
 
 

Omnibus & Catibus 
Şubat 2016 

Türkiye’de, insanların %40’ı son bir ay içinde dışarıda ailece 

veya arkadaşlarıyla restoran, lokanta, pastane, cafè gibi 

yerlere yemeğe gitmiş... 

 2015 yılında online alışveriş tutarı   

+ %34 büyüdü. 

Dışarıda Yemek Yeme 

 
 

Online Alışveriş 

Online/ internetten alışverişte  

en çok hatırlananlar: 

Reklamlar ve Internet 

Türkiye’de  her 5 kişiden 1’i bir firmanın veya markanın reklamını 

gördükten sonra ... 

 web sitesini ziyaret ediyor 

 internette o ürün hakkındaki yorumlara bakıyor 

Her 10 kişiden 1’i  ise internette görüp 

beğendiği bir reklamı arkadaşına gönderiyor 

Bülteni 

     

        

 
 

Geçtiğimiz yıl internetten 

alışveriş yapan kredi kartı sayısı 

22 milyona ulaştı.  

 

2015 yılı yerli kartların yurt içi ve 

yurtdışı kullanımı 55 milyar TL 

%61 

 
 

%43 
İnternet alışverişlerinde mobilin payı 

%43’e ulaştı. 

Aşkın gözü 

kördür 

 
 %50 

 
 

%45 

 
 %38 

 
 %28 

Politikaya ilgi 

duyuyorum 
Bitkiler insanların 

konuşmalarına tepki 

verebilir 

Rüyaların 

tersi çıkar 

Kara kedi 

uğursuzluk getirir 

Kargalar en az 

100 yıl yaşar  

Bu bültende kullanılan Ipsos Omnibus verileri Mart-Mayıs-Kasım 2015 ve Ocak 2016 
dönemlerine aittir. 
Omnibus: 2 ayda bir / ayda 1320 örneklem ile   
15 il Kent, Kadın-Erkek,  18-70 yaş, ABC1C2DE SES grubunda, CAPI (Yüzyüze anket) yapılmaktadır.  
Catibus: Her hafta / haftada 300/ayda 1200 örneklem ile   
12 il Kent , Kadın-Erkek,  15-60 yaş, ABC1C2DE SES grubunda , CATI (telefon anketi) yapılmaktadır.  

 
    Omnibus&Catibus sistemine ait tüm sorularınız için: 

omnibusinfo@ipsos.com 

Merhaba, 
 
Ipsos Omnibus & Catibus sistemi, herhangi bir müşteriden bağımsız, düzenli olarak Türkiye temsili 
örnekleme ulaşarak hızlı, esnek ve ekonomik araştırma çözümleri sunuyor. Bu çalışma ile, geniş 
kapsamlı bir ad hoc araştırma ihtiyacı olmayan durumlarda, özellikle az sayıda soru ile, merak 
edilen konuları Türkiye temsili olarak pek çok demografik kırılımda görebilmek mümkün. 
 
Bundan böyle düzenli aralıklarla hazırlayacağımız bültenimizde Omnibus&Catibus sistemi ile 
yapılan araştırmalar ağırlıklı olmak üzere derlediğimiz bazı ilginç bilgileri sizlerle paylaşacağız. 
 
Keyifli okumalar dileriz... 
 

Kaynak: Ipsos Omnibus  

Beyan esastır ! 

%40 

%40 

Kaynak: Ipsos Omnibus 

Kaynak: BKM 

Kaynak: Ipsos Omnibus 

 

Not: Yukarıda yer alan markalar  

alfabetik sıra ile belirtilmiştir. 

Kaynak: Ipsos Omnibus 


