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“İnternet için 
alkolden vazgeçerim”

G-20 ülkeleri arasında İnternet’in 
ülke ekonomisindeki payı 
araştırmasında Türkiye, sondan 
birinci olurken Türkiye’de ankete 
katılanların yüzde 74’ü, İnternet 
için alkolden vazgeçebileceğini 
bildirdi. 

The Boston Consulting Group (BCG) 
uluslararası danışma kuruluşu, yaptığı 
araştırmada gelişmiş ve gelişmekte 
olan ekonomilerin bir araya geldiği 

G-20’de, İnternet kullanımıyla ilgili verileri 
inceledi. 3 yıllık bir araştırmayla ekonomik 
öngörüleri göz önünde bulundurarak 
hazırlanan BCG raporuna göre 2010-2016 
yıllar arasında İnternet odaklı 32 milyon 
kişilik istihdam sağlanacak ve İnternet 
ekonomisi ABD, Çin, Japonya, Hindistan ve 
Almanya ekonomilerinin ardına yerleşecek. 
BCG tahminlerine göre, 2016 yılında dünyada 
3 milyar İnternet kullanıcısı olacak ve G-20 
ülkelerinde İnternet ekonomisinin toplam 
büyüklüğü 4.2 trilyon doları bulacak.

G-20 ülkeleri arasında İnternet’in tüm 
ekonomideki payı bakımından, yüzde 8.3 
ile ilk sırayı İngiltere aldı. İnternet’in İngiliz 
ekonomisindeki yeri ise 121 milyar Sterlin. Bu 
oranın 2016’da 221 milyar Sterlin’e ulaşması 
bekleniyor. BCG’ye göre, Türkiye’de internet 
kullanım alışkanlığının hızlı bir şekilde 
değişmesi, başta perakendecilik, bankacılık 
ve sigortacılık sektörleri olmak üzere,  birçok 
sektördeki dinamiklerde önemli değişimleri 
beraberinde getirecek.

“İnternet için aracımdan vazgeçerim”
Türkiye ise İnternet’in ülke ekonomisindeki 
payı açısından yüzde 1.7’lik bir oranla G-20 
ülkeleri arasında araştırmada sondan birinci 
sırada yer aldı. Endonezya da Türkiye’nin 
ardından yüzde 1.3 ile son sırada. 
Araştırma, Türkiye’deki kullanıcıların 
İnternet sevgisinin boyutlarını da gözler 
önüne serdi. Ankete katılanların yüzde 

74’ü, İnternet bağlantısı için alkol almaktan 
vazgeçebileceğini, yüzde 32’si de otomobilini 
feda edebileceğini söyledi. Raporda yer alan 
Türkiye’de İnternet ve sosyal ağların kullanımı 
ile ilgili detaylar ise şöyle:
*Türkiye’de bugün yaklaşık 30 milyon internet 
kullanıcısı var.
*16-74 yaş aralığındaki nüfusun yaklaşık 
yüzde 45’i İnternet kullanıyor ve bu oranın 
2015 yılında yaklaşık yüzde 55’e ulaşması 
bekleniyor.
*İnternet kullanıcılarının yüzde 10’u cep 
telefonuna gelen kampanya kuponlarını 
değerlendiriyor.
*Kullanıcılıların yüzde 24’ü cep telefonuna 
gelen reklamlara tıklıyor ve  yüzde 17’si cep 
telefonu aracılığı ile ödeme yapıyor.
*Türk İnternet kullanıcıları, İnternet’ten 
vazgeçmemek için çikolatadan (İnternet 
kullanıcılarının yüzde 66’sı), alkolden (İnternet 
kullanıcılarının yüzde 74’ü),  kahveden 
(İnternet kullanıcılarının yüzde65’i) ve hatta 
arabalarından (İnternet kullanıcılarının yüzde 
32’si)  vazgeçebileceklerini belirtiyorlar.

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
BCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı 
Burak Tansan, Türk İnternet ekonomisinin 
yıllık ortalama yüzde 17 oranında büyüdüğüne 
dikkat çekti.  Türkiye’de İnternet ekonomisi 
üzerinden tüketiciler için doğan katma 
değerin,  İnternet kullanımı için ödenen 
bedelin çok üstünde olduğuna değinen Tansan, 
Türk kullanıcıların İnternet’i yoğun olarak 
sosyal medya, elektronik posta gönderimi, 
İnternet bankacılığı ve on-line alışveriş için 
kullandığını söyledi. 
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