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Öz 

Yeni dünya düzeninde ileti im politikalar her geçen gün önemini art r rken, 
evrilerek yeni boyutlara giren bu genel süreci anlamland rmak için mikro süreçler de ele 
al nmal d r. Bu çerçevede yeni ileti im teknolojilerinin bireysel kullan m alan ndaki yöne-
limlerinin nas l ekillendi ine bakmak gerekmektedir. Bu çal mada yeni ileti im teknoloji-
lerinden cep telefonunun kullan m al kanl klar ve tüketim bilincine yönelik tutumlar na 
dair baz veriler yap lan ampirik çal mayla ortaya konulmaya çal lm t r. Böylelikle 
birikim düzeni sonras ortaya ç kan yeni teknolojilerin ihtiyaç m oldu u yoksa empoze mi 
edildi i ne dair tart maya katk da bulunarak, tüketim anlay n n cep telefonu örne inde 
sorgulanmas amaçlanm t r. Günümüz ortam nda artlar belirleyen insanlar n beklentileri 
de il pazar n yap sal durumudur.  Burada dikkat çekilen nokta ise tüketirken daha çok para 
ve zaman harcatmak üzere haz rlanm çok çe itli ürünlerin büyük oranda ileti im teknolo-
jilerinde kendini göstermesidir. Liberal pazar anlay içinde tüketicinin bilinçli oldu unu 
ve ne istedi ini bilerek pazara yöneldi ini varsayman n yanl l ortaya ç kmaktad r. Bu 
olumsuzluklar ise bilinç endüstrisinin süslenmi geli melerini gölgede b rakmaktad r.  

Anahtar Sözcükler: Yeni leti im Teknolojileri, Cep Telefonu, Tüketim Al kan-
l klar , Bilinç Endüstrisi.  

COMMUNICATION POLICIES AND CHANGE IN NEW WORLD ORDER: 
MOBILE PHONE USAGE HABITS AND CONSUMPTION TENDENCIES  

Abstract  

While the communication policies have been raising their importance, the micro 
durations should also be argued in order to give meaning to this general duration which has 
entered into new sizes by evolving. In this frame, it should be studied that how the             
tendencies of new communication technologies are taking shape in the area of personal 
usage. In this study, some datum about the habits of mobile phone usage, one of the new 
communication technologies, and the tendencies towards the consciousness of consumption 
were tried to be revealed by an empirical study.  Thus, it was aimed to examine the         
understanding of consumption in mobile phone example by contributing to the discussion 
of whether the new communication technologies are needs or being imposed which 
arised after cumulation order.  At the present time it is not the expectations of the people 
but the structural situation of the market that defines the conditions. The point that draws 
attention her is that the products, prepared to make people spend more time and money by 
consuming, mostly show themselves in the technology of communication. It appears that it 
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is wrong to assume that the customers are conscious enough and direct themselves to the 
market with the knowledge that they know what they want.  These negativenesses leave the 
ornamented developments of consciousness industry in the shadow.  

Key Words: New Communication Technologies, Mobile Phone, Consumption 
Habits, Consciousness Industry.  

1. Giri

 

Küresel sistemin insan n gözünü korkutan boyutlar ve kapsad alan ge-
nellikle i ve ekonomi dünyas n n donuk istatistikleriyle betimlenir, bu say lardaki 
patlay c dinamikleri ancak en bilgili ki iler kavrayabilir. Bu büyük dram bütün 
boyutlar yla canland rmak için ki inin insanlar da görmesi gerekir. Dünyan n üs-
tüne çöken iktisadi devrimin neredeyse evrensel eserlerinden biri de cep telefonla-
r d r. Dünya insanlar n n farkl l bu ortak deneyimle bir noktaya yönelmektedir: 
Yeni icatlarla, sihirli aletlerle ya da insandan daha zeki gibi görünen elektronik 
makinelerle tan man n zevki (Greider, 2003: 11-14). leti im teknolojileri denildi-

inde ise genel bir teknolojik yap n n içindeki özel bir yap anla lmaktad r. leti-
imi olu turan ve geli tiren bu yap da en çok sözü edilen kitle ileti im araçlar ve 

ürünleridir. Bunlara 2000 li y llarla birlikte cep telefonlar da eklenmi tir. Egemen 
paradigmaya göre bu yap lar insanl n geli mesini dile getirirken, ele tirel yap -
salc lara göre ileti im teknolojisi yap sal transfer, profesyonel ideolojiler, ürün 
üretimi ve ak na bak ld nda tek yönlü bir egemenlik görünür (Erdo an, 2002: 
491-492). Konumuza geçmeden önce bu alanla ilgili dünya ölçe inde izlenen poli-
tikalara de inmek gerekmektedir.  

II. Dünya Sava sonras n n ko ullar nda telekomünikasyon alan nda a r 
birikimin gerçekle ti ini belirten Urey, bu birikimin 1970 lerden itibaren ABD 
telekomünikasyon cihazlar ve hizmet üreticilerini her yerde, özellikle de geli mek-
te olan ülkelerde yeni pazarlar aramaya yöneltti ini vurgulamaktad r (aktaran Ba-
aran, 2005: 121). Bu çerçevede egemen anlay n yayg nla t rma politikalar son 

dönemlere damgas vurmaktad r. Telekomünikasyon politikalar içinde de yayg n-
la t rma politikalar olarak tan mlanabilecek bir dizi politikan n farkl dönemlerde 
uyguland görülmektedir (Ba aran, 2005: 107). Bu alanda yer alan birçok mode-
lin en saf haliyle uygulanmad , farkl teknoloji ve hizmetler için farkl modeller 
uyguland ya da ayn anda birden fazla modelin birlikte uyguland günümüzde 
tekno-ekonomik paradigma yay lma modeli ele al nan konunun yakla m n belir-
lemektedir. Bu yayg nla t rma politikas ekonomik aç dan yeni tekno-ekonomik 
düzenin gere i olan hukuksal, kurumsal, kültürel ve maddi altyap n n olu turulma-
s yla teknolojinin ya da hizmetin yayg nla mas n n sa lanabilece i öngörülmekte-
dir. Bu yakla m n olu turdu u düzendeki problemleri son bölümde elde edilen 
bulgular çerçevesinde de erlendirece iz. Öte yandan di er bir yayg nla t rma mo-
deli olan stratejik yayg nla t rma modelinin GSM sektöründeki yönelimleri belirle-
di i söylenebilir. Bu çerçevede ABD nin internet üzerinde uygulad bu modeli 
Avrupa Birli i cep telefonu sektöründe kullanm t r. Avrupa Birli i nin standart 
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geli tirme sürecindeki ba ar s yan nda, skandinav ülkelerinin bu fikri takip etme 
konusunda gösterdikleri çaba sonucunda Avrupa ülkelerinin ve Avrupa kökenli 
irketlerin egemenli ini güçlendirerek yay lm t r (Ba aran, 2005; 110-111). Bu 

model kapsam nda Avrupa Birli i nin cep telefonlar alan nda standart geli tirme, 
hedefe yönelik sanayi politikalar gibi araçlarla ba ar ya ula t belirtilmektedir. 
Günümüzde az geli mi ülkelere uygulanan politikalar bu yakla mlar çerçevesinde 
ekillenmektedir. Genel politikalar böyleyken bireysel kullan m alan ndaki yöne-

limlerin de nas l ekillendi ine bakmak gerekiyor. Günümüz ortam nda artlar 
belirleyenlerin, insanlar n beklentileri de il, pazar n yap sal durumu oldu u dikkat 
çekmektedir.  

