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Özet: Bu çalışmada, akıllı telefonların 40 ülkedeki benimsenme ve kullanım düzeyleriyle 

ilgili Google tarafından Ipsos ve Mobile Marketing Association (MMA - Mobil Pazarlama 

Birliği) ile işbirliği içinde yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen veriler ışığında mobil 

gezegenimiz hakkında önemli tespitler yapılmıştır. Verilere göre ABD'deki akıllı telefon 

sahiplerinin %78'i mağazalarda akıllı telefonlarını kullandıkları, Fransa'daki akıllı telefon 

sahiplerinin %53'ü TV izlerken İnternet'te gezinmek için, Brezilya'daki akıllı telefon 

sahiplerinin %88'i telefonlarından bilgi aramak için ve Mısır'daki akıllı telefon kullanıcılarının 

%41'i telefonlarından alışveriş yapmak için akıllı telefonlarını kullandıkları görülmektedir. 

Türkiye ile çarpıcı bir örnek; akıllı telefon sahiplerinin %52'si, günde bir kere sosyal ağlara 

bağlanmak için akıllı telefonlarını kullandıkları bilinmektedir. Bu tespitler sayesinde 

işletmelerin mobil tüketicileri daha iyi anlamaları ve işletmelerinin daha hızlı büyümesine 

yardımcı olması için mobil ortamları nasıl kullanacaklarına ilişkin veriler içermektedir. Bu 

çalışma, mobil araştırma ve satın alma eğilimlerinin yanı sıra arama işlevi, video, sosyal ağ ve 

e-posta kullanımı davranışı konularında ayrıntılı bilgi vermektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Mobil gezegen, Akıllı telefonlar, Mobil uygulamalar, 

Mobilite, Google Mobil Araçlar 

 

Our Mobile Planet: Smartphones and Mobile Trends 

 

Abstract: In this study, important findings on our mobile planet regarding to the adoption and 

the utilization levels of smart phones in 40 countries were presented. The data was obtained as 

a result of work done by Google, Ipsos and the Mobile Marketing Association (MMA - Mobile 

Marketing Association) was presented. According to the data, 78% of US American and 41% 

of Egyptian smart phone owners use their phones while shopping, 53% of French smart phone 

owners use their phones for surfing on the Internet while TV watching and 88% of Brazilian 

smart phone owners use their phones for searching. The most charming example from Turkey 

is that 52% of Turkish smart phone owners access social networking websites once via their 

phones. These results yield clues for companies on a better understanding of their mobile 

consumers which help them grow faster in the mobile markets. In this study, as well as the 

mobile research and purchasing trends, it provides detailed information about searching 

function, video, social networking, and e-mail use. 
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1. Giriş 

 

21. yy.'a damgasını vuran bilgi iletişim 

teknolojilerinin başlangıcı elektriğin iletişim 

amaçlı kullanım fikrinden doğmuştur. Bu 

fikir sırasıyla telgrafı, radyoyu, telefonu, 

televizyonu, interneti ve nihayetinde bu 

iletişim biçimlerinin tümünü kapsayan mobil 

telefonları doğurmuştur. Bu gelişmeler 

sayesinde insanlar hayal edemeyecekleri bir 

iletişim ortamına sahip olmuşlardır. Mobil 

iletişim teknolojilerinin temelini oluşturan 

kablolardan kurtulma düşüncesi insanoğlu 

için çok uzun sürmemiştir.  Son yıllarda 

BİT’de yaşanan hızlı gelişmeler şu andaki 

üstün özelliklere ve kabiliyetlere sahip 

teknolojilerin ve servislerin bulunduğu bir 

mobil gezegenin oluşmasına sebep olmuştur. 

