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Sunuş 

 

“2012’nin ilk ayında ‘endişeli 
bekleyiş’ sürüyor” 
 

 
 
 

 
Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü olarak, 2010 Ocak ayından bu yana, kamuoyunun 
nabzını tutuyor, sonuçlarını iki ayda bir Türkiye Barometresi adını verdiğimiz raporla açıklıyoruz.  
 
Türkiye Barometresi’nde, vatandaşların memnuniyet ve beklenti algısındaki değişimin, onların 
tüketici olarak davranışlarıyla, seçmen olarak hükümetin ve muhalefetin siyasi performansına 
yönelik fikirleriyle ve partilere yönelik destekleriyle ilişkisini sorguluyoruz.  
 
Ocak 2012’de yaptığımız araştırmaya göre, kamuoyunun memnuniyet ve beklenti algısında 
2011’in sonunda başlayan negatif eğilim devam ediyor. Bu gelişmeye paralel olarak, 
vatandaşlar tüketim ve  yatırım harcamalarını da azaltıyor. Kamuoyunun, ‘endişeli bekleyişi’ 
devam ediyor. 
 
Hükümetin çeşitli konulardaki siyasi performansına yönelik kamuoyu algısında, güvenlik ve terör 
hariç,  geçen döneme göre negatif gelişme gözleniyor.  
 
Sağlık, eğitim ve dış politika hükümetin en başarılı algılandığı alanlar olmaya devam ediyor. Bu 
ay en dkkat çekici bulgu, Hükümetin hala en zayıf kaldığı alan güvenlik ve terör konusundaki 
algının pozitif yönde hareketlenmesidir. Geçen döneme göre daha fazla sayıda yurttaş 
Hükümetin terörle mücadele politikasını başarılı buluyor.  
 
Muhalefetin performansına gelince, CHP’nin performans algısında bir değişim yok. MHP’nin 
performans algısında ise az da olsa artış söz konusu. BDP’nin performansında değişiklik yok.    
 
Bütün bu bulguların genel bir sonucu olarak, toplumsal kaygı endeksinde ciddi bir değişiklik 
gözlenmiyor.  
 
 
Tonguç Çoban 
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 
Genel Müdür 
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Giriş 

 
Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Ocak 2010 tarihinden bu yana, iki aylık dönemlerde 
Türkiye Barometresi adlı araştırma projesini yürütmektedir. Türkiye Barometresi, yurttaşların 
memnuniyet ve beklentilerini, tüketim ve yatırım davranışlarını, hükümetin ve muhalefetin 
performansına yönelik algılarını, oy verme eğilimlerini ve kamuoyunun ve siyasetin 
gündemindeki konulara ilişkin düşüncelerini ölçmek suretiyle, ekonomik, sosyal ve siyasal karar 
alıcılarına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Türkiye Barometresi hakkındaki metodolojik bilgiler ve 
endeks hesaplamaları, bu raporun sonunda verilmektedir. 
 
Bu rapor, Ocak 2012 dönemine ilişkin bulguları, geçmiş dönem bulgularıyla birlikte 
değerlendirmektedir. Ocak 2012 araştırmasının saha çalışması 15-30 Ocak 2012 tarihlerinde 
yapılmıştır. Eylül 2011 tarihinden itibaren araştırma Türkiye 18 yaş ve üstü kentsel nüfusunu 
temsil eden bir örneklemle yürütülmeye başlanmıştır.  

Memnuniyet ve Beklenti Endeksleri 

 
Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Memnuniyet Endeksi (IME), yurttaşların, Türkiye’nin 
içinde bulunduğu durumdan duyduğu memnuniyet algısındaki değişimi izleyen bir endekstir. 
IME, “Türkiye’nin şu anki durumundan memnuniyetinizi ifade eder misiniz?” sorusuna, 
“memnunum” diyenler ile “memnun değilim” diyenlerin arasındaki farka 100 eklenerek 
oluşturulmuştur. Endeks hesaplanırken baz yılı alınmamıştır. 
 
Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Beklenti Endeksi (IBE), yurttaşların, Türkiye’nin yakın 
geleceğine yönelik beklenti algısındaki değişimi izleyen bir endekstir. IBE, “Türkiye’nin yakın 
gelecekteki durumunun nasıl olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna, “daha iyi olacak” diyenler 
ile “daha kötü olacak” diyenlerin arasındaki farka 100 eklenerek oluşturulmuştur.  
 