nsani ve sürdürülebilir bir geli me do rultusunda yönlendirilmesi gereken 
ileti im politikalar n n önemli bir aya da bilgi ve ileti im teknolojileri sektöründe 
üretici olunmas d r. Uluslar aras güç yap s n n merkezindeki ülkeler, yeni medya-
lara ili kin olarak çevre ülkeleri s radan bir kullan c konumuna sokmaya yönelik 
politikalar uygulamaktad r. Cep telefonu hizmetini yayg nla t rmak do rudan ge-
li mi ülkelerin donan m na, yaz l m na, sermayesine ve kimi ülkelerde insan gü-
cüne gerek gösterir (Geray, 2003: 212-213). Kullan c ülkede de çarpan etkisi ne-
deniyle ekonomiye olumlu etkilerinin oldu u dü ünülse bile, son kertede kazançl 
ç kan ba kalar d r. Bununla birlikte Innis in 1950 lerde yapt de erlendirmelerde 
oldu u gibi; bir ileti im a n n ekonomi-politik yap s ta d içerikten ba ms z 
olarak da toplumsal yap lar etkiler ve etkilenir (aktaran Geray, 2003: 214-215). 
Ancak yüksek kullan m isteklili i oran f rsatlar içerdi i gibi tehdit de içermekte-
dir. Bu durumun tehdit içermesinin nedeni günümüzün uluslar aras ekonomi-
politi inde görülmektedir. ABD ve AB, ekonomilerini bilgi ve ileti im teknolojileri 
temelinde yeniden yap land r rken; geli mekte olan ülkeleri ve onlar n genç-
yenilikçi geni kesimlerini sadece iyi kullan c -tüketici konumunda tutmay iste-
mektedirler. Toptan küresel ve adil bir yap la ma olmad kça, çevre ülkeler için 
asgari program n bir parças n üretim olu turmaktad r. Örne in 1960 lardan 2000 li 
y llara do ru say sal telefon santrallerinde yerel katk s yükselen ve pek çok ülkeye 
d sat m yapt için örnek gösterilen Türkiye, ayn beceriyi cep telefonlar nda 
kullanamam t r (Geray, 2003: 214). 

Liberal pazar anlay içinde yer alan arz ve talep aras ndaki tarafs z arabu-
lucu olarak alg laman n yanl l na dikkat çeken Comor, sadece bir tek sosyo-
ekonomik yap üzerine odaklanan bak aç s n n bizi s n rlayaca n , bu aç dan da 
tüketicinin bilinçli oldu unu ve ne istedi ini bilerek pazara yöneldi ini varsayma-
n n yanl l na vurgu yapmaktad r. Yani basit anlamda ki ilerin tercihleri yönlen-
dirilmi tir. Daha genel olarak, bu olgu komplike bir sosyalle me sürecinin sonucu-
dur. Yönde menin dinamikleri sayesinde ortaya ç kan yeni ileti im teknolojileriyle 
içerikte bulu an medya, yeni medyay olu turmu tur. te bu pazardaki bilgilendi-
ren ve e lendiren ürünlere olan talep arzla dengeli de ildir. Bu ba lamdaki denge 
olgusunun çok anlaml olmad n belirten Comor, bu talebin onlara empoze edil-
di ini belirtmektedir (2003: 29).  
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2. Yöntem 

Bu çal mada küreselle me olgusu içerisinde yeni ileti im teknolojilerin-
den cep telefonunun kullan m al kanl klar ve tüketim bilincine yönelik tutumlar -
na dair baz veriler yap lan amprik çal mayla ortaya konulmaya çal lm t r. Özel-
likle birikim düzeni sonras ortaya ç kan yeni ileti im teknolojilerinden cep telefo-
nunun ihtiyaç m oldu u yoksa empoze mi edildi ine dair tart malar çerçevesinde; 
ele tirel ekonomi politik yakla mla tüketim anlay n n sorgulanmas amaçlanm -
t r.  

Bu noktada; dijital teknoloji pazar n n büyümesi ve yeni ürünlerin zengin-
le mesine paralel olarak tüketicilerin talepleri ve teknoloji merak n n artt göz-
lenmektedir. Ancak bu cihazlardan özellikle cep telefonunun tüketirken daha çok 
para ve zaman harcatmak üzere haz rlanm oldu u ele tirisi dikkat çekmektedir. 
Tüketici tutumlar ve bireysel hareketler ve de i en yönlerini ortaya koymak önem 
kazanmaktad r. Gündelik hayat m za giren bu cihaz rasyonel olarak kullan l yor mu 
yoksa at l vaziyette kalan özellikleriyle mi daha ön plana ç k yor? a yönelik bulgu-
lara ula mak önem kazanmaktad r. Dijital teknoloji pazar n n en önemli hedef kit-
lesi olarak belirledi i 15-35 ya grubu ortalamas na uyan üniversite ö rencileriyle 
yap lan anket çal mas nda cep telefonunun kullan m al kanl klar ve tüketim yö-
nelimleri belirlenmeye çal lacakt r.  

3. Telefondan GSM ye; Mobil leti im  

19. yüzy ldan beri kullan lan telefon, geçirdi i evrim sayesinde günümüzde 
hala çok yayg n olarak kullan lan bir ileti im arac d r. Günümüz telefonu, Graham 
Bell in ilk telefonundan (1876) çok farkl i lev ve yeteneklere sahiptir. Dijital tek-
noloji kullan larak sa lanan çe itli ço ullama (multiplexing: bir hat ya da kanal 
üzerinden çok say da ileti im olana ) yöntemleriyle hat kapasiteleri h zla art r la-
bilmi , dijital santrallerle operatöre gerek duymadan yönlendirme sistemleri geli ti-
rilmi tir (Atabek, 2001: 63). 

1901 y l nda Markoni nin ilk kez bir veriyi radyo dalgalar kullanarak tran-
satlantik ötesine iletmeyi ba armas yla da telefon dünyas için yeni bir dönem 
aç lm t r. Bundan 70 y l sonra, Motorola firmas nda çal an mühendis Dr. Martin 
Cooper, Amerikan telekomünikasyon operatörü AT&T yi portatif telefonlar konu-
sunda ikna edebilmek için kendi geli tirdi i ilk hücresel telefon ile ziyaret et-
ti. Ziyaret s ras nda telefonunu al p bina d na ç kt ve merakl bak lar alt nda 
bina içindekilerle kablosuz görü meyi ba ard . Ne var ki, telefonlar n her biri 1,250 
kg a rl nda, 22,5 cm yüksekli inde, 12,5cm eninde ve 4 cm derinli indeydi 
(www.antrak.org.tr).   

Yirminci yüzy l n son çeyre inde, 1980 li y llarda ise 1. Ku ak Mobil leti-
im Sistemleri olarak adland r lan telsiz telefon (wireless telephone); k sa mesafe-

ler içinde telefon ebekesine mobil cihazlarla ula may mümkün k lan teknoloji 
ortaya ç km t r. Ancak, 10 y l sonra daha fazla kapasite, daha çok uygulama çe idi 

http://www.antrak.org.tr
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ve daha nitelikli ileti im olana sunan say sal 2. Ku ak leti im Sistemi GSM ye 
(Global System for Mobile Communications) yenik dü tü. 1990 l y llar n ba ndan 
itibaren art k dijital hücresel telefon (cellular phone) sistemleri geli tirilmi ve sesi 
dijital veri haline getirerek iletebilen, dolay s yla santral d nda havada frekans 
taray c lar yla dinlenilmesi olanaks z olan ve cep telefonu diye isimlendirilen kü-
çük boyutlarda GSM  dijital cellular mobil telefonlar kullan ma sunulmu tur (Ata-
bek, 2001: 68). Bir Avrupa bulu u olan GSM'den sonra aradan geçen ikinci on y l 
içerisinde 2000 li y llarda daha h zl veri ileti imi, daha fazla kapasite ve mobil 
çokluortam (multimedya) uygulamalar na olanak veren 3. Ku ak leti im Sistemle-
ri geli tirildi. 3. Ku ak dendi inde akla ilk gelen görüntülü telefon kavram , yanl 
olmamakla birlikte, tan m olarak eksik kalmaktad r (www.antrak.org.tr). Yeni Ku-
ak cep telefonlar , internete ba lanma ve mobil data aktar m ndan, birçok cihazla 

mümkün olan multimedya olanaklar n cebimize s d rarak kullan c lara farkl bir 
boyutun pencerelerini aralamaktad r.  

