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Hanehalkı B�l�ş�m Teknoloj�ler� (BT) Kullanım Araştırması, 2021
 
İnternete er�ş�m �mkanı olan hane oranı %92,0 oldu
 
Hanehalkı b�l�ş�m teknoloj�ler� kullanım araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında haneler�n %92,0'ının evden İnternete
er�ş�m �mkanına sah�p olduğu gözlend�. Bu oran geçen yıl %90,7 �d�.
 
İnternet er�ş�m �mkanı olan hane oranı İstat�st�k� Bölge B�r�mler� Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre, en yüksek %97,1 �le TR1
İstanbul (İstanbul) olurken bu bölgey� %94,2 �le TR5 Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) bölges� �zled�.
 
İnternet kullanan b�reyler�n oranı %82,6 oldu
 
İnternet kullanım oranı 2021 yılında 16-74 yaş grubundak� b�reylerde %82,6 oldu. Bu oran, b�r öncek� yıl %79,0'dı. İnternet
kullanım oranı c�ns�yete göre �ncelend�ğ�nde; bu oranın erkeklerde %87,7 ve kadınlarda %77,5 olduğu görüldü.
 
İnternet er�ş�m �mkanı olan haneler ve b�reylerde İnternet kullanımı, 2011-2021
 

 

 
Gen�şbant �le İnternete er�ş�m sağlayan haneler�n oranı %92,0 oldu
 
Gen�şbant �le İnternete er�ş�m sağlayan haneler�n oranı 2021 yılında %92,0 oldu. Buna göre haneler�n %61,9'u sab�t
gen�şbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet (uydunet), f�ber bağlantı vb.) �le İnternete er�ş�m sağlarken %88,5'� mob�l
gen�şbant bağlantı �le İnternete er�ş�m sağladı. Gen�şbant İnternet er�ş�m �mkanına sah�p haneler�n oranı b�r öncek� yıl
%89,9'du.
 
İnternet kullanan b�reyler�n %80,5'� İnternet� düzenl� kullandı
 
16-74 yaş grubundak� tüm b�reyler�n %80,5'�n�n, 2021 yılı �lk üç ayını kapsayan dönemde İnternet� düzenl� olarak (hemen her
gün veya haftada en az b�r defa) kullandığı görüldü. Düzenl� İnternet kullanımı b�r öncek� yıl %76,5't�.
 
B�reyler�n ortalama İnternet kullanım sıklığı (%), 2020, 2021
 

 

Tablodak� rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyeb�l�r.
 
E-devlet h�zmetler�n� kullanma oranı %58,9 olarak gerçekleşt�
 
Özel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları �le �let�ş�me geçmek veya kamu h�zmetler�nden yararlanmak �ç�n 2020 yılı N�san
ayı �le 2021 yılı Mart ayını kapsayan on �k� aylık dönemde İnternet� kullanan b�reyler�n oranı %58,9 oldu. Bu oran daha önce
aynı dönem �ç�n %51,5 �d�. E-devlet h�zmetler�n� kullanım amaçları arasında, kamu kurum ya da kuruluşlarına a�t web
s�teler�nden b�lg� ed�nme %55,8 �le �lk sırayı aldı. B�reyler�n %32,3'ü çevr�m�ç� form doldurduğunu b�ld�r�rken, %27,7's� resm�
formları �nd�rd�ğ�n�/yazdırdığını bel�rtt�.
 
İnternet üzer�nden mal veya h�zmet s�par�ş� verme ya da satın alma oranı %44,3 oldu
 
İnternet üzer�nden özel kullanım amacıyla mal veya h�zmet s�par�ş� veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundak� b�reyler�n
oranı 2021 yılında %44,3 olarak gözlen�rken öncek� yıl %36,5 �d�.
 
C�ns�yete göre İnternet üzer�nden mal veya h�zmet s�par�ş� verme ya da satın alma oranı erkeklerde %48,3 �ken kadınlarda
%40,3 oldu. Bu oran, b�r öncek� yıl sırası �le %40,2 ve %32,7 olarak gözlenm�şt�.
 