Endeks’in 100’e eşit olması, memnuniyet/beklenti algısının tarafsız olduğu (iyimserler ile 
kötümserlerin eşit olduğu) durumu ifade etmektedir. Endeks’in 100’den büyük olması, 
yurttaşların memnuniyet/beklenti algısının arttığı (iyimser) görünümü ifade etmektedir. Endeks’in 
100’den küçük olması, yurttaşların memnuniyet/beklenti algısının azaldığı (kötümser) görünümü 
ifade etmektedir. 
 
Eylül 2010’dan bu yana, Memnuniyet ve Beklenti Endekslerindeki değişim aşağıdaki grafikte 
görülmektedir.  

 
Grafik: Memnuniyet ve Beklenti Endeksi 
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Ocak 2012’de  hem Memnuniyet Endeksi’nde hem de Beklenti  Endeksi’nde azalma 
gözlenmektedir.  
 
Memnuniyet Endeksi, Kasım 2011’e göre 5 puanlık azalmayla Ocak’ta 86 seviyesine 
düşmüştür.  Beklenti Endeksi de 2 puan azalarak 94 seviyesine inmiştir. Bu seviyeler, her 100 
kişi içinde bugünkü durumundan memnuniyet ve geleceğe yönelik beklenti açısından iyimser 
olanların kötümser olanlara göre daha az olduğunu göstermektedir.  

Yatırım ve Tüketim Endeksleri 

 
Vatandaşların, memnuniyet ve beklenti algılarının, yatırım ve tüketim davranışlarını nasıl 
etkilediği,  Ipsos KMG Yatırım (IYE) ve Tüketim Endeksleri (ITE) ile izlenmektedir.Bu endeksler 
oluşturulurken, tüketicilerin yatırım ve dayanıklı tüketim ürünleri satın almaya yönelik beyanları 
esas alınmaktadır. 
 
Türkiye Barometresi araştırması çerçevesinde, vatandaşlara içinde bulundukları ayda çeşitli 
kategorilerde ürün satın alıp almadıkları sorulmaktadır: 
 
 “ Altın aldınız mı?”  
 “ Konut satın aldınız mı?”  
 “ Plazma- LCD TV aldınız mı?” 

 
benzeri sorularla o ay ekonomideki hareketin yönü hakkında bilgi elde edilmesi 
amaçlanmaktadır. Endeksler, araştırmanın yapıldığı dönemlerde, belirtilen yatırım ve dayanıklı 
tüketim ürünlerini satın aldığını beyan edenlerin ortalama oranının 100 ile çarpılması yoluyla 
hesaplanmaktadır. Böylece 18 yaş üzerinde ortalama olarak 10 bin kişiden kaçının ilgili 
dönemde yatırım veya dayanıklı tüketim ürünü satın aldığı tahmin edilmektedir. 
 
Yatırım ve Tüketim Endeksleri, yatırım veya dayanıklı tüketim harcamalarının miktarındaki 
değişimi değil, yatırım veya dayanıklı tüketim ürünü satın aldığını beyan edenlerin oranındaki 
değişimi göstermektedir.  
 
Özellikle dayanıklı tüketim harcaması yapan tüketici sayısındaki artış veya azalışın mevsimsellik 
boyutu da olduğu göz ardı edilmemelidir. Endeksler mevsimsel etkiden arındırılmamıştır. 
Yatırım ve dayanıklı tüketim ürünü satın aldığını beyan eden tüketici sayısının artması veya 
azalması, ekonomiye olan güvenin derecesi hakkında ipuçları vermektedir. 
 
Aşağıdaki tabloda, “Bu ay içinde aşağıdaki ürün kategorilerinden herhangi birini satın              
aldınız mı?” sorusuna verilen “evet” cevaplarının oranlarının ortalaması gösterilmektedir. Bu 
oranlar, belirtilen kategorilerdeki ürünlerden en az birini satın aldığını söyleyenlerin oranıdır.  
 