Bu yap s yla cep telefonlar art k günümüz dünyas n n vazgeçilmezleridir. 
Her an ileti im kurabilmeyi hedefler. Bir bilgisayara ba lanarak bilgi-i lem verile-
rini aktarabilir. Fiyatlar n pahal olu undan uzun süre sadece profesyonel kullan m 
için ayr lm , daha çekici hale gelen kullan m ve fiyat olanaklar yla da ça da ya-
am n ayr lmaz birer parças olmu tur (Küçükerdo an, 2002: 679). Günümüzde 

evden i e ya da okula gidip gelirken, çevremizdeki insanlar n ço unun cep telefon-
lar yla me gul oldu unu gördü ümüzde bu durumu yad rgam yoruz. Nedeni basit, 
çünkü ad na cep telefonu desek de kulland m z cihazlar n yapabildi i i ler, tele-
fon sözcü ünün akla getirdi inden çok daha fazla. Bugün ülkemizde on milyon-
larca ki i cep telefonundan alo diyor. Ama yaln zca telefon demenin hafif kald 
bu teknolojik geli meler sayesinde sadece birileriyle konu muyor; foto raf maki-
nesi, video kamera, radyo, MP3 çalar, ajanda, hesap makinesi gibi cihazlar n bütün 
özelliklerini cebimize s d r p yan m zda ta yabiliyoruz.   

Cep telefonlar sayesinde art k internete ba lanmak, chat yapmak, foto raf 
ve film transfer etmek, online oyun oynamak, otomattan me rubat almak, hatta 
emlak vergisi ödemek gibi i leri istedi imiz yerden yapabiliyoruz. Hava durumun-
dan trafi e, son at lan golün görüntüsünden, nerede kimin konseri oldu una kadar 
inan lmaz çe itlilikte bilgi ceplerimize geliyor. K sacas art k günlük ya am n her 
alan na giren mobil teknolojiler, mobil ya am kavram n da beraberinde getiri-
yor. Mobil ya am n alan n n geni lemesi ve endüstrideki geli meler, üreticilerin 
dü gücünü tetikleyerek daha önce yaln zca uzay filmlerinde gördü ümüz türden 
cihaz ve uygulamalar n yak n gelecekte günlük ya am m za girmesiyle sonuçlan-
mas muhtemel yo un çal malar n ba lamas n beraberinde getirmi tir 
(www.shubuo.com).  

4. Kültür Endüstrisi Ba lam nda Tüketim Toplumu 

nsan ihtiyaçlar fikri sosyal bilimlerde uzun ve karma k bir yap ya sahip 
oldu unu dü ünülmektedir. htiyaçlar n isteklerden ayr , bu nedenle de çok önemli 

http://www.antrak.org.tr
http://www.shubuo.com


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :24 Y l:2008/1 (293-316 s.)  

298

 
bir potansiyele sahip oldu una dikkat çeken Stevenson, ihtiyaçlar n ele tirel teoristi 
Raymond Williams n, insano lunun modern kapitalist toplumda yeterli düzeyde 
kar lanamayan hem maddi hem sembolik ihtiyaçlar oldu unu söyledi ini aktar -
yor. Williams a göre ihtiyaç yorumlamalar insan varl n n ontolojik maddili i ve 
kültürel formasyonlar n tarihsel geli imiyle ortaya konur. Bu yolla, sosyal ve biyo-
lojik yönleri, birbiriyle sürekli ili ki içinde olan alanlar olarak görülür: mesela ye-
mek yeme ihtiyac hem biyolojik hem de kültüreldir. Açl k sanc s bütün kültürler-
de derin benzerlikler gösterir. Pek çok ekilde tatmin edilebilirler (Stevenson, 
1996: 195-196). 

Tek Boyutlu nsan isimli çal mas yla Herbert Marcuse ise, kapitalist top-
lum ele tirisinden yola ç karak bireyin kat l m sorununu ileti im teknolojileri ba -
lam nda incelemi tir. Ona göre, bu toplumun temel niteli i, insani etkinlikleri bas-
k layan tek boyutlulu u ve insan n yabanc la mas d r. Bu ekilde birey, özgürlü ü-
nü bu tek boyutlu yap içinde yitirmi tir. Biyolojik gereksinimler d nda kalan 
bütün gereksinimler, Marcuse a göre yapayd r ve bireyin denetleyemedi i d güç-
lerce belirlenir. Birey ancak özgür oldu unda gerçek ve yapay gereksinimler ara-
s nda bir ayr m gerçekle tirebilir (aktaran Timisi, 2003: 56-57). Teknolojik bir 
toplumsal bask ve denetimin egemen oldu u sanayi toplumunda, bireyin toplumsal 
kat l m , yapay ihtiyaçlar üzerinden, toplumsal bütünle me çerçevesinde olmakta, 
kendilerine zorla bir ya am biçimi benimsetilmektedir.  

Öte yandan de i en kapitalizm çerçevesinde k tl ktan bollu a, yetersiz üre-
timden dev boyutlu bir tüketime ve bazen a r tüketime ( atafat ve prestij için tü-
ketim vb.) geçi oldu u belirtilmektedir. Yoksunluktan, kullan m hakk na sahip 
olmaya; k s r ve s n rl gereksinimleri olan insandan, çok say da ve zengin gereksi-
nimlere sahip insana geçi in oldu u; fakat bu geçi in bir türlü aç klanamayan zor-
lamalar n etkisi alt nda s k nt l bir biçimde gerçekle ti i vurgulanmaktad r 
(Lefebvre, 1998: 61). Bu çerçevede hakim olan modern tüketim anlay , ürünlerin 
özelliklerinden, i levlerinden daha çok, ta d klar ve yans tt klar anlamlara do ru 
kaym t r (Odaba , 1999: 14).  Günümüzde ço unlukla bu yap n n dünyaya hakim 
olmas , önü al namaz bir tüketim anlay n beraberinde getirmi tir.  

4.1. Türkiye de Yayg nla an Tüketici Anlay  

Kitle ileti im araçlar n n yay p geli tirdi i ideoloji, kültürün görselle tiril-
mesi, ya am n yaln zla t r lmas , kullan-at anlay n n yayg nla mas , insan n nes-
nelerle ku at lmas ve do adan, do al olandan sürekli kopar lmas n da beraberinde 
getirmi tir (Göksel, 2005: 121). Bu çarp kl n kayna olarak ele tiri oklar n n 
çevrildi i sanayile mi kapitalist ekonomilere sahip ülkelerde (ABD, Almanya, 
Fransa vb.) tüketim kültürünü ekillendiren ve tüketim toplumu ideolojisini olu tu-
ran bir yap hakimdir. Burada dikkat çeken nokta ise hem çok üreten hem de çok 
tüketen bir toplumun varl d r. Buradaki s k nt özellikle üretti inden fazlas n 
tüketen ya da tüketmeye çal an toplumlarda ortaya ç kmaktad r. Endüstrile mesini 
tam olarak gerçekle tirememi , ülkemizin de içinde yer ald ülkelerin durumunda 
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oldu u gibi (Odaba , 1999: 18). Sonuçta düzensiz bir tüketim anlay kendini 
göstermeye ba lam t r. 

