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İnternet’te 
hangi şehir 
hangi alanda 
birinci?

Intel’in 
araştırmasına 
göre, Türkiye’de 
5 gençten 3’ü 
İnternet’i düzenli 
kullanıyor. 
Düzenli İnternet 
erişimi, yüzde 
80 ile en çok 
İzmir’de. 
Hatay’daki 
gençlerin yüzde 
7’si daha önce 
İnternet’i hiç 
duymamış.

Türkiye’nin 26 ilinde, 13-29 yaş grubu 3 
bin genç ile yapılan Intel’in Genç Türkiye 
Araştırması’na göre, gençlerin yaşadığı 
hanelerin yüzde 71.4’ünde bilgisayar 
bulunuyor. Türkiye’de 5 gençten 3’ü İnternet 
erişimini düzenli olarak kullanırken bu oran 
kırsal kesimde 5 gençten 2’si şeklinde. 
Türkiye’de gençlerin yüzde 8,3’ü sabah 
kalktığında “tuvalete bile gitmeden” İnternet’e 
girdiğini belirtirken, yüzde 4,7’si ise yataktan 
kalkmadan İnternet’e girdiğini söyledi. 
Gençlerin yüzde 28,4’ü de evden çıkmadan 
İnternet’e girdiğini kaydetti. Düzenli İnternet 
erişiminin en yüksek olduğu il yüzde 79,6 
oranla İzmir olurken, en düşük olduğu il ise 
yüzde 15,5 oranla Van olduğu tespit edildi.
Gençlerin yüzde 44,5’inin masaüstü bilgisayarı, 
yüzde 40,1’inin dizüstü bilgisayarı, yüzde 
25,7’sinin de akıllı telefonu var. Araştırmaya 
göre, masaüstü bilgisayarın en yaygın olduğu 
bölge yüzde 56,6 ile Orta Anadolu.

Dizüstü bilgisayar da yüzde 51’lik oranla en 
çok Doğu Karadeniz’de kullanılıyor.
Araştırmaya göre, Türkiye’nin yüzde 98’inde 
standart ya da akıllı telefon bulunuyor. En çok 
cep telefonu olanlar yüzde 96’lık oranla Doğu 
Karadenizli gençler iken, akıllı telefon yüzde 
47 ile en çok İstanbullu gençlerde var.
İnternet erişimi Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da daha düşük olmasına rağmen, 
bu bölgelerde İnternet’i kullanma olanağına 
sahip olan gençler, İnternet’te Türkiye 
ortalamasından tam bir saat daha fazla, 
ortalama 270 dakika zaman harcadıkları 
belirtildi.

Kırsaldaki 5 gençten 2’si İnterneti kullanıyor
Araştırmada, dar gelirli hanelerin yüzde 
16’sında da akıllı telefon bulunduğu belirtildi. 
Araştırmaya göre, kadınlar günde ortalama 
104 dakikalık telefon konuşması yaparken, 
erkeklerde bu oran 110 dakikaya çıkıyor.

Türkiye’de gençlerin yüzde 56,9’unun düzenli 
İnternet erişimi olduğu belirtilen araştırmada, 
kırsal kesimde her 5 gençten 2’sinin düzenli 
olarak internete girdiği kaydedildi. Gençlerin 
yüzde 92,4’ü, bilgisayarı kendi evlerinde, yüzde 

12,5’i iş yerinde, yüzde 10,4’ü de İnternet 
kafede kullandıklarını belirtti.

Hangi şehir hangi alanda birinci?
• Düzenli İnternet erişimi, en çok İzmir’de 
(yüzde 80) en az ise Van’da (yüzde 16)
• Hatay’daki gençlerin yüzde 7’si, 
Tekirdağ’daki gençlerin yüzde 4’ü daha önce 
İnternet’i hiç duymamış.
• En çok Manisalı gençler İnternet’te haber 
okuyor ve görüntülü konuşuyor.
• İnternet’te en çok Ağrılı gençler oyun ve şans 
oyunları oynuyor.
• Bankacılık ve on-line rezervasyon işlemlerini 
en çok kullanan, yüzde 60 oranla Zonguldaklı 
gençler.
• Müzik, film izlemek/indirmek en çok 
Gaziantepli gençlerde yaygın (yüzde 90).
• Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların en 
büyük müdavimlerini yüzde 100 kullanımla 
Kastamonulu gençler oluşturuyor.

Gençler haberleri, İnternet’ten izliyor
Araştırmaya göre, ülkemizde her 3 
gençten 2’si dijital cihazların insanların 
sosyal statülerinin bir parçası olduğunu 
düşündüklerini belirtti. Bu kapsamda 
gençlerin yarıdan fazlası (yüzde 53,9) 
teknolojik cihazları kullanmayan kişilerin 
çağın gerisinde kaldığını düşündüklerine de 
dikkat çekildi.
Gençler, İnternet’i en çok sosyal ağlara 
bağlanmak (yüzde 54,7) için kullanırken, haber 
okumak (yüzde 39,9) ve bilgi almak (yüzde 
39,3) oranla onu takip ediyor. Araştırmaya 
katılan gençlerin, İnternet’te en az yüzde 
6 oranla blog yazdığı ve şans oyunları 
oynadıkları ifade edildi.
Araştırmaya göre gençlerin günde ortalama 
53,5 dakikaları sosyal ağlarda geçiyor. Bilgi 
paylaşımı da artık sosyal ağlar üzerinden 
gerçekleşiyor. Gençler e-posta kontrolü için 
günde sadece 18 dakika harcıyor. Sosyal 
ağlarda en fazla vakit geçirenler, 13-17 yaş 
arası gençler. Yaş ilerledikçe sosyal ağlarda 
geçirilen süre azalıyor. İnternet’te gençlerin 
en uzun süreli yaptığı ikinci eylem ortalama 
42,7 dakika ile oyun oynamak iken; 28,2 dakika 
ile müzik/film indirmek 3. sırada yer alıyor.
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