Araştırmada sorulan ürün kategorileri aşağıdaki gibidir:  
 
Yatırım ürünleri: Altın, arsa, döviz, fon, hazine bonosu, hisse senedi, konut, vadeli hesap 
 
Dayanıklı tüketim  ürünleri: Bilgisayar, bulaşık makinesi, buzdolabı, cep telefonu, çamaşır 
makinesi, klima veya ısıtıcı, koltuk takımı, kurutma makinesi, mutfak, otomobil (birinci el), 
otomobil (ikinci el), plazma-LCD televizyon, video kamera-dijital fotoğraf makinesi  
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Tablo: Yatırım ve Tüketim Satın Alma Davranışları 

 (%)  09/10 11/10 01/11 03/11 07/11 09/11 11/11 01/12 

Yatırım ortalaması 1,14 1,99 1,26 1,10 1,81 1,04 1,51 1,23 

Tüketim  ortalaması 2,62 2,99 2,52 2,26 3,60 2,60 1,72 1,51 

 
Yatırım araçları (altın, döviz, fon, vadeli hesap vb.) satın alanların ortalama oranından hareketle 
oluşturulan endeks, Kasım 2011’deki artışın ardından, Ocak 2012’de 123 seviyesine düşmüştür. 
Çeşitli dayanıklı tüketim mallarını satın aldığını ifade edenlerin ortalama oranından hareketle 
oluşturulan tüketim endeksi de düşmeye decam etmektedir. Tüketim endeksi Kasım’da 151 
seviyesine gerilemiştir.  
 
Yatırım ve tüketim davranışlarındaki bu gelişme, toplumun ‘endişeli bekleyişi’yle de uyumlu 
gözükmektedir. Tüketiciler, 2012’ye daha az harcama yaparak girmektedir.  
 
Yatırım ve Tüketim Endekslerindeki değişim de aşağıdaki grafikte görülmektedir.  
 

Grafik: Yatırım ve Tüketim Endeksleri 

 
 

Grafik: Yatırım ve Tüketim Endeksleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosyal Yaşam Endeksi 

 
Türkiye Barometresi kapsamında, yurttaşların, sosyal aktivite, eğlence ve kültür alanındaki 
çeşitli kategorilerde yaptıkları faaliyetlere ilişkin değişim Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar 
Enstitüsü Sosyal Yaşam Endeksi ile izlenmektedir. Endeks oluşturulurken, tüketicilerin sosyal 
aktivite, eğlence ve kültür alanındaki çeşitli kategorilerde faaliyette bulunup bulunmadıklarına 
yönelik beyanları esas alınmaktadır.  
 
Endeks, araştırmanın yapıldığı dönemlerde, belirtilen sosyal aktivite, eğlence ve kültür ile ilgili 
faaliyette bulunduğunu beyan edenlerin ortalama oranının 10 ile çarpılması yoluyla 
hesaplanmaktadır. Böylece 18 yaş üzerinde ortalama olarak 1000 kişiden kaçının ilgili dönemde 
sosyal aktivite, eğlence ve kültür faaliyetinde bulunduğu tahmin edilmektedir. Sosyal Yaşam 
Endeksi, sosyal aktivite, eğlence ve kültür harcamalarının miktarındaki değişimi değil, sosyal 
aktivite, eğlence ve kültür alanında faaliyette bulunduğunu beyan edenlerin oranındaki değişimi 
göstermektedir. Aşağıdaki tabloda, sosyal yaşam göstergelerine ilişkin veriler topluca 
görülmektedir. 
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Tablo: Sosyal Yaşam Göstergeleri 

 (%)  09/10 11/10 01/11 03/11 07/11 09/11 11/11 01/12 

Bu ay aşağıdakileri yaptınız mı?         

Dışarıda ailece / arkadaşlarla yemek / eğlence  27,7 31,5 21,7 30,5 31,0 39,5 45,4 49,0 

Sinemaya gitmek  10,9 19 15 20,7 15,9 16,1 21,0 18,8 

Tiyatroya gitmek  4,4 5,9 5,2 5,7 5,5 3,8 5,4 4,0 

Tatil amacıyla bir yerde konaklamak  4,9 2,0 4,2 3,0 8,7 9,1 3,0 1,8 

Uçakla seyahat etmek  3,1 3,4 1,7 2,6 3,3 1,8 2,0 3,0 

Yurt dışı seyahati  0,6 0,3 0,6 0,4 0,1 1,1 0,3 0,6 

Sosyal yaşam harcamaları ortalaması  8,60 10,35 8,07 10,48 10,78 11,90 12,85 12,87 

 
 
 

Grafik: Sosyal Yaşam Endeksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sosyal Yaşam Endeksi’nin Kasım 2011’e göre aynı seviyede kaldığı gözlenmektedir. 