Bu çerçevede Türkiye gibi ülkelerde özellikle 1980 lerle ba layan yo un 
bilinç yönetimi faaliyetlerinin sonucu olarak büyük kentlerden ba layarak insanla-
r n duyarl l klar nda ciddi de i iklikler olmu tur. Bu de i iklikler çabuk kullan 
çabuk at dünya görü üyle gelen ve kitle tüketimini gerektiren kapitalist pazar n 
ç karlar na uygun bir yönde olu turulmaktad r. Bu olu turmada biçim ön plana 
ç kar lmakta; özü tan mlayan biçim olmaktad r (Erdo an, 2005). Bireyselli i, para-
n n gücünü, gösteri i öne ç kartan yeni de erler ülkemize global tüketim kültürü-
nün aktar lmas ndaki yak tlar olarak kabullenilmi tir. Bu düzen kendini gündelik 
hayatta kullan lan ürünlerde özellikle de yeni ileti im teknolojilerinin ürünlerinde 
bariz bir ekilde göstermektedir. htiyac n ötesinde bireysel haz dürtüsüyle hareket 
eden insanlar örne in özelliklerini bilmedi i çok fonksiyonlu cep telefonlar n al-
maktan geri kalmamakta ve s k s k cep telefonu de i tirmektedirler. Göstererek 
tüket, hemen tüket, fazla tüket bu dönemlerdeki neslin vazgeçemeyece i tüketim 
al kanl klar haline gelmi tir.  

Öte yandan her alanda henüz üretim ivmesini yakalayamam olan ülke-
mizde fakir ve zengin aras ndaki uçurum, iki farkl tüketici tipini ortaya ç karm -
t r. Tüketim kültürüne uyum sa lamaya çal an varl kl insanlar ve bu kültüre ve 
onun de erlerine herhangi bir nedenle uyum sa layamayan ya da sa lamak isteme-
yen di er kesim. Bu kesime hakim olan duygu ise dü k r kl , eziklik, stres ve 
h nç olarak ortaya ç kmaktad r. Sosyal s n f farkl l klar n n ayr maya ba lamas , 
s n flar aras geçi lerin gittikçe zorla mas , haz r bir tüketim kültürü bireyi olmak 
istemesine kar n tüketim olanaklar n n s n rl olmas ve dolay s yla bast r lm 
tüketim iste i gibi etkenler, sözü edilen duygular n olu mas na neden olabilmekte-
dir (Odaba , 1999: 38).   

Bu ele tirel bak aç s n n yan nda konumuzun merkezinde yer alan yeni 
ileti im teknolojileri çerçevesinde tüketici anlay n ele ald m zda; teknoloji 
pazar n n büyümesine paralel olarak tüketicilerin talepleri ve teknoloji merak n n 
artt genel bir tespit olarak dile getirilmektedir.  

4.2. Cep Telefonu Alg lan ve Tüketim Yönelimleri 

Son dönemde ya , cinsiyet, dil, gelir durumu gibi faktörleri d layarak geli-
en cep telefonlar , yeni ileti im teknolojilerinin en popüler aya ve pazarlama 

yelpazesinin en h zl geli im gösteren ürünü olarak kar m za ç kmaktad r. Yeni 
ileti im teknolojilerinin ürün boyutunu olu turan cep telefonlar ile hizmet boyutu-
nu olu turan internetin bütünle mesi, tüketicilere mal ve hizmetlere eri meleri aç -
s ndan önemli bir üstünlük sa lamaktad r (www.ilef.ankara.edu.tr). Ancak yap n n 
düzensiz ve bilinçsiz olu mas çarp k bir anlay da beraberinde getirmi tir. Bir 
virüs gibi h zla yay lan cep telefonuna sahip olma iste i belirli bir doyuma ula t k-
tan sonra lüks ve çok fonksiyonlu cep telefonlar n sat n alma yar na dönü mü -

http://www.ilef.ankara.edu.tr


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :24 Y l:2008/1 (293-316 s.)  

300

 
tür. A a da de inece imiz konular bu ifadelerin tipik örneklerini te kil etmekte-
dir. 

Tüketim aç s ndan bak ld zaman h zl büyüyen bir pazar olan GSM sek-
törünün, kendini gündelik hayatta her eyiyle kabul ettirdi i, bireylere ula makta 
zorluk çekmeyen, farkl ürün seçenekleriyle de cazibesini sürdüren bir yap s oldu-

unu söylemek mümkündür. Nerde olursa olsun insanlar n birbirlerine ula mas nda 
eskiye nazaran yeni bir ç r açan cep telefonu, bu özelli iyle gündelik hayatta 
yerini fazlas yla bulmaktad r. Bu anlamda cep telefonu sayesinde aile içi ileti im, 
ki iler aras ileti im yeni boyutlar kazanm ; cep telefonu sayesinde d ar da bu-
lu malar kolayla m , sevgililer her an birbirine ula man n verdi i hazla gündelik 
hayatlar n ya ar olmu lard r. Öte yandan ebeveynler de çocuklar na her ekilde 
an nda ula makta, böylece gün içinde daha rahat olmaktad rlar. Bu çerçevede ço-
cuklar n cep telefonu sahipli i oran da her geçen gün artmaktad r 
(www.medyatava.net).  

Nokia Türkiye Pazarlama Müdürü Ülkem K r ml da, cep telefonunda he-
def kitlelerinin 15 ya üstü oldu unu, ancak yapt klar ara t rmalarda cep telefonu 
kullan m n n 12 ya a kadar indi inin görüldü ünü bildirmi tir. K r ml , Türkiye'-
deki GSM operatörlerinin aktif abone say lar n n artt n , genç nüfusa sahip olan 
Türkiye'de pazar n geli imi aç s ndan potansiyel oldu unu kaydetmektedir. K r m-
l , birden fazla kredi kart kullan m nda oldu u gibi, birden fazla ön ödemeli kart 
kullan m n n da Türkiye'de yayg nla maya ba lad n söylemektedir Bu çerçevede 
Türkiye de tarife seçenekleri ve maddi kayg lar nedeniyle çift SIM (Abone Kimlik 
Modülü) kart ta mak gözle görülür ekilde yayg nla m t r. Telekomünikasyon 
dünyas nda baz ülkelerde yayg n ekilde insanlar n ikinci cep telefonu aboneli ini 
ba latt klar bilinmektedir. 2010 y l na dek bu tür insanlar n toplam cep telefonu 
kullan c lar aras nda yüzde 20'ye yakla aca kestirilmektedir (www.antrak.org. 
tr).  

Günümüz dünyas nda art k cep telefonlar günlük ya amda sunduklar ko-
layl klar ve i levsel yap lar sayesinde zengin-fakir gözetmeksizin herkesin yan n-
dan ay rmad , bütçesi ne olursa olsun herkesin sahip oldu u cihazlar haline gel-
mi lerdir. Buna örnek olarak stanbul da yap lan bir ara t rman n çarp c sonuçlar -
n verebiliriz. Maltepe Üniversitesi ö retim üyeleri Prof. Dr. Betül Çotuksöken ile 
Dr. Tolunay Kolankaya taraf ndan dan manl yürütülen ara t rma stanbul un 
yoksul iki mahallesinde yap lm t r. Ara t rmada, ekonomik durumu dü ük olan 
halk n neredeyse tamam n n "cep telefonu" ta d ortaya ç km t r. Ço unun si-
gortas z çal t , evlerine sadece g da alabildikleri ancak hemen hemen hepsinin 
cep telefonu oldu u vurgulanm t r.  Ba büyük Mahallesi ile Büyükbakkal köy-
'ünde yap lan ara t rma için yap lan de erlendirmede; "Pek çok ilden göç ald 
için Türkiye'nin yakla k tümünü temsil edebilecek güçte. Ekonomik durum olduk-
ça dü ük. Cep telefonu, ekonomik ko ullara bak ld nda dikkat çekecek kadar 
çok" yorumu yap lm t r.  

http://www.medyatava.net
http://www.antrak.org
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Bu durumu cep telefonun vazgeçilmez i levsel yap s yla yorumlamak güç-

tür. Evde eskiyen f r n n de i tirmek yerine insanlar, ço u zaman kullanmad 
çok fonksiyonlu cep telefonlar na rahatl kla para harcamaktad r. Bu da cep telefo-
nunun toplum içinde tüketim aç s ndan ne kadar cazibesi yüksek bir cihaz oldu u-
nun tipik bir örne i oldu u kadar, çarp k tüketim anlay n n dikkat çeken unsurla-
r ndan biri olarak da kendini göstermektedir. Pazar ekillendirecek bu öngörüleri 
ortaya koyan üreticilerden, tüketici blo una kayarak, pazar n en önemli hedef kitle-
si olarak gösterilen üniversitelilerin cep telefonunu kullan m al kanl klar ve tüke-
tim bilincine yönelik tutumlar n n de erlendirilmesine geçelim.   

