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Basın Bülteni 
 

Akıllı telefon sahibi olan her 3 kadından ikisi 

telefonlarını fotoğraf / video çekmek için kullanıyor 

 

GfK ve DigitalTalks iş birliğiyle, Türkiye’de kent temsili 15 ilde 15 yaş ve 

üzeri 1077 akıllı telefon sahibiyle görüşülerek kişilerin akıllı telefonu 

konuşmak dışında en çok ne için kullandıkları ve en çok kullandıkları 

mobil uygulamalar soruldu. 

  

Akıllı telefon sahibi olanların neredeyse tamamı (%94) akıllı telefonlarını 

konuşmak dışında en çok internete girmek için kullandığını belirtiyor. Bu 

aktiviteyi daha sonra sırasıyla mesajlaşmak (%70), fotoğraf / video çekmek 

(%60), müzik dinlemek (%40), mailleri kontrol etmek (%10) ve oyun oynamak 

(%10) takip ediyor. 

Cinsiyet kırılımında incelendiğinde, fotoğraf / video çekmek konusunda 

kadınların oranının erkeklere göre anlamlı derecede yüksek olduğu 

görülüyor. Akıllı telefon sahibi olan kadınların %67’si telefonunu fotoğraf / 

video çekmek için kullanırken erkeklerde bu oran %53’tür. Erkeklerin oranı, 

maillerini kontrol etme konusunda kadınlara göre anlamlı derecede yüksektir. 

Erkeklerin %13’ü akıllı telefonlarından maillerini kontrol ederken kadınlarda 

bu oran %7’dir. 
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En çok kullanılan mobil uygulama WhatsApp 

Akıllı telefon sahibi kişilerin telefonlarında ortalama 8 tane mobil uygulama 

bulunuyor. Kadınların telefonunda ortalama 7 uygulama varken, erkeklerin 

telefonunda ortalama 9 uygulama olduğu görülüyor. Akıllı telefon sahiplerinin 

en çok kullandığı mobil uygulamalar WhatsApp (%92) ve Facebook’tur (%91). 

Daha sonra sırasıyla Messenger (%69), Instagram (%67) ve Twitter (%34) 

gelmektedir. 

En çok kullanılan uygulamalar (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma Hakkında 

 

Araştırma GfK tarafından 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan 

yüz yüze Omnibus çalışmaları kapsamında 17 Mayıs 2017 – 10 Haziran 2017 

tarihleri arasında Türkiye’de 15 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, 

Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, 

Malatya, Samsun ve Trabzon) 15 yaş ve üzeri 1077 akıllı telefon sahibi kişi 

ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir. 
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GfK  

 

GfK, müşterilerinin daha akıllı kararlar almalarını sağlayan pazar ve tüketici 

bilgileri alanında güvenilir bir kaynaktır.  13,000’i aşkın pazar araştırma 

uzmanı, işlerine duydukları tutkuyu, GfK’nın veri bilimi alanında uzun yıllara 

dayanan deneyimiyle birleştirmektedir. Böylelikle GfK, 100’ün üzerinde 

ülkeden topladığı yerel pazar bilgileri ile eşleştiğinde son derece önemli 

sonuçlar veren küresel iç görüler sunabilmektedir. Kullandığı yenilikçi 

teknolojiler ve veri bilimi sayesinde GfK, büyük verileri akıllı verilere 

dönüştürerek, müşterilerinin daha rekabetçi olmasına ve tüketici deneyimi ve 

seçeneklerini zenginleştirmesine olanak tanımaktadır. 

www.gfk.com/tr , https://twitter.com/gfkturkiye 

 

 

 

 

DigitalTalks 

Üç yıldır düzenlediği dijital odaklı etkinliklerde şimdiye kadar 6.000’den fazla 

dinleyiciyi onlarca değerli profesyonel ve girişimci ile buluşturan DigitalTalks, 

ayrıca sitesinde yayıncılık alanında çalışmalar yürüyor ve her ay binlerce 

okuyucuya ulaşıyor.  

DigitalTalks; Türkiye’nin, teknoloji ile birlikte hızla dönüşen dünyada, sağlıklı 

bir dijital ekosisteme ve gelişmiş bir bilince sahip olması için kendi üstüne 

düşeni yapmayı, bu yönde katkı sağlamayı bir görev olarak biliyor. 

www.digitaltalks.org, https://twitter.com/digitaltalks   

http://www.gfk.com/tr
https://twitter.com/gfkturkiye
http://www.digitaltalks.org/
https://twitter.com/digitaltalks

