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Türkiye’nin İnternet 
ekonomisi, 2017’ye kadar 
yüzde 19 büyüyecek

İnternet’in Türkiye’deki büyüme 
potansiyelinin çok yüksek olduğu ve 
dönüşümde önemli bir rol oynayabileceğine 

dikkat çekilirken “makul İnternet abonelik 
fiyatları ve girişimler için maddi teşvikler” 
sunulması önerildi.
Google Türkiye’nin The Boston Consulting 
Group’a (BCG) hazırlattığı “Türkiye’nin 
İnternet Ekonomisi Raporu”, Türkiye’nin 
İnternet’i ne kadar benimsediği ve bu 
durumun önümüzdeki birkaç yılda nasıl 
değişeceğine dair genel bir bakış sunuyor. 
“Türkiye’nin İnternet Ekonomisi Raporu”na 
göre, nüfusunun yüzde 77’si kentlerde yaşayan 
Türkiye’de, kentlerde İnternet erişim oranı 
yüzde 57 iken, kırsal alanlarda bu oran yüzde 
26’da kaldı. 2012 yılında Türkiye’de 16-24 
yaş arasındaki nüfusun yüzde 68’i, 35-44 
yaş arasındakilerin yüzde 43’ü, 55-64 yaş 
arasındakilerin ise sadece yüzde 12’si İnterneti 
kullandı. 16-24 yaş grubunda erkeklerin yüzde 
81’i İnternet kullanırken, bu oran kadınlar 
için yüzde 55 olarak gerçekleşti. Türkiye’de 
İnternet kullanımında büyük bölgesel 
farklar bulunuyor. Özellikle yüksek İnternet 
yoğunluğuna sahip batı ile daha az yoğunluğu 
olan doğu arasında büyük uçurumlar var.
İnternet kullanan Türkler yüzde 47 oranıyla 

Avrupa Birliği’ndeki yüzde 71’lik oranın altında 
kalsa da 2007-2012 yılları arasında İnternet’e 
erişimi olan hanelerin oranı 2 kattan daha 
fazla artarak yüzde 19,7’den yüzde 47,2’ye 
ulaştı. Aynı yıllar arasında kullanıcı sayısı da 
21 milyondan 36 milyona çıktı. Türkiye’nin yaş 
ortalaması 29,7 olan 75 milyon nüfuslu bir ülke 
olması nedeniyle bu hızlı büyümenin devam 
etmesi bekleniyor.

İnternet’in Türk ekonomisine katkısı 
yaklaşık 22 milyar lira
İnternet kullanıcıları, bilgi, iletişim ve 
eğlence gibi pek çok farklı ihtiyaçları için 
web’de   ücretsiz olarak sunulan kapsamlı 
hizmetlerden yararlanıyorlar. Tüketicilerin 
İnternet’e maliyetinin üstünde verdiği değer 
olan tüketici fazlası G-20 ülkelerinde yaklaşık 
2 bin 600 lira iken Türkiye’de yılda kişi başı 
600 lira oldu. Bu da ülke çapında yaklaşık 
18 milyar liraya veya Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 1,4’üne karşılık 
geliyor. Tüketiciler en çok e-posta, genel bilgi 
aramaları, bankacılık ve yatırım aktivitelerine 
değer veriyor. Türkiye nüfusunun yüzde 47’si 
İnternet kullanmasına karşın perakende 
satışların yüzde birinden azı İnternet 
üzerinden gerçekleşiyor. 

Bu çekincelerinin nedeni olarak ise 
kullanıcıların yüzde 27’si güvenliği, yüzde 17’si 
de gizlilik endişelerini gerekçe gösteriyor.

2011 yılında İnternet’in Türk ekonomisine 
yaklaşık 22 milyar lira veya GSYİH’nin yaklaşık 
yüzde 1,7’si kadar katkısı olduğu tahmin 
ediliyor. Bu, İnternet’in hâlâ geleneksel pek 
çok sektörden daha küçük olsa da, sağlık ve 
sosyal hizmetler ile madencilik gibi önemli 
sektörlerin seviyesine yaklaştığı anlamı 
taşıyor. Çünkü 2011’de bu sektörlerin her 
birinin GSYİH’deki oranı yüzde 1,5 oldu.
Rapora göre, özel sektör yatırımları İnternet 
GSYİH’sine 7 milyar liralık katkıda bulundu. 
Türkiye’de İnternet ile ilgili devlet harcamaları 
1,6 milyar lira oldu ve İnternet ekonomisinin 
yüzde 7’sini oluşturdu.

Türk reklam pazarının yüzde 13,8’i de on-line 
alanda gerçekleşiyor. Bannerlar, sponsorlu 
metin bağlantıları ve hedef kitleye özel on-line 
reklamlar dahil on-line reklam pazarı 2011 
yılında yaklaşık 830 milyon liralık bir ciroya 
ulaştı.
Türk İnternet kullanıcıları arasında İnternet’i 
on-line oyunlar için kullananların oranı 
nispeten yüksek. 2011’in ikinci çeyreğinde 
Türkiye, on-line oyun oynayanların sayısı 
itibariyle dünya genelinde 4. sırada yer aldı.  
On veya daha fazla çalışanı olan Türk 
şirketlerinin yüzde 55’inin İnternet sitesi var. 
Ancak Türkiye’de devletin İnternet’e katılımı, 
tüketici ve işletmelerden daha düşük.
İnternet’in KOBİ’lere de katkısı az değil. 

İnternet aktivitesi yüksek olan KOBİ’ler, bu 
sayede üç yıl içerisinde ortalama yüzde 17’lik 
bir büyüme ve çalışan sayılarında ortalama 
yüzde 24’lük bir artış sağladı.

Tüm on-line içeriğe sansürsüz bir şekilde 
ulaşım 
Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerden 
biri, Avrupa’nın en büyük ikinci nüfusa sahip 
ülkesi olan Türkiye’nin nüfusunun büyük bir 
çoğunluğu İnternet kullanmazken, kullanan 
kesimin de yalnızca küçük bir kısmı on-line 
alışveriş yapıyor.

Türkiye’de İnternet’in büyüme potansiyeli 
çok yüksek olduğuna işaret edilen raporda, 
İnternet ekonomisinin 2017 yıllına kadar 
yüzde 19 büyüme göstereceği tahmin edildi. 
Tüketimin ise, 2017 yılına kadar yıllık yüzde 22 
büyüme göstererek Türk İnternet ekonomisine 
51 milyar TL katkıda bulunabileceği ve 
İnternet’in itici gücü olmaya devam edeceği 
vurgulandı.
 
Sonuç olarak İnternet’in Türkiye’nin 
dönüşümünde önemli bir rol oynayabileceğine 
dikkat çekilen raporda “Makul İnternet 
abonelik fiyatları ve girişimler için maddi 
teşvikler sunulmalıdır. Yüksek öğrenim, Ar-
Ge ve tüm yaş grupları için dijital okuryazarlık 
fırsatlarına yatırım yapmak çok önemlidir. 
Eğitici ve bilimsel makalelerin yanı sıra tüm 
on-line içeriğe sansürsüz bir şekilde ulaşımın 
sağlanması da bu süreci büyük ölçüde 
hızlandıracaktır” denildi.
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