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TÜİK’in verilerine göre, evlerin 
yüzde 49’u İnternet’e erişiyor. 

Türkiye’de bilgisayar kullanımı 
ortalama 8, İnternet kullanımı 

ise 9 yaşında başlıyor.16-74 
yaş grubundaki tüm bireylerin 

yüzde 39,5’i düzenli olarak 
İnternet kullanıyor. 

Türkiye’de  8 yaşında bilgisayarla 
tanışılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Bilişim 
Teknolojileri Kullanım Araştırması 2013 verilerini açıkladı. 
Araştırmaya göre, Türkiye’de bilgisayar ve İnternet 

kullanımı, 16-24 arası yaş grubunda en yüksek. 2013 yılının ilk 
çeyreği itibarıyla 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve 
İnternet kullanım oranları sırasıyla yüzde 49,9 ve yüzde 48,9 
oldu. Bu oranlar 2012 yılında sırasıyla yüzde 48,7 ve yüzde 47,4 
idi. Bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki 
erkeklerde yüzde 60,2 ve yüzde 59,3 iken, kadınlarda yüzde 39,8 
ve yüzde 38,7. Bilgisayar ve İnternet kullanımı kentsel yerlerde 
yüzde 59 ve yüzde 58, kırsal yerlerde ise yüzde 29.5 ve yüzde 28.6 
olarak belirlendi.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey-1’e göre, 
bilgisayar ve İnternet kullanımının en yüksek olduğu bölge 
yüzde 62,1 ve yüzde 61,4 ile TR1-İstanbul bölgesi. Bunu yüzde 
59,8 bilgisayar ve yüzde 58,5 İnternet kullanım oranı ile TR5-
Batı Anadolu bölgesi takip etti. Bilgisayar ve İnternet kullanım 
oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu ise 16-24. Bilgisayar ve 
İnternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksek.

2013 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2013) 16-74 yaş grubundaki 
tüm bireylerin yüzde 39,5’i İnternet’i düzenli olarak (hemen her 
gün veya haftada en az bir defa) kullandı. Aynı dönem ve yaş 
grubunda İnternet kullanan bireylerin arasında düzenli İnternet 
kullanım oranı ise yüzde 91,6 olup, bu oran kentsel yerlerde 
yüzde 92,6 kırsal yerlerde yüzde 86,7 ve İBBS Düzey-1’e göre 
TR1-İstanbul bölgesinde yüzde 96,1.
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gazete ya da dergi okuma için kullanırken, bunu 
yüzde 73,2 ile İnternet üzerindeki sosyal gruplara 
katılma takip etti. İnternet kullanan bireylerin 
yüzde 41,3’ü kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde 
İnternet kullandı. 2012 yılı Nisan ile 2013 yılı Mart 
aylarını kapsayan 12 aylık dönemde İnternet kullanan 
bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları 
ile iletişimde İnternet kullanma oranı yüzde 41,3. Bu 
oran önceki yılın aynı döneminde (2011 Nisan-2012 
Mart) yüzde 45,1 idi. Kullanım amaçları arasında 
kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme 
ise yüzde 37,5 ile ilk sırayı aldı.
İnternet kullanan bireylerin ev ve iş yeri dışında 
İnternet’e kablosuz olarak bağlanmak için yüzde 
41,1’i cep telefonu veya akıllı telefon kullanırken, 
yüzde 17,1’i taşınabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, 
tablet vb.) kullandı .İnternet kullanan bireylerin 
İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya 
hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı yüzde 
24,1. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların 
oranı ise yüzde 21,8 idi.2012 yılı Nisan ile 2013 yılı 
Mart aylarını kapsayan 12 aylık dönemde İnternet 
üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 48,6’sı 
giyim ve spor malzemesi, yüzde 25,8’i elektronik 
araç, yüzde 25,6’sı ev eşyası, yüzde 20’si seyahat ile 
ilgili diğer faaliyetler (konaklama hariç), yüzde 15,9’u 
kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil), yüzde 15,7’si gıda 
maddeleri ile günlük gereksinimler aldı.

Çocukların 4’te 1’inin kendi bilgisayarı var
Bu arada, araştırmanın kapsamı, ilk defa 6-15 yaş grubu çocukları da 
içerecek şekilde genişletildi. Ayrıca araştırmada 6-15 yaş grubu genel olmak 
üzere, farklılıkları daha iyi gözlemleyebilmek için 6-10 ve 11-15 yaş grubu 
ayrımında bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanımı, kullanım sıklığı ve 
kullanım amaçları yanında medya ile ilişkileri de irdelendi.
Araştırmaya göre, Türkiye’de bilgisayar kullanımına ortalama 8, İnternet 
kullanımına ise ortalama 9 yaşında başlanıyor. Cep telefonu kullanımına 
ortalama başlama yaşı ise 10 olarak tespit edildi. 6-15 yaş grubundaki 
çocukların yüzde 24,4’ü kendi kullanımına ait bilgisayara sahip ve yüzde 
13,1’inin kendine ait cep telefonu, yüzde 2,9’unun oyun konsolu var. 
Çocukların yüzde 60,5’i bilgisayar, yüzde 50,8’i İnternet, yüzde 24,3’ü cep 
telefonu kullanıyor. Bu oranlar 6-10 yaş grubundaki çocuklarda sırasıyla 
yüzde 48,2, yüzde 36,9 ve yüzde 11, 11-15 yaş grubundaki çocuklarda ise 
sırasıyla yüzde 73,1, yüzde 65,1 ve yüzde 37,9 olarak belirlendi.
6-15 yaş grubu çocuklar İnternet’i yüzde 84,8 oranıyla en çok  ödev veya 
öğrenme amacıyla kullanırken, bunu yüzde 79,5 ile oyun oynama, yüzde 56,7 
ile bilgi arama, yüzde 53,5 ile sosyal medya ağlarına katılma takip etti.

İnternet’e erişen hane oranı yüzde 49,1
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin yüzde 49,1’i evden 
İnternet’e erişim olanağına sahip. Bu oran 2012 yılının aynı ayında yüzde 
47,2 idi. Evden İnternet’e erişimolanağı olmayan hanelerin yüzde 35,7’si 
evden İnternet’e bağlanmama nedeni olarak, İnternet kullanımına ihtiyaç 
duymadıklarını belirtti.

İnternet kullanan bireyler İnternet’i en çok yüzde 75,6 ile on-line haber, 
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