5. Bulgular 

Çal mada, tüketim toplumu kapsam ndaki bireylerin yeni ileti im teknolo-
jilerine sahip olma istekleri ve dü ünceleri cep telefonu örne inde de erlendirile-
cektir. Tüketim toplumu, bireylerin gereksinimlerinin d nda sat n alma, kullanma, 
i levsizle tirilerek atma ve yeniden sat n alma aray na girme yönünde motive 
edildi i bir sosyal ya am tarz d r. Bu çerçevede, tüketicilerin cep telefonu gibi yeni 
ileti im teknolojilerine sahip olma isteklerinin sorgulanmas gereklili i aç a ç k-
maktad r. Bireylerin ihtiyaçlar n kar lad halde daha az donan ml bir cep tele-
fonu yerine fonksiyonel özelliklerinin ço unu bile bilmedi i pahal cep telefonlar 
almalar n n, ba lant h z ve kalitesi aç s ndan farkl l k göstermemesine ra men 
eski model bilgisayar donan mlar n yeni modellerle güncellemelerinin sosyolojik 
ve psikolojik nedenlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede gerçekle ti-
rilen amprik çal mada likert ölçe ine göre tutum analizi uygulanarak a a daki 
verilere ula lm t r. Anketin ilk bölümünde Bilgi Formu ad alt nda cevaplay c lara 
kullan m al kanl klar na yönelik çe itli sorular yöneltilmi , sonraki k s mda ise 
tüketim bilincini ortaya koymak üzere tutum anketi uygulanm t r. Analiz SPSS 
paket program n n gerekli alt programlar kullan larak yap lm t r.  

5.1. B LG FORMU 

Tablo 1: Cevaplay c lar n Demografik Özellikleri-
Cinsiyet Durumu  

Frekans   % 

Kad n 108 37,6 
Erkek 179 62,4 
Toplam 287 100,0 

Cep telefonu kullan m al kanl klar ve tüketim tutumlar belirlemeye yö-
nelik yap lan çal mada Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi ö rencileriyle görü-
üldü. Bu amaç kapsam nda gerçekle tirilen ankete 179 u erkek, 108 i kad n olmak 

üzere 287 ki i kat lm t r. Dijital piyasan n ana hedef kitle olarak belirledi i genç 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :24 Y l:2008/1 (293-316 s.)  

302

 
bireylere yönelik yap lan çal mada 18-29 ya grubu aras ndaki kullan c lar hedef-
lenmi tir.  

Tablo 2: Cevaplay c lar n Cep Telefonu Sahipli i Durumu   

Frekans % 

Var 286 99,7 

Yok 1 0,3 

Toplam 287 100,0 

Günümüz dünyas nda cep telefonu sahipli i oran oldukça yüksektir. Ça-
l mada elde edilen bulgulara göre de 287 ki iden sadece 1 ki i cep telefonu kul-
lanmamaktad r. Bu durum cep telefonunun gündelik hayat n vazgeçilmezi oldu u 
iddialar n destekler niteliktedir.  

Tablo 3: Cevaplay c lar n Günlük Ortalama Cep Telefonuyla  
Konu ma Süreleri   

Frekans % 

0-10 dk. 129 44,9 

10-20 dk. 67 23,3 

20-30 dk. 29 10,1 
30-40 dk. 27 9,4 

Daha fazla 34 11,8 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Ankete kat lanlar n büyük ço unlu unun (yüzde 44,9) günlük cep telefo-
nuyla konu ma süreleri 10 dakikaya kadar s n rl d r. Burada dikkati çeken cevapla-
y c lar n yüzde 11,8 nin 40 dakikan n üzerinde günlük konu ma gerçekle tirmele-
ridir. Bu durumu iki hat aras nda ücretsiz görü me imkan sunan tarifelere ba laya-
biliriz. Ayr ca bu veriler Jabra ile www.bagdatcaddesi.net i birli iyle stanbul da 
01 31 Temmuz 2005 tarihleri aras nda gerçekle tirilen ba ka bir anketin sonuçla-
r yla da uyu maktad r. Ankete göre, kat l mc lar n büyük ço unlu u (yüzde 42) cep 
telefonu ile ayda ortalama 3 saatin üzerinde konu ma gerçekle tiriyor. Gençlerin 
yüzde 21 i 2 3 saat aras nda konu ma gerçekle tirirken, geri kalan kesim ise 30 
dakika ile 2 saat aras nda görü me yapmaktad r (www.bilisim.milliyet.com.tr).    

http://www.bagdatcaddesi.net
http://www.bilisim.milliyet.com.tr
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Tablo 4: Cevaplay c lar n Sesli Görü me Hizmeti D ndaki 

Özellikleri Kullan m Durumlar

  

Frekans % 

Evet  256 89,2 

Hay r 30 10,5 

Kay p De er 1 0,3 
Toplam 287 100,0 

Cevaplay c lar n cep telefonunun sesli görü me hizmeti d ndaki özellikle-
ri kullan m oranlar na bakt m zda yüzde 89,2 lik kesimin di er fonksiyonlar n 
kulland klar ortaya ç k yor. Bunlar n ne oranlarda oldu una çal man n ileriki 
bölümlerinde yer verilmi tir. Yüzde 10,5 lik kesim ise sadece cep telefonuyla gö-
rü tü ünü, di er özelliklerini neredeyse hiç kullanmad n belirtmektedir.   

Tablo 5: Cevaplay c lar n Cep Telefonunu Nereden Ald klar   

Frekans % 

nternet 3 1,0 

Al -veri merkezi 21 7,3 

kinci El 34 11,8 
Hediye 38 13,2 

Cep Telefonu  
Sat Noktas

 

190 66,2 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Ço u teknolojiye dü kün oldu u varsay lan üniversitelilerin yüzde 66,2 si 
cep telefonlar n cep telefonu sat noktas ndan al rken, ikinci büyük ço unlu u 
hediye seçene i olu turuyor. Al m güçlerinin s n rl oldu u üniversite ö rencile-
rinin cep telefonlar n yak nlar taraf ndan hediye olarak edindiklerini ortaya ç k -
yor. Di er taraftan ikinci el den cep telefonu edinenlerin oran da hiç de az msan-
mayacak derecede yüksek oranda yüzde 11,8 ile. Yüzde 7,3 ile al -veri merkezle-
rinden al nan cep telefonlar n n sadece yüzde 1,0 internetten üzerinden sat n al n-
m t r. Bu çerçevede teknolojiyle iç içe oldu u varsay lan gençlerin bile internetten 
yap lan al -veri ten uzak durduklar belirlenmektedir.    
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Tablo 6: Cevaplay c lar n Cep Telefonu Sat n Al rken Gözönünde 

Bulundurdu u Özelliklerin Önemliden Önemsize Do ru S ralamalar  

0
1
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3
4
5
6
7
8
9

10

Oyu
n

W
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to

ot
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M
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Bu bölümde cevaplay c lar n cep telefonu al rken göz önünde bulundu u 
de erlerin s ralamas ortaya konulmu tur. Sonuçta cep telefonu al rken kullan c la-
r n ilk etapta dikkat etti i unsurun cihaz n fiyat , sonras nda markas ve tasar m 
oldu u ortaya ç kmaktad r. Yeni nesil cep telefonlar n n renkli özelliklerinin, tercih 
nedenleri aras nda geri planlarda kald klar n söylemek mümkündür. Bu kapsamda 
ortaya ç kan veriler sveç te yap lan farkl bir anketin sonuçlar ile paralellik gös-
termektedir. Ba ms z operatör portal Halebop taraf ndan Ocak ay nda yap lan 
anketin sonuçlar na göre de, sveçli gençlerin cep telefonu seçimini ba l ca iki kri-
ter etkiliyor: fiyat ve tasar m. Bunlardan sonra gelen kamera özelli i ise seçimi 
etkileyen üçüncü faktör olarak dikkat çekmektedir (www.dexigner.com). Bizde ise 
dikkat çeken nokta ikinci önemli seçenek olarak markan n belirlenmesidir. Bu du-
rum marka ba ml l ve bilinç endüstrisi kavramlar n n ülkede ne kadar etkili i 
oldu u dü üncesini akl m za getirmektedir.  