İnternet üzer�nden mal veya h�zmet satın alan ya da s�par�ş veren b�reyler mal veya h�zmet satın alma ya da s�par�ş verme
zamanlarına göre �ncelend�ğ�nde %32,4'ünün son üç ay �ç�nde  (2021 yılı �lk üç ayı) alışver�ş yaptığı görüldü. Bu oran geçen
yılın aynı dönem�nde %23,9'du.
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İnternet üzer�nden en son satın alış veya s�par�ş zamanına göre s�par�ş verme ya da satın alma oranları, 2011-2021
 

 

 
İnternetten en fazla %70,7 �le g�y�m, ayakkabı ve aksesuar satın alındı
 
İnternet üzer�nden 2021 yılının �lk üç ayı �çer�s�nde mal s�par�ş� veren ya da satın alan b�reyler�n %70,7's� g�y�m, ayakkabı ve
aksesuar satın aldı. Bunu %40,8 �le lokantalardan, fast food z�nc�rler�nden, cater�ng ş�rketler�nden yapılan tesl�matlar, %33,4
�le gıda ürünler�, %28,7 �le kozmet�k, güzell�k ve sağlık ürünler�, %27,7 �le basılı k�tap, derg�, gazete ve %27,6 �le tem�zl�k
ürünler�, k�ş�sel bakım malzemeler� tak�p ett�. İnternet üzer�nden en fazla s�par�ş ver�len ya da satın alınan mal türler�
erkeklerde; %64,1 �le g�y�m, ayakkabı ve aksesuar, %42,7 �le lokantalardan, fast food z�nc�rler�nden, cater�ng ş�rketler�nden
yapılan tesl�matlar ve %33,4 �le gıda ürünler� �ken kadınlarda %77,8 �le g�y�m, ayakkabı ve aksesuar, %40,6 �le kozmet�k,
güzell�k ve sağlık ürünler� ve %38,8 �le lokantalardan, fast food z�nc�rler�nden, cater�ng ş�rketler�nden yapılan tesl�matlar oldu.
 
En çok satın alınan veya abone olunan d�j�tal �çer�k %30,6 �le f�lm veya d�z� �zleme h�zmet� oldu
 
İnternet üzer�nden özel kullanım amacıyla 2021 yılının �lk üç ayında ürün satın alan ya da s�par�ş veren b�reyler tarafından
web s�tes� veya uygulamaları kullanarak en çok satın alınan veya abone olunan d�j�tal �çer�k %30,6 �le f�lm veya d�z� �zleme
h�zmet� veya �nd�rme olurken en çok satın alınan çevr�m�ç� h�zmet %14,4 �le ulaşım h�zmet� oldu.
 
İnternet üzer�nden özel kullanım amacıyla 2021 yılının �lk üç ayında ürün satın alan ya da s�par�ş verenler �ç�nde 1-2 defa
ürün s�par�ş eden ya da satın alan b�reyler�n oranı %37,2 �ken bunu 10'dan fazla yapanların oranı %17,4 olarak gerçekleşt�.
Bu oranlar, b�r öncek� yılın aynı dönem�nde sırası �le %45,6 ve %11,2 olarak gözlenm�şt�.
 
Çevr�m�ç� satın almama neden� en çok %34,8 �le ürünü yer�nde görerek almayı terc�h etme oldu
 
2021 yılı �lk üç ayı �çer�s�nde İnternet kullanıcısı olup aynı dönemde web s�tes� veya mob�l uygulama üzer�nden mal ya da
h�zmet satın almayanların satın almama/s�par�ş vermeme nedenler� arasında; ürünü yer�nde görerek almayı terc�h etme,
satış yapılan dükkana bağlılık ve alışkanlıklar %34,8 �le �lk sırada yer aldı. Bunu %28,8 �le son üç ayda İnternetten mal veya
h�zmet satın almaya gerek duyulmaması �zled�.
 
Bu konu �le �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� Ağustos 2022'd�r.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 