 

Gelişen iletişim teknolojileri ve GSM 

ağlarının yaygınlaşması ile hayatımıza giren 

mobilite kavramı kablosuz iletişim, 

hareketlilik ve taşınabilirlik anlamlarında 

kullanılmaktadır. Bireylerin hareket 

halindeyken bile bilgiye erişebilmesini ve bu 

bilgilerle ilgili işlem yapabilmesini mümkün 

kılacak mobil çözümler yaratmak amacıyla 

oluşturulan teknolojilerin hepsi mobil iletişim 

teknolojiler çatısı altında toplanmaktadır. Bu 

çatının günümüzdeki en önemli bileşeni 

şüphesiz akıllı telefonlardır. Artık akıllı 

telefonlar, sıradan mobil telefonların 

sağladığı özelliklerin yanı sıra, bilgisayarların 

yapabildiği çoğu işlemi yerine 

getirebilmektedir [1]. 

 

Bu çalışmada, akıllı telefonların 40 ülkedeki 

benimsenme ve kullanım düzeyleriyle ilgili 

Google tarafından Ipsos ve Mobile Marketing 

Association (MMA - Mobil Pazarlama 

Birliği) ile işbirliği içinde yapılan 

çalışmaların sonucunda elde edilen veriler 

kullanılarak mobil gezegenimiz hakkında 

çarpıcı tespitler yapılmıştır. Bu tespitler 

sayesinde işletmelerin mobil tüketicileri daha 

iyi anlamaları ve işletmelerinin daha hızlı 

büyümesine yardımcı olması için mobil 

ortamları nasıl kullanacaklarına ilişkin 

ipuçları çalışmada ele alınmıştır. Ayrıca 

çalışmada, mobil araştırma ve satın alma 

eğilimlerinin yanı sıra akıllı telefon 

kullanıcılarının arama işlevi, video, sosyal ağ 

ve e-posta kullanımı davranışı konularında 

ayrıntılı bilgi verilmektedir. 

 

2. Akıllı Telefon Kullanımı İle İlgili Veriler 

 

Bu çalışmada kullanılan veriler Ipsos ve 

Mobile Marketing Association (MMA - 

Mobil Pazarlama Birliği) işbirliği içinde 

dünyanın bir numaralı arama motoruna sahip 

olan Google Firması için yapılan araştırmada 

elde edilen verilerdir. Google bu veriler 

üzerinden kullanıcıları için mobil 

gezegenimiz hakkında araştırmalar, durum 

çalışmaları, şirketler için mobil pazarlama 

kılavuzları başta olmak üzere birçok kapsamlı 

çalışma yürütmüştür ve bunları tüm dünya ile 

paylaşmıştır. Bu çalışmalar değişik dosya 

formatlarında (ppt, pdf, jpeg, video, v.b) 

olduğu gibi birçok verinin gösterimi için 

özelleştirilebilir interaktif araçlar 

içermektedir [2, 3]. Bu interaktif araçlara bir 

örnek olarak gonometre gösterilebilir. Bu 

araç, size mevcut bir web sitesinin akıllı 

telefonlarda nasıl göründüğünü göstererek, bu 

web sitesinin mobil cihazlar için nasıl daha 

uygun hale getirilebileceğine ilişkin 

kişiselleştirilmiş öneriler içeren ücretsiz bir 

rapor sunmaktadır. Bu çalışmaya konu olan 

veriler de Google’ın Our Mobile Planet adlı 

uygulamasından elde edilen verilerdir ve 

herkesin kullanımına açıktır. 

 

3. Ülkeler ve Akıllı Telefon Kullanımı 

 

Araştırmada Türkiye’nin de içerisinde 

bulunduğu 40 ülke yer almaktadır. Ülkelerin 

tamamı Tablo 1’de verilmiştir. Bu ülkelerin 

2011 ve 2012 yıllarına ait Akıllı Telefon 

Ayrıntıları ve Kullanımı, Mobil İnternet 

Kullanımı, Temel Etkinlikler, Mobil 

Reklamcılık, Mobil Yerel Bilgi, Mobil 

Alışveriş ana kategorilerinde verileri 

mevcuttur. Bu ana kategoriler yıllara göre 

(2011, 2012), cinsiyete göre ve yaş (18-29, 



30-49 ve 50 üstü) değişkenlerine göre veriler 

içermektedir.  Bazı ülkelere ait verilerin 

yeterli örnek içermediği için bulunmadığı 

görülmüştür ve bu ülkelerden biri de 

Türkiye’dir. Türkiye’ye ait 2012 yılı verileri 

mevcut değildir.  