Tablo 7: Cevaplay c lar n Ayl k Cep Telefonu Harcamalar

  

Frekans % 

0-25 YTL 203 70,7 

25-50 YTL 67 23,3 

50-75 YTL 11 3,8 
75 YTL ve üzeri

 

5 1,7 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

http://www.dexigner.com
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Cevaplay c lar n büyük bir kesiminin cep telefonu harcamalar n n k s tl 

oldu u belirlenmi tir. Henüz çal mayan ve para kazanamayan bir kesim olarak 
üniversiteli ö rencilerin yüzde 70,7 sinin ayl k ödemeleri 25 milyonun alt nda. 
Tablo 3 te ortaya ç kan ortalaman n üzerinde konu ma süreleri ise GSM operatör-
lerinin üniversitelilere yönelik olu turdu u uygun tarifelerle aç klanabilir.  

Tablo 8: Cevaplay c lar n Abonelik Sistemi Durumu   
Frekans % 

Fatural Hat 36 12,5 

Kontörlü Hat 250 87,1 
Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

GSM operatörlerinin genel olarak kullan c lara sundu u abonelik sistemle-
rinde iki farkl seçenek bulunuyor. Ayl k fatural hatlar ve ne kadar kontör yüklerse 
o kadar konu maya izin veren kontörlü hat sistemi. Cevaplay c lar n yüzde 87,1 lik 
büyük kesiminin abonelik sistemlerinden kontörlü hatt tercih ettikleri görülmekte-
dir. Ayl k ödenen fatural hatlar n daha az tercih edilmesinin nedenlerinin 
ba l calar n n a r kullan m ve beraberinde gelen kabar k faturalar oldu u gözlem-
lenmi tir.   

5.2. TUTUM ANKET

  

Tablo 1: Cevaplay c lar n K sa Mesaj (SMS) Kullan m 
Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 5 1,7 

Nadiren 8 2,8 

Aras ra 43 15,0 
S kl kla 105 36,6 

Her zaman 125 43,6 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Kullan c lar n cep telefonlar n n konu ma özelli inin d nda, di er fonksi-
yonlarla kar la t r ld zaman en fazla tercih edilenin k sa mesaj oldu u ortaya 
ç kmaktad r. Yüzde 43,6 l k bu oran, di er özelliklerin analiz edildi i hiç bölümde 
bu kadar yüksek olmam t r. Buna göre s kl kla ve her zaman k sa mesaj özelli ini 
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kullananlar n toplam oran yüzde 80,2 dir. Kar la t rmal olarak bulgular de er-
lendirirsek; stanbul da gençler aras nda yap lan bir ankette de bu sonuçlara paralel 
verilere ula lm t r. Bu çal mada da, cep telefonlar n n konu ma özelli inin d -

nda en çok k sa mesaj (yüzde 48) fonksiyonlar n n kullan ld belirlenmi tir. 
(www.bilisim.milliyet.com.tr). sveçli gençler aras nda yap lan ba ka ankette de 
genç insanlar n ileti im için genel olarak SMS tercih ettiklerini, yüzde 65'lik ço-

unlu un tercihinde yer ald ortaya konulmu tur (www.dexigner.com).  

Tablo 2: Cevaplay c lar n Cep Telefonuyla Kamera Kayd  
Yapma Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 112 39,0 

Nadiren 46 16,0 

Aras ra 82 28,6 
S kl kla 29 10,1 
Her zaman 17 5,9 
Kay p De er 1 0,3 
Toplam 287 100 

3. jenerasyon cep telefonu sistemlerine yönelik olarak piyasaya sürülen ve 
sektör taraf ndan yeni bir dönem olarak de erlendirilen kameral cep telefonlar n n 
daha çok tercih nedeni oldu una dair iddialar aras nda; cevaplay c lar n yüzde 
39,0 luk bölümünün kamerayla hiçbir zaman kay t yapmad n , sadece yüzde 
16,0 l k bir kesimin s kl kla ve her zaman kamera kayd özelli ini kulland ortaya 
ç karmaktad r. Bu durum birçok fonksiyonla donat lm cep telefonlar n n di er 
özelliklerinin asl nda çok da fazla kullan lmad n , at l vaziyette kalan özellikleri-
nin ço unlukta oldu unu ortaya koymaktad r.  

Tablo 3: Cevaplay c lar n MP3 Player Özelli i ile Cep 
Telefonundan Müzik Dinleme Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 126 43,9 

Nadiren 53 18,5 

Aras ra 56 19,5 
S kl kla 25 8,7 

Her zaman 26 9,1 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

http://www.bilisim.milliyet.com.tr
http://www.dexigner.com
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Yeni nesil cep telefonlar n n dikkat çeken özelliklerinden ba ka biri de 

müzik dinlemeye olanak sa layan özellikleri içinde bulundurmas d r. Bu kapsamda 
MP3 çalabilen özellikli cep telefonlar n n pazarda yayg nla t gözlemlenmekte-
dir. Büyük oranda talep edildi i iddia edilen bu fonksiyonun, cevaplay c lar n yüz-
de 43,9 luk oran taraf ndan hiçbir zaman kullan lmad ortaya konulmu tur. Yüz-
de 9,1 lik kesim ise her zaman bu özelli i kulland n ifade etmektedir.  

Tablo 4: Cevaplay c lar n Cep Telefonuyla Foto raf 
Çekme Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 102 35,5 

Nadiren 27 9,4 

Aras ra 86 30,0 
S kl kla 45 15,7 

Her zaman 26 9,1 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Yeni nesil cep telefonlar n n kamera kayd yan nda foto raf çekme özellik-
leri de bulunmaktad r. Pazara yeni bir soluk getirdi i ve sat lar art rd ifade 
edilen bu özellikteki cep telefonlar n n cevaplay c lar taraf ndan kamera kayd nda 
oldu u gibi büyük bir oran (yüzde 35,5) hiçbir zaman foto raf çekme özelli ini 
kullanmad n ifade etmektedir. Ancak kamera kayd kadar az kullan lmad gö-
rülen foto raf çekme özelli inin yüzde 24,8 lik oran ile s kl kla ve her zaman kul-
land ortaya ç kmaktad r. Ancak ihtiyaç olup olmad tart lan bu özelli in çok 
da aktif olarak kullan lmad görülmektedir.  

Tablo 5: Cevaplay c lar n Cep Telefonuyla Resimli Mesaj 
(MMS) Gönderme Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 109 38,0 

Nadiren 79 27,5 

Aras ra 73 25,4 
S kl kla 14 4,9 

Her zaman 11 3,8 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 
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Cevaplay c lar taraf ndan en fazla kullan ld belirtilen k sa mesaj n yeni 

jenerasyonu olan resimli mesaj olarak ifade edilen MMS i s kl kla ve her zaman 
kullananlar n oran n n sadece yüzde 8,7 oldu u ortaya konulmaktad r. Hiçbir za-
man kullanmayanlar n oran ise yüzde 38,0 olarak dikkat çekmektedir. Bu özelli i 
nadiren veya aras ra kullananlar n oran ise yüzde 52,9 ile ço unlu u olu turmak-
tad r. Cep telefonundaki bu özelli in de fazla kullan lmad ama di er fonksiyon-
lar kadar at l kalmad görülmektedir.  