Siyasi Performans Endeksi 

 
Hükümetin genel performansı ve çeşitli konulardaki performansı ile muhalefet partilerinin genel 
performansına yönelik kamuoyu algısı, Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Siyasi 
Performans Endeksi ile izlenmektedir (ISPE). Hükümetin Siyasi Performans Endeksi, 
“Hükümetin genel performansını ve çeşitli konulardaki performansını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?” sorularına, “başarılı buluyorum” diyenler ile “başarılı bulmuyorum” 
diyenlerin arasındaki farka 100 eklenerek oluşturulmuştur. Muhalefet partileri için de Siyasi 
Performans Endeksi aynı yöntemle oluşturulmuştur. 
 
Endeks’in 100’e eşit olması, toplam seçmenler temelinde, siyasi performans konusundaki 
algının ne olumlu ne de olumsuz olduğunu göstermektedir. Endeks’in 100’den büyük olması, 
toplam seçmenler temelinde, siyasi performansa yönelik toplumsal algının pozitif olduğunu 
göstermektedir. Endeks’in 100’den küçük olması, toplam seçmenler temelinde, siyasi 
performansa yönelik toplumsal algının negatif olduğunu göstermektedir. 
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Aşağıdaki tabloda, Hükümetin Siyasi Performans Endeksi’nin nasıl bir trend izlediği 
görülmektedir. 100’ün üzerindeki endeks rakamları, siyasi performans algısının pozitif olduğu 
konuları göstermektedir.  
 
Tablo: Hükümetin Siyasi Performans Endeksi 

 

Ocak 2012’de endeks değerleri 100 ve üzerinde olan konular sağlık, eğitim, dış politika ve 
ekonomidir. Güvenlik/terör ve işsizlikle mücadele hariç diğer tüm konularda negatif gelişme 
gözlenmektedir. Ocak’ta en dikkat çekici bulgu, Hükümetin güvenlik/terör konusundaki 
performansına algının pozitif yönde gelişmeye devam etmesidir. Bu konudaki performans 
endeksi 8 puan artarak 89 seviyesine çıkmıştır. 
 
Hükümetin performansına yönelik kamuoyu algısındaki değişimler aşağıdaki grafikte de topluca 
görülmektedir.  
 
Grafik: Hükümetin Siyasi Performans Endeksi 
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Peki, muhalefetin performans algısı ne yönde değişmektedir? Bu aşağıdaki tabloda 
görülmektedir. 
 
Tablo: Hükümetin ve Muhalefetin Siyasi Performans Endeksi 

 
CHP’nin performans endeksinde 2 puan artış vardır. MHP’nin performansı da 3 puan artmıştır. 
BDP’de ise bu seviye geçen dönemle aynıdır. 
 
Hükümetin ve muhalefetin Siyasi Performans Endeksi’ndeki değişimi aşağıdaki grafikte de 
görebilmek mümkündür. 
 
 Grafik: Hükümetin ve Muhalefetin Siyasi Performans Endeksi 
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Toplumsal Kaygı Endeksi  

 
Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Toplumsal Kaygı Endeksi (ITKE), yurttaşların içinde 
bulunduğu ‘ruh halini’ yansıtan bir endekstir. Bir başka deyişle, ITKE bireysel kaygıların 
toplumsal ifadesidir. ITKE’nin periyodik olarak izlenmesi, ‘toplumsal ruh halimizin’ nasıl 
değiştiğini ortaya koymaktadır. ITKE’nin oluşturulmasında, Türkiye’nin şu anki durumundan 
memnuniyet, geleceğe yönelik beklenti, ekonomi, demokratikleşme/insan hakları ve güvenlik/ 
terör konularındaki siyasi performans algıları dikkate alınmıştır.  
 
Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün yaptığı araştırmalar, memnuniyet, beklenti, 
ekonomik performans, demokratikleşme/insan hakları ve güvenlik/terör konularındaki 
performans algılarındaki negatif gelişmelerin, bireylerin artan kaygılarına işaret ettiğini ve bunun, 
özellikle tüketici ve seçmen davranışlarına yansıdığını göstermektedir. 
 