 

 
 

 

Tablo 1. Akıllı telefon kullanımı ile ilgili veri toplanan ülkeler 

ABD Çek Cumhuriyeti  Hollanda  İtalya  Polonya  

Almanya  Çin  Hong Kong  Japonya  Rusya  

Arjantin  Danimarka  İngiltere  Kanada  Singapur  

Avustralya  Endonezya  İrlanda  Kore  Suudi Arabistan  

Avusturya  Finlandiya  İspanya  Malezya  Tayland  

BAE  Fransa  İsrail  Meksika  Tayvan  

Belçika  Güney Afrika  İsveç  Mısır  Türkiye  

Brezilya  Hindistan İsviçre  Norveç  Yeni Zelanda 

 
 

2011 yılında yeterli örneklem bulunan 

ülkelerdeki akıllı telefon kullanım oranları 

(ATKO) yüzdesel olarak Şekil 1’de 

verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 

Singapur’da %62 gibi nüfusun büyük bir 

çoğunluğunun akıllı telefon kullandığı, 

ardından Avustralya (%37), Hong Kong 

(%35), İsviçre (%34), Hollanda (%33) gibi 

ülkelerin geldiği, Türkiye’de ise bu oranın 

%14 ile birçok ülkenin gerisinde olduğu 

görülmektedir. Çok gelişmiş bir ülke 

olmasına rağmen ATKO sadece %6 gibi çok 

düşük bir değerde olduğu görülmektedir. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok 

ülkenin 2012 verileri henüz mevcut olmayıp, 

2012 verileri bulunan ülkelerin ATKO’na 

bakıldığında önemli oranda (bu ülkeler 

arasında ortalama %60) arttığı görülmüştür. 
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Örneğin ABD’de bu oran 2011’de %31 iken 

2012 yılı itibariyle %44’e yükselmiştir. Bu 

artışın Türkiye’de de benzer bir eğilim 

gösterdiği tahmin edilmektedir.  

 

4. Türkiye’de Akıllı Telefon Kullanımı İle 

İlgili Ayrıntılar 

 

Bu bölümde diğer ülkelerden çok Türkiye ile 

alakalı sonuçlar üzerinde durulmuştur. Akıllı 

telefonlarda kullanılan işletim sistemi ile 

ilgili kullanıcılara sorulan soruda elde edilen 

veriler Şekil 2’de verilmiştir. Şekilde dikkati 

çeken en önemli durum kullanıcıların akıllı 

telefonlarında hangi işletim sistemi 

kullanıldığı hakkında bilgiye sahip 

olmadığıdır. Bu kullanıcıların büyük 

çoğunluğunun telefonlarında Symbian işletim 

sistemini kullandığı ve bu işletim sistemi 

genelde Nokia telefonlarda bulunmasından 

dolayı kullanıcıların Nokia telefonlar tercih 

ettiği sonucuna varılabilir. Fakat Finlandiyalı 

ünlü telefon üreticisi Nokia’nın 2012 yılında 

hisse senetlerinin %10 gerilemesinden [4] ve 

Apple ve Samsung’la rekabette zor günler 

geçirmesinden dolayı 2012 yılında 

kullanıcıların işletim sistemi ve akıllı telefon 

markası tercihlerinin büyük oranda değiştiği 

düşünülmektedir.    

 
Şekil 2. Akıllı Telefonlarda kullanılan işletim sistemi 

 
 

Akıllı telefon kullanıcılarına cihazlarını hangi 

mekânlarda kullandıkları sorulduğunda; 

sırayla evde (%97), işyerinde (%78), hareket 

halindeyken (87), mağazalarda (%56), 

restoran (%67) ve kafelerde (%72), havaalanı 

(%38) ve toplu taşıma araçlarında (%71) ve 

son olarak okullarında (%35) kullandıkları 

yanıtını vermişlerdir. Diğer iletişim 

araçları/cihazlar ile karşılaştırıldığında akıllı 

telefonların önemi hakkında ne 

düşünüyorsunuz? Sorusuna verdikleri 

cevaplar aşağıda verilmiştir. 

