n en fazla %85,9 �le WhatsApp, %70,8 �le YouTube ve %61,5 �le Facebook uygulamalarını, kadınların �se %78,1 �le
WhatsApp, %63,7 �le YouTube ve %55,9 �le Instagram uygulamalarını kullandığı gözlend�.
 
 
 
Bu konu �le �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� Ağustos 2023'tür.