Tablo 6: Cevaplay c lar n Cep Telefonuyla Oyun Oynama 
Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 71 24,7 

Nadiren 93 32,4 

Aras ra 85 29,6 
S kl kla 21 7,3 

Her zaman 16 5,6 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Sektörün, oyun gibi bir e lenceyi bo vakitleri de erlendirme noktas nda 
insanlar n her zaman yan nda ta d cep telefonuyla birle tirmek suretiyle kulla-
n c lara ula ma hedefi; yeni nesil cep telefonlar nda kendine yer bulunmaktad r. 
Ancak verilere bak ld nda bu özelli in de di er fonksiyonlar gibi tercih edilen bir 
yönü olmad ortaya konulmaktad r. Veriler, sektörün çok eyler bekledi i bu 
pazarlama tutumunun büyük oranda tutmad n gösterir niteliktedir.  

Tablo 7: Cevaplay c lar n Cep Telefonuyla Radyo Dinleme 
Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 104 36,2 

Nadiren 39 13,6 

Aras ra 60 20,9 
S kl kla 50 17,4 

Her zaman 33 11,5 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 
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Yeni ileti im teknolojilerinin özelliklerinden biri olan hizmetlerin tek ci-

hazda toplanmas n n en güzel örneklerindendir cep telefonlar . Y llar n kitle ileti-
im arac radyoyu cep telefonlar na dahil ederek sektör, pazardaki ürünlerin ve 

hizmetlerin cazibesini art rma dü üncesi yeni yeni hayat bulmaktad r. Bu çerçevede 
verilere bakt m zda kullan c lar n yüzde 28,9 luk bir k sm n n s kl kla ve her 
zaman radyo fonksiyonunu kulland ortaya konulmu tur. Ancak yüzde 36,2 lik 
kesimin hiçbir zaman radyoyu kullanmad n gözden kaç rmamak gerekiyor.  

Tablo 8: Cevaplay c lar n Cep Telefonunun Multi Media 
Card n Di er Cihazlara Data Aktar m ndaki Kullan m Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 174 60,6 

Nadiren 41 14,3 

Aras ra 45 15,7 
S kl kla 15 5,2 

Her zaman 11 3,8 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Yeni ileti im teknolojilerinin ortaya koydu u anlay çerçevesinde cihazla-
r n kendi aralar nda ileti im (bluetooth, MMC, flash disk) kurdu u bir ortama do -
ru sektör kaymaktad r. Yönde menin getirdi i yeni teknolojik cihazlar n tüketimi 
körükledi i; birbirine ba lanarak data aktar m imkan sunan cihazlar n di er ci-
hazlar n da al nmas na neden oldu u gözlemlenmektedir. Bu çerçevede cevaplay -
c lar n cep telefonunun Multi Media Card n kullanarak di er cihazlara data akta-
r m nda kullan m durumlar ise oldukça dü ük. Yüzde 60,6 l k kesimin hiçbir za-
man böyle bir uygulamaya gitmedi i ortaya konulmu tur. Kullan c larda bu uygu-
lamadan yararlar n oran ise yüzde 9 dur.  

Tablo 9: Cevaplay c lar n Cep Telefonunun Bluetooth Özelli ini 
Kullanarak Di er Cihazlara Data Aktar m ndaki Kullan m Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 155 54,0 

Nadiren 38 13,2 

Aras ra 50 17,4 
S kl kla 23 8,0 

Her zaman 20 7,0 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 
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Cevaplay c lardan yüzde 54,0 l k büyük bölümünün data aktar m nda 

bluetooth özelli ini hiçbir zaman kullanmad n belirtmesi, bir önceki tabloda 
ortaya konulan verileri desteklemektedir. stanbul da yap lan çal maya döndü ü-
müzde ise yüzde 21 lik bir kesimin bluetooth özelli ini kulland ortaya konul-
mu tur. Yine bu verilere paralel seyreden çal mam zda da yüzde 15 lik bir kesi-
min s kl kla ve her zaman bu özelli ini kulland klar ortaya konulmu tur.  

Tablo 10: Cevaplay c lar n Cep Telefonunu Arac l yla 
nterneti Kullanma Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 157 54,7 

Nadiren 56 19,5 

Aras ra 55 19,2 
S kl kla 6 2,1 

Her zaman 12 4,2 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Hizmetlerin ve içeriklerin tek cihazda topland yeni ortamda; cep telefo-
nundan internete girme imkan yakalanm t r. Ancak yeni teknolojilerle iç içe ol-
du u varsay lan genç üniversitelilerin büyük bir kesimi yüzde 57,7 lik oranla cep 
telefonu arac l yla interneti kullanmad n belirtiyor. S kl kla ve her zaman se-
çeneklerinin oran ise yüzde 6,3 lerde kal yor.  

Tablo 11: Cevaplay c lar n Bankac l k lemleri çin Cep Telefonunu  
Kullanma Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 247 86,1 

Nadiren 15 5,2 

Aras ra 18 6,3 
S kl kla 2 0,7 

Her zaman 4 1,4 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Cep telefonundan internete girerek veya alo hatlar yla bankac l k i lemleri-
ni cep telefonlar yla yürütmek mümkünken, cevaplay c lar n yüzde 86,1 i hiçbir 
zaman böyle bir olana kullanmad klar n dile getiriyorlar. Ankete kat lanlar n 
ö renci olduklar n göz önüne al nd nda, böyle bir i lemden habersiz olmalar 
veya güvenlik kayg lar n n yan s ra; çal an ve para kazanan s n fa henüz dahil 
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olmad klar için bankac l k i lemlerinde bu yola ba vurmad klar gözlemlenmekte-
dir. Bu nedenle, böyle bir sonucu ola an kar lamak yeterli bir tespit olacakt r.  

Tablo 12: Cevaplay c lar n Faturalar Cep Telefonunu Arac l yla  
nternetten Ödeme Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 256 89,2 

Nadiren 5 1,7 

Aras ra 24 8,4 
S kl kla 0,0 0,0 

Her zaman 1 0,3 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Cep telefonuyla internete girme oran n n oldukça dü ük görüldü ü örnek-
lem nüfusumuzda, do al olarak faturalar n cep telefonu arac yla internetten 
ödeme oran da oldukça dü ük olacakt r. Bu a amada, hiçbir zaman seçene i yüzde 
89,2 ye kadar yükselmektedir.  

Tablo 13: Cevaplay c lar n Cep Telefonunu Yanlar nda 
Ta ma Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 6 2,1 

Nadiren 4 1,4 

Aras ra 15 5,2 
S kl kla 24 8,4 

Her zaman 237 82,6 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Günümüzde vazgeçilmez olarak nitelenen birçok teknolojik cihaz, ta n-
mas mümkün olmad veya ihtiyaç duyulmad için insanlar yan nda bulundur-
mazlar. Ancak cep telefonu, kol saatinden sonra bir ilki gerçekle tirerek, insanlar n 
neredeyse daimi olarak yanlar na ta d bir cihaz halini alm t r. Cevaplay c lar n 
yüzde 91 i cep telefonunu yan nda s kl kla ve her zaman ta d belirtirken, çok az 
bir k sm da yanlar nda ta mad klar n kaydetmektedirler.   
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Tablo 14: Cevaplay c lar n Cep Telefonunu 24 Saat Aç k 

B rakma Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 12 4,2 

Nadiren 18 6,3 

Aras ra 60 20,9 
S kl kla 44 15,3 

Her zaman 152 53,0 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Her an ve h zl ileti im noktas nda kullan c lar n için vazgeçilmez olarak 
görülen cep telefonlar , insanlar yirmi dört saat e ilebilir k lm t r. Cep telefonlar -
n n 24 saat aç k tutulmas yayg n bir al kanl k olarak kendini gösterirken, cevapla-
y c lar n yüzde 53,0 ü cep telefonlar n her zaman aç k tuttu unu, yüzde 13 ü ise 
s kl kla böyle bir davran ta bulundu unu belirtiyor. 24 saat boyunca cep telefonu-
nu aç k tutmayanlar n oran ise sadece yüzde 4,2 den ibaret. leti im anlam nda 
ula lmak ve ula mak noktas nda bir güç olu tu u tespitleri yap lamaktad r. Yeni-
den ekillenen gündelik hayatta insanlara bunlar yapt ran bir gücün varl ndan 
bahsetmek, insanlar n cep telefonuna ihtiyaç duydu u bir ortam olu tu unu vurgu-
lamak gerekiyor.  