 
Önem Oran 

TV izlemeyi bırakmayı tercih ederim  30 

Bilgisayar kullanmayı bırakmayı tercih ederim  18 

TV'den daha eğlenceli  30 

Haber okumak için tercih ediyorum  25 

Yanıma almadan evden çıkmam  71 

Daha fazla bilgi edinmek için bilgisayar 

kullanıyorum  

48 

Web sitelerinin kullanımının bilgisayarda 

olduğu kadar kolay olmasını bekliyorum  

61 

  

Kullanıcıların akıllı telefon kullanım 

detaylarından biri de akıllı telefonlardan 

interneti kullanmalarıdır. Kullanıcılara neden 

akıllı telefon kullanarak internete 

bağlandıkları sorulduğunda aşağıdaki 

yanıtları vermişlerdir. 

 
İnternet Kullanım Nedeni Oran 

Alakalı bilgiler sağlıyor  49 

Bilgisayardan uzaktayken bilgi edinilebiliyor  51 

Soruları hızlı bir şekilde yanıtlıyor  64 

Bilgisayardan daha ucuz  21 

Kolayca görülmeden kullanılabiliyor  41 

Beklerken vakit geçirilebiliyor  62 

Hareket halindeyken hiçbir şeyi kaçırmamaya 

olanak sağlıyor  

44 

Evde İnternet erişimim yok  14 

Aksesuar olarak  58 

 

Akıllı telefon kullanıcılarının akıllı 

telefonlardaki ve bilgisayarlardaki günlük 

çevrimiçi oturum sayılarının karşılaştırılması 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablodan 

görüldüğü üzere kullanıcılar neredeyse 

bilgisayarlar kadar akıllı telefon kullanarak 

çevrimiçi oturum açtıkları görülmektedir. 

 

Sayı Akıllı Telefon Bilgisayar 

Birden çok kez 39 71 

2-3 kez 17 15 

1 kez 18 8 

Hiç 24 5 

Bilmiyorum 2 1 

 

Kullanıcılara akıllı telefonlardan hangi 

etkinlikleri yaptıklarına dair soruya verdikleri 

yanıtlar aşağıdaki şekilde görülmektedir. 
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Kullanıcıların genellikle müzik dinlemek, 

fotoğraf ve video çekmek, internette gezinme, 

e-posta gönderimi ve sosyal ağlara bağlanma 

etkinlikleri için akıllı telefonlarını  

kullandıkları görülmektedir. 

 

 

  

Kullanıcıların akıllı telefon üzerinden 

gerçekleştirilen e-posta, sosyal ağ, video 

paylaşım web siteleri ve arama motorlarını 

kullanım sıklıkları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

 
E-posta, Sosyal Ağ, Video ve Arama Motoru 

Kullanım Sıklığı 

E-posta kullanım sıklığı Günde bir kere       %50 

Sosyal ağ ziyaretleri sıklığı Günde bir kere       %52 

Video paylaşım web siteleri 

ziyaretleri sıklığı 

Günde bir kere       %30 

Arama motoru kullanım 

sıklığı 

Günde bir kere       %48 

 

Son olarak akıllı telefonlar kullanılarak 

yapılan mobil alışveriş hakkındaki 

kullanıcıların görüşleri toplanmıştır. Akıllı 

telefon üzerinden alışveriş gerçekleştirilmiş 

mi? Sorusuna %19 oranında evet gerçekleşti 

cevabı verilmiştir. Akıllı telefon üzerinden 

alışveriş yapmanın önündeki engeller nelerdir 

sorusuna; kullanıcıların %8’i çok karmaşık, 

%5’i pahalı, %5’i ödeme işleminin 

zorluğundan ve %3’ü ise böyle bir hizmetten 

haberi olmadığını ifade etmişlerdir. 