ITKE, bu endekse dâhil konularda, negatif algıya sahip olanlar ile pozitif algıya sahip olanlar 
arasındaki farkların ortalamasına 100 eklenerek hesaplanmaktadır. ITKE’nin 100’e eşit olması, 
toplumsal kaygı konusunda pozitif algıya sahip olanlar ile negatif algıya sahip olanların aynı 
ağırlıklara sahip olduğunu göstermektedir. ITKE’nin 100’ün üzerinde olması, toplumsal kaygı 
ortamına, 100’ün altında olması ise toplumsal huzur ortamına işaret etmektedir. ITKE’deki artış 
toplumsal kaygıda artışı, azalması ise toplumsal kaygıda azalmayı göstermektedir. 
 
ITKE’deki değişim şu şekilde gözlenmektedir: 
 

Grafik: Toplumsal Kaygı Endeksi (TKE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITKE Ocak’ta geçen döneme göre 1 puan artmıştır. ITKE’yi oluşturan beş temel unsur arasında 
memnuniyet ve beklenti algısındaki negatif gelişme toplumsal kaygıyı arttıran işlev görürken, bu 
dönemde güvenlik-terör algısındaki pozitif gelişme toplumsal kaygının daha da artmasını 
önlemiştir. 
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Seçmen Eğilimleri  

 
Yurttaşların memnuniyet ve beklenti algılarının, onların yatırım ve tüketim davranışlarına nasıl 
yansıdığı yukarıda incelenmiştir. Ayrıca, bu konudaki eğilimlerin, Hükümetin çeşitli konulardaki 
performansına yönelik kamuoyu algısıyla da örtüştüğü görülmektedir.  
 
Bu bölümde, bütün bu gelişmelerin, seçmenlerin oy verme tercihlerini nasıl etkilediğini 
incelenmektedir. Ancak bir noktayı vurgulamak isteriz: Oy verme tercihleri, seçmenlerin belli bir 
zaman dilimindeki eğilimlerini yansıtır ve seçimde ortaya çıkacak oy dağılımını vermez.  
 
Bu bakımdan, Türkiye Barometresi’nde seçmenlerin oy verme tercihlerini ortaya koyarken, bir 
oran vermek yerine, partilerin birbirlerine karşı göreli durumlarının bir eğilim olarak sergilenmesi 
tercih edilmiştir.  
 
Aşağıdaki grafikte, seçmenlerin partilere yönelik oy verme tercihlerinin nasıl değiştiği 
görülmektedir. 
 
Soru: Bu Pazar milletvekilliği genel seçimi olsa, oyunuzu hangi partiye verirdiniz? (%) 

 
AKP’ye yönelik oy tercihinin genel seçime göre az da olsa  arttığı gözlenmektedir. CHP, MHP ve 
BDP’nin genel seçimdeki oy oranlarıyla yaklaşık olarak aynı seviyelerde kaldığı tespit 
edilmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/10 11/10 01/11 03/11 Genel Seçim 09/11 11/11 01/12 

AKP CHP MHP BDP Diğer 



  
 

   

   12 Ipsos KMG 
© 2011 Ipsos// STF003–1 GAB – ISO 20252  
Tüm hakları saklıdır. Ipsos KMG’nin gizli ve tescilli bilgilerini içerir ve Ipsos KMG’nin öncesinde yazılı izni olmadan paylaşılamaz veya yeniden üretilemez. 

 

Ek: Endeksler ve Hesaplama Yöntemi 

 
Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Memnuniyet Endeksi (IME): 

 
Yurttaşların, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan duyduğu memnuniyet algısındaki değişimi izleyen bir endekstir. 
Araştırmaya katılanlardan, “Türkiye’nin şu anki durumundan memnuniyetinizi ifade eder misiniz?” sorusuna, 5-Çok 
memnunum, 4-Memnunum, 3-Ne memnunum ne değilim, 2-Memunun değilim, 1-Hiç memnun değilim olmak üzere, 
5’li ölçekte cevap vermeleri istenmektedir. Endeks, “çok memnunum” ve “memnunum” diyenlerin oranlarının toplamı 
ile “memnun değilim” ve “hiç memnun değilim” diyenlerin oranlarının toplamı arasındaki farka 100 eklenerek 
oluşturulmuştur. Endeks hesaplanırken baz yılı alınmamıştır. Endeks’in 100’e eşit olması, memnuniyet beklenti 
algısının tarafsız olduğu (memnun olanlar ile  olmayanların eşit olduğu) durumu ifade etmektedir. Endeks’in 100’den 
büyük olması, yurttaşların memnuniyet algısının arttığı (iyimser) görünümü ifade etmektedir. Endeks’in 100den küçük 
olması, yurttaşların memnuniyet algısının azaldığı (kötümser) görünümü ifade etmektedir. 
 
Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Beklenti Endeksi (IBE): 

 
Yurttaşların, Türkiye’nin yakın geleceğine yönelik beklenti algısındaki değişimi izleyen bir endekstir. Araştırmaya 
katılanlardan, “Türkiye’nin yakın gelecekteki durumunun nasıl olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna, 5-Çok daha iyi 
olacak, 4-Daha iyi olacak, 3-Aynı kalacak, 2-Daha kötü olacak, 1-Çok daha kötü olacak olmak üzere, 5’li ölçekte 
cevap vermeleri istenmektedir. Endeks, “çok daha iyi olacak” ve “iyi olacak” diyenlerin oranlarının toplamı ile “daha 
kötü olacak” ve “çok daha kötü olacak” diyenlerin oranlarının toplamı arasındaki farka 100 eklenerek oluşturulmuştur. 
Endeks’in 100’e eşit olması, beklenti algısının tarafsız olduğu (iyimser beklenti içinde olanlar ile kötümser beklenti 
içinde olanların eşit olduğu) durumu ifade etmektedir. Endeks’in 100’den büyük olması, yurttaşların beklenti algısının 
pozitif olduğu (iyimser) görünümü ifade etmektedir. Endeks’in 100’den küçük olması, yurttaşların beklenti algısının 
negatif olduğu (kötümser) görünümü ifade etmektedir. 
 
Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Yatırım Endeksi (IYE): 

 
Yurttaşların, yatırım ürünleri satın alma davranışlarındaki değişimi izleyen bir endekstir. Endeks oluşturulurken, 
tüketicilerin yatırım ürünleri satın almaya yönelik beyanları esas alınmaktadır. Araştırmaya katılanlara, içinde 
bulundukları ayda çeşitli kategorilerde yaptıkları yatırım harcamaları sorulmaktadır: “ Altın aldınız mı?”, “ Hisse senedi 
aldınız mı?”, benzeri sorularla o ay ekonomideki hareketin yönü hakkında bilgi elde edilmesi amaçlanmaktadır. 
Endeks, araştırmanın yapıldığı dönemlerde, belirtilen yatırım ürünlerini satın aldığını beyan edenlerin ortalama 
oranının 100 ile çarpılması yoluyla hesaplanmaktadır. Böylece 18 yaş üzerinde ortalama olarak 10 bin kişiden kaçının 
ilgili dönemde yatırım ürünü satın aldığı tahmin edilmektedir. Yatırım Endeksi, yatırım harcamalarının miktarındaki 
değişimi değil, yatırım ürünü satın aldığını beyan edenlerin oranındaki değişimi göstermektedir.  
 
Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Tüketim Endeksi (ITE): 

 
Yurttaşların, dayanıklı tüketim ürünleri satın alma davranışlarındaki değişimi izleyen bir endekstir. Endeks 
oluşturulurken, tüketicilerin dayanıklı tüketim ürünleri satın almaya yönelik beyanları esas alınmaktadır. Araştırmaya 
katılanlara, içinde bulundukları ayda çeşitli kategorilerde yaptıkları dayanıklı tüketim harcamaları sorulmaktadır: 
“Buzdolabı satın aldınız mı?”, “Otomobil satın aldınız mı?” benzeri sorularla o ay ekonomideki hareketin yönü 
hakkında bilgi elde edilmesi amaçlanmaktadır. Endeks, araştırmanın yapıldığı dönemlerde, belirtilen dayanıklı tüketim 
ürünlerini satın aldığını beyan edenlerin ortalama oranının 100 ile çarpılması yoluyla hesaplanmaktadır. Böylece 18 
yaş üzerinde ortalama olarak 10 bin kişiden kaçının ilgili dönemde dayanıklı tüketim ürünü satın aldığı tahmin 
edilmektedir. Tüketim Endeksi, dayanıklı tüketim harcamalarının miktarındaki değişimi değil, dayanıklı tüketim ürünü 
satın aldığını beyan edenlerin oranındaki değişimi göstermektedir.  
 
Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Sosyal Yaşam Endeksi (ISYE): 
 

Yurttaşların, sosyal aktivite, eğlence ve kültür alanındaki çeşitli kategorilerde yaptıkları faaliyetlerdeki değişimi izleyen 
bir endekstir. ISYE, hem bu alandaki tüketici davranışlarını izlemek için önemli bir araçtır hem de toplumun refahına 
ve sosyal psikolojisine ilişkin bir göstergedir. Endeks oluşturulurken, tüketicilerin sosyal aktivite, eğlence ve kültür 
alanındaki çeşitli kategorilerdeki faaliyetlerine yönelik beyanları esas alınmaktadır. Araştırmaya katılanlara, içinde 
bulundukları ayda çeşitli kategorilerde yaptıkları faaliyetler sorulmaktadır: “Sinemaya gittiniz mi?”, “Uçakla seyahat 
yaptınız mı?” benzeri sorularla o ay sosyal yaşam göstergeleri hakkında bilgi elde edilmesi amaçlanmaktadır. 
Endeks, araştırmanın yapıldığı dönemlerde, belirtilen sosyal aktivite, eğlence ve kültür faaliyetlerinde bulunduğunu 
beyan edenlerin ortalama oranının 10 ile çarpılması yoluyla hesaplanmaktadır.Böylece 18 yaş üzerinde ortalama 
olarak 1000 kişiden kaçının ilgili dönemde sosyal aktivite, eğlence ve kültür faaliyetinde bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Sosyal Yaşam Endeksi Endeksi, sosyal aktivite, eğlence ve kültür harcamalarının miktarındaki değişimi 
değil, sosyal aktivite, eğlence ve kültür faaliyetinde bulunduğunu beyan edenlerin oranındaki değişimi göstermektedir.  
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Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Siyasi Performans Endeksi (ISPE): 

 
Hükümetin genel performansı ve çeşitli konulardaki performansı ile muhalefet partilerinin genel performansına yönelik 
kamuoyu algısı, Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Siyasi Performans Endeksi ile izlenmektedir. Araştırmaya 
katılanlardan, “Hükümetin genel performansını ve çeşitli konulardaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?” 
sorularına, 5-Çok başarılı, 4-Başarılı 3-Ne başarılı ne başarısız, 2-Başarısız, 1-Çok başarısız olmak üzere 5’li ölçekte 
cevap vermeleri istenmektedir. Endeks, “çok başarılı” ve “başarılı” diyenlerin oranlarının toplamı ile “başarısız” ve 
“çok başarısız” diyenlerin oranlarının toplamı arasındaki farka 100 eklenerek oluşturulmuştur. Muhalefet partileri için 
de Siyasi Performans Endeksi aynı yöntemle oluşturulmuştur. Endeks’in 100’e eşit olması, toplam seçmenler 
temelinde, siyasi performans konusundaki algının ne olumlu ne de olumsuz olduğunu göstermektedir. Endeks’in 
100’den büyük olması, toplam seçmenler temelinde, siyasi performansa yönelik toplumsal algının pozitif olduğunu 
göstermektedir. Endeks’in 100den küçük olması, toplam seçmenler temelinde, siyasi performansa yönelik toplumsal 
algının negatif olduğunu göstermektedir. 
 
Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Toplumsal Kaygı Endeksi (ITKE): 

 
Yurttaşların içinde bulunduğu “ruh halini” yansıtan bir endekstir. Bir başka deyişle, IKMGTKE bireysel kaygıların 
toplumsal ifadesidir. ITKE’nin periyodik olarak izlenmesi, “toplumsal ruh halimizin” nasıl değiştiğini ortaya 
koymaktadır. ITKE’nin oluşturulmasında, Türkiye’nin şu anki durumundan memnuniyet, geleceğe yönelik beklenti, 
ekonomi ve güvenlik/ terörle mücadele konularındaki siyasi performans algıları dikkate alınmıştır. ITKE, bu endekse 
dâhil konularda, negatif algıya sahip olanlar ile pozitif algıya sahip olanlar arasındaki farkların ortalamasına 100 
eklenerek hesaplanmaktadır. ITKE’nin 100’e eşit olması, toplumsal kaygı konusunda pozitif algıya sahip olanlar ile   
negatif algıya sahip olanların aynı ağırlıklara sahip olduğunu göstermektedir. ITKE’nin 100’ün üzerinde olması, 
toplumsal kaygı ortamına, 100’ün altında olması ise toplumsal huzur ortamına işaret etmektedir. IKMGTKE’deki artış 
toplumsal kaygıda artışı, azalması ise toplumsal kaygıda azalmayı göstermektedir. 