Tablo 15: Cevaplay c lar n Cep Telefonunu Rahats z Edilmemek çin  
Kapal Tutma Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 102 35,5 

Nadiren 90 31,4 

Aras ra 75 26,1 

S kl kla 15 5,2 

Her zaman 4 1,4 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Cep telefonlar n büyük oranda 24 saat aç k b rakt n ifade eden cevapla-
y c lar n ayn zamanda rahats z edilmemek için cihazlar n kapatt klar ortaya ç k-
maktad r. Yüzde 6,6 s böylesi bir uygulamaya çok s k ba vurdu unu dile getirir-
ken, yüzde 57,7 lik kesim de aras ra veya nadiren böyle bir uygulamaya ba vur-
duklar n belirtmi lerdir.  
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Tablo 16: Cevaplay c lar n Çevresindeki nsanlar n Cep Telefonuna  

Dikkat Etme Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 124 43,2 

Nadiren 64 22,3 

Aras ra 64 22,3 
S kl kla 20 7,0 

Her zaman 14 4,9 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Yeni birikim düzeninde insanlar n bireysel haz dürtüsüyle hareket ederek 
ihtiyac olmad halde pahal ve çok fonksiyonlu teknolojik cihazlara yönelmeleri 
genel e ilimler içinde yer almaktad r. Bu durumun olu mas ndaki sebeplerden biri 
olarak; ba kalar nda gördü ü cihazlardan etkilenerek sat n alma hissinin olu umu 
gösterilmektedir. Böylesi bir ortam n olu mas nda tetikleyici unsur olarak görülen 
çevresindeki insanlar n cep telefonlar na dikkat etme durumun tespit etmeye çal -
t k. Bu kapsamda cevaplay c lar n yüzde 43,2 lik büyük kesiminin etraf ndaki in-
sanlar n cep telefonuna dikkat etmediklerini, k sacas böyle bir eye ihtiyaç duy-
mad klar dile getirmi lerdir. Böylesi bir durumda sadece yüzde 11,9 luk bir kesi-
min s kl kla veya her zaman ba kalar n n cep telefonuyla ilgilendikleri, özellikleri 
veya tasar m yla ilgilendiklerini ifade etmi lerdir. 

Tablo 17: Cevaplay c lar n Çok Fonksiyonlu Cep Telefonlar n n  
lgilerini Çekme Durumu   

Frekans % 

Hiçbir zaman 49 17,1 

Nadiren 57 19,9 

Aras ra 55 19,2 
S kl kla 41 14,3 

Her zaman 84 29,3 

Kay p De er 1 0,3 

Toplam 287 100 

Cep telefonu kullan c lar n n çok fonksiyonlu cep telefonlar na ilgi duy-
duklar gözlenmektedir. Bu çerçevede cevaplay c lar n yüzde 43,6 l k bir kesiminin 
de yeni nesil cep telefonlar n n ilgilerini çekti ini belirtmi lerdir. Ayn zamanda 
yüzde 37 lik az msanmayacak bir bölümü ise yeni cihazlar n çok fazla dikkatlerini 
çekmedi ini belirterek, tersi yönde görü ifade etmi lerdir.  
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Sonuç 

Baz toplumbilimciler ileti im ça n n büyük toplumsal çalkant lara neden 
olaca n ileri sürmektedirler. Bunun sebebi de insanlar n ya am biçiminin köklü 
bir de i ime u rayabilme ihtimalidir. Ancak bu de i ikli in savunuldu u gibi bü-
yük oranda olumlu olmayaca üzerinde durulmaktad r. Günümüzde yeni ileti im 
teknolojilerinde ya anan ilerlemeye olumlu bir anlam yüklenildi i görülüyor. Bu 
araçlar kendi içerisinde bir geli im içerisinde ancak niceliksel bir geli me tam an-
lam yla bir ilerleme say lamaz. Bu çerçevede yeni ileti im teknolojilerinde ya anan 
geli melerin uzun u ra lar sonucu meydana gelen sosyal sistemleri devre d b ra-
kaca savunulmaktad r. Her yenili e oldu u gibi, ileti im ça n n sundu u yeni-
liklere de ku kuyla bakanlar giderek artmaktad r. Öte yandan teknolojik yenilikle-
rin ortaya ç kard klar olanaklar n toplumsal anlam n de erlendirme aç s ndan 
teknik ayr nt lar oldukça önemlidir. leti im teknolojilerini kavrama aç s ndan 
önemli olan bir di er nokta ise, ortaya ç kan yeniliklere kar ele tirel bir mesafe 
koyarak söz konusu yenili i saran göz kama t r c söylemlerden ar nd rmakt r 
(Atabek, 2001: 143).  

Bu çal mada dikkat çekilen nokta ise tüketirken daha çok para ve zaman 
harcatmak üzere haz rlanm çok çe itli ürünlerin büyük oranda ileti im teknoloji-
lerinde kendini göstermesidir. htiyaç m de il mi tart malar aras nda bu ürün-
lerin prestij objesi olarak de erlendirilmesi ve tüketilirken bireysel hazla hareket 
edilmesi yayg nla maktad r. Bu çerçevede cep telefonun gündelik hayat n büyük 
bir ihtiyac

 

oldu u görü üne ra men, insanlar n pahal ve çok fonksiyonlu cep tele-
fonlar na yönelmesi, as l amac sesli hizmet olan bu cihazlara kar bir tepkinin 
olu mas na neden olmaktad r. Böylesi bir anlay n merkezinde ise, küresel dünya-
da yayg nla an ve empoze edilen tüketim al kanl klar yatmaktad r.  

Cep telefonu kullan c lar baz nda durum de erlendirildi inde en sad k 
mü terileri olan gençlerin tüketici ihtiyaçlar ve bireysel hareketlerine bakmak 
gerekiyor. Kullan m noktas nda belirli sorunlar n ya and

 

bu ortamda, ileti im 
ihtiyac n kar lad halde daha az donan ml bir cep telefonu kullanmak yerine 
fonksiyonlar n n birço unu bile bilmedi i pahal cep telefonlar n edinenlerin ora-
n n n oldukça yüksek oldu u belirlenmektedir. Çal man n bulgular da bu çarp k 
anlay destekler niteliktedir. Bu durumun olu mas nda, prestij objesi olarak görü-
len pahal cep telefonlar n her an insanlar n yanlar nda ta malar n n da etkisi bu-
lunmaktad r. nsanlara bu cihazlar n farkl bir hava katt dü üncesinin özellikle 
varl kl olmayan kimselerde daha belirgin olarak rastlan ld gözlemlenmektedir. 
Sektör temsilcilerinin önceki bölümlerde dile getirdikleri yönelimlerin asl nda bü-
yük oranda kendileri taraf ndan olu turuldu u, bu aç dan tüketici talebi diye bir 
güçten söz etmenin afaki olaca ortadad r.  

Son kertede, cep telefonunun kullan c lar aras nda rasyonel kullan m nok-
tas nda geli meler ya ansa da, çok fonksiyonlu cep telefonlar n n birkaç özelli inde 
yo unla ld , geri kalan özelliklerinin at l halde kald , bu durumun ise serbest 
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pazarda tek hedefi kar olan çok uluslu küresel irketlerin i ine yaramaktan ba ka 
bir fayda sa lamad görülmektedir. Bu olumsuzluklar ise bilinç endüstrisinin 
süslenmi geli melerini gölgede b rakmaktad r.   
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