Kullanıcıların %29’u akıllı telefonla yapılan 

alışverişe güvenmedikleri ve %65 gibi büyük 

bir oranda bilgisayar kullanarak alışveriş 

yapmayı tercih ettikleri görülmektedir. Akıllı 

telefon üzerinden yapılan alışveriş sıklığına 

bakıldığında; kullanıcıların %10’u günde bir 

kere, %11’i haftada bir kere ve %40’ ayda bir 

kere mobil alışveriş yaptıkları tespit 

edilmiştir. Bu alışverişler için tercih edilen 

ödeme yöntemleri sırasıyla; %61 kredi kartı, 

%17 PayPal, %13 fatura ve %8 otomatik 

ödemedir.  Mobil alışveriş için son olarak 

satın alma kararında akıllı telefonun etkisi ile 

ilgili soruya %28 oranında “ürünleri 

araştırmak için akıllı telefonu özellikle 

yanıma alıyorum” yanıtını vermişlerdir. 

 

5. Sonuçlar 

 

Mobil iletişim araçlarının özellikle de akıllı 

telefonların kullanım oranları tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmaktadır. 

Google desteği ile Ipsos ve Mobile Marketing 

Association (MMA - Mobil Pazarlama 

Birliği) işbirliği yapılan ve tüm dünyada 40 

ülkede akıllı telefonların kullanımı ile ilgili 

yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda elde 

edilen veriler mobil dünyamız ve bu 
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dünyanın en önemli aracı olan akıllı 

telefonlar hakkında önemli ipuçları 

sunmaktadır. Bu ipuçlarından yola çıkarak 

akıllı telefon sektörü ile alakalı doğru 

öngörülerde bulunmak başta işletmeler olmak 

üzere tüm kurumlar için son derece 

önemlidir. Tüm dünyada 2011 yılında tüm 

telefonların %27’si akıllı telefon iken [5], bu 

oranın 2012 yılında birçok ülkede %50’nin 

üzerinde bir değere sahip olduğu 

görülmektedir. Türkiye için 2012 verileri 

henüz ortaya çıkmamasına rağmen, 2011 

yılında %14 olan akıllı telefon kullanım 

oranının benzer oranlarda arttığı 

öngörülmektedir. İşletmelerin mobil 

tüketicileri daha iyi anlamaları ve 

işletmelerinin daha hızlı büyümesine 

yardımcı olması için mobil ortamları nasıl 

kullanacaklarına ilişkin çözümler bulmalıdır. 

Yapılan araştırmalar kullanıcıların mobil 

deneyimlerinin masaüstü deneyimleri kadar 

iyi olmasını beklemektedirler [6]. Kötü bir 

mobil deneyimin müşteri kaybettirebileceği 

unutulmamalıdır. Kullanıcıların akıllı 

telefonlar kullanılarak neredeyse 

bilgisayarlardaki kadar çevrimiçi oldukları, 

müzik dinlemek, fotoğraf ve video çekmek, 

internette gezinmek, e-posta gönderimi ve 

sosyal ağlara bağlanmak başta olmak üzere 

birçok uygulamayı kullandıkları 

görülmektedir. Bu etkinliklerinin yanında 

alışveriş için mobil siteleri tercih edenlerin 

sayısının da azımsanmaması gerekiyor. 

Birçok işletme mobil cihazlara uygun 

sitelerle satışlarını artırabilir. Kullanıcılar 

mağazalarda fiyat karşılaştırmaları yapmak 

ve ürün yorumlarını okumak için akıllı 

telefonları kullandıkları, sonuç olarak mobil 

aramaların birçoğunun satışa dönüştüğü 

görülmektedir [7]. 2013 için bir öngörüde 

bulunacak olursa; mobil etkinliklerin 

bilgisayarlardan daha çok olacağı 

beklenmektedir. 
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