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Ev dışı tüketim 

noktalarının ne 

kadarı restoran? 

Hangi soğuk 

içecekler 

büyüyor? 

Zincirler mi tekil 

noktalar mı daha 

büyük? 

EDT noktaları fiyat 

değişimlerine nasıl 

tepki veriyor? 

EDT noktalarında en 

çok bulunan ürünler 

neler? 

Oteller 2015’i nasıl 

geçirdi? 

Gazlı içecekler ev 

dışında küçülüyor 

mu? 

Ev dışı tüketim 

sektörü ne kadar 

büyüdü? 

Fast Food’da en 

çok hangi içecek 

tercih ediliyor? 

Sektörü 2016 yılında 

neler bekliyor? 

Çiğköfteciler mi 

dürümcüler mi 

daha fazla? 

Ankara’da ev dışı 

tüketim sektöründe 

farklılıklar neler? 

 

Kağıt ürünleri kaç 

noktada bulunuyor? 

Ev dışında fiyatı en 

çok artan ürünler 

neler? 

Hangi alkol ürünleri  

büyüyor? 

    Foodservice Monitor 2014 vs 2015 yıllarına ait rapor verileri ile hazırlanmaktadır.  

    Rapor 7 ili kapsamaktadır; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa ve Adana 

Kağıt ürünleri kaç 

noktada bulunuyor? 



Etüder ve Ipsos’un Güçlü İşbirliği ile Ev Dışı Tüketimde Tek Adres..  

  

• ETÜDER’in temel amacı,  

Tüm  Ev Dışı Tüketim platformlarını 
destekleyerek elde edilecek yüksek 
hizmet ve ürün standardı ile toplumsal 
faydayı yükseltmek,  

Ev Dışı Tüketim sektörünün 
kurumsallaşmasına öncülük etmek ve her 
türlü sektörel gelişme ve bilgilerin 
toplandığı veri merkezi olmak 

•  Ipsos’un temel amacı,  

Türkiye genelinde seçilmiş illerde ev dışı 
tüketim noktalarının sayısını ve pazar 
dinamiklerini ölçümleyerek  

iller bazında kategori, ambalaj, gramaj 
bazlı ürün stratejileri geliştirilmesine ve 
benzeri çalışmalarına ışık tutmak  



Araştırma Yöntemi 

7 büyük ili temsil eden 2700 nokta, her çeyrek  ziyaret edilerek görüşmeler gerçekleştiriliyor... 

~2,700 EDT noktası 
7 ilde yaklaşık 80 bin noktayı 

temsil ediyor...  

• Alım Miktarı 

• Alım Fiyatı 

• Satış Fiyatı 

• Alım Kanalları 

– Alım Miktarı 

– Alım Cirosu 

– Tüketim Cirosu 

– Alım Kanalları 

– Alım Fiyatı 

– Tüketim Fiyatı 

– Sayısal Bulunurluk 

– Ağırlıklı Bulunurluk 

 

 



EV DIŞI TÜKETİM SEKTÖRÜNÜ TANIMAK 
 

Restoran, cafe, bar/pub, otel, catering vb detayında nokta sayıları, illere göre dağılımı, noktaların 

segment özellikleri 

KATEGORİ DİNAMİKLERİ 
 

Ev dışında en çok hangi gıdalara yöneliyoruz, Nerelerde hangi ürünler için potansiyel var, hangi 

kategoriler hangi illerde daha çok tüketiliyor? İçecekler, gıdada ve temizlik/kağıt ürünlerinin 
sektördeki potansiyeli ve geçen yıla göre gelişimleri nasıl? 

KANAL ve İL DİNAMİKLERİ 
 

Sektörde kanallar için farklılaşan konular neler? İllerde ve kanallarda görülen belirgin farklılıklar, 
kategori tercihleri neler? 

FOODSERVICE MONITOR 2015 RAPOR KAPSAMI 

SEKTÖRDEKİ TRENDLERİ TAKİP ETMEK 
 

Ev dışı tüketim sektörünün gelişimi, sektörde gündemdeki konular, neler ön plana çıkıyor 
İşletme sahipleri nelere yöneliyor, sektöre yön veren başlıklar, yükselen trendler neler?  
 

 Detaylı bilgi için Ahu Şendilmen (ahu.sendilmen@ipsos.com) ,  Özlem Temel (ozlem.temel@ipsos.com) ve Elif Kaplan (elif.kaplan@ipsos.com)  
ile iletişime geçebilirsiniz. T : +90 [216] 587 1111 Rapor bedeli: 15.000 TL + KDV 
(Foodservice Monitor düzenli müşterileri için rapor 10.000 TL+KDV’dir) 

 

mailto:ahu.sendilmen@ipsos.com
mailto:ozlem.temel@ipsos.com
mailto:elif.kaplan@ipsos.com