Türkiye Barometresi hakkında 

Türkiye Barometresi Araştırması’nın amacı, yurttaşların memnuniyet ve beklenti algılarını tespit etmek, ekonomideki 
hareketliliği tüketicilerin yatırım ve tüketim harcamalarını ölçerek belirlemek, hükümetin ve muhalefetin siyasi 
performansına yönelik toplumsal algıyı tespit etmek, seçmenlerin oy tercihlerinin değişimini izlemektir. 

Araştırma Ipsos KMG tarafından, 18 yaş ve üstü Türkiye nüfusunu temsil eden bir örnek yapısı ile iki aylık 
dönemlerde gerçekleştirilmektedir. Eylül 2011 tarihinden itibaren araştırma Türkiye 18 yaş ve üstü kentsel nüfusunu 
temsil eden bir örneklemle yürütülmeye başlanmıştır. Araştırma 12 NUTS bölgesinden seçilen 13 il ve bağlı 
ilçelerinde kentsel yerleşim yerilerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğü 1320’dür. Araştırma 
kantitatif yöntemle gerçekleştirilen bir saha çalışmasına dayanmaktadır. Saha çalışmasında, tabakalı tesadüfi 
örnekleme ve yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler, 2010 ADNKS bilgileri ve 12 Haziran 2011 Gerel 
Seçimleri sonuçlarına göre ağırlıklandırılmıştır. Araştırmanın genel istatistiki hata payı, % 95 güven aralığında ± % 
2,5’tir. 

Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 

Ipsos, sosyal ve siyasal araştırmalar alanındaki küresel liderliğini, Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü adı altında 
yürütüyor. Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün temel misyonu, karar alıcılarının daha iyi karar almalarına 

yardımcı olma amacıyla, kamuoyunun, yurttaşların,  kamu hizmetlerinden yararlananların ve tüm sosyal paydaşların 
eğilimlerini, beklentilerini, görüş ve önerilerini anlamak ve ortaya çıkarmaktır. Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, 
64 ülkedeki araştırma faaliyetleriyle, küresel ölçekte entegre bir ağa sahiptir. Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, 

değişik ülkelerdeki bölümleri aracılığıyla, kamu hizmetleri, siyasal eğilim ve beklentiler, sosyal sorumluluk ve sosyal 
politika konularında, çeşitli hükümet kuruluşlarına, yerel yönetimlere, belediyelere, uluslararası kuruluşlara, değişik 
AB birimlerine, sivil toplum kuruluşlarına, ulusal ve uluslararası vakıflara ve özel şirketlere araştırma ve danışmanlık 
hizmeti sunmaktadır. 

Bu küresel ağın Türkiye’deki temsilcisi olan Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, demokrasiyi  günlük 

hayatın demokrasisi haline dönüştürme gerekliliğinden hareket etmektedir. Bu gerekliliğin, ancak sosyal araştırmaları 
yönetim sisteminin doğal bir parçası haline getirmekle mümkün olacağı bilinciyle ve ülkemizde kamu kurumlarının, 
sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin sosyal araştırma kültürünü eskisine göre daha çok sahiplendiğini 
dikkate alarak, Türkiye’de sosyal ve siyasal  araştırmaları yeni ve kurumsal bir düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün vizyonu, ülkemizde profesyonel kurallarla hareket eden, güçlü 

araştırma altyapısı ve uluslararası bilgi birikimi ile sosyal ve siyasal araştırmalar alanında, bağımsızlaşma, 
şeffaflaşma, kurumsallaşma yönündeki dönüşüm sürecine öncülük yapmaktır. Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar 
Enstitüsü’nün misyonu, demokrasinin günlük hayatın demokrasisine dönüşerek derinleşmesi, kamu ve sivil toplum 

kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımının artması ve topluma karşı sorumlu olan kuruluşların ölçülebilir hale 
dönüşmesi için gerekli araştırma ve danışmanlık hizmetini sunmaktır. 


