
Bu bültende kullanılan veriler Ipsos Omnibus Mayıs 2016 dönemine aittir.
Omnibus: 2 ayda bir / ayda 1320 örneklem ile  
15 il Kent-Yarıkent, Kadın-Erkek,  18-70 yaş, ABC1C2DE SES grubunda, CAPI (Yüzyüze anket) yapılmaktadır. 
Catibus: Her hafta / haftada 300/ayda 1200 örneklem ile  
NUTS 1, Kent, Kadın-Erkek,  15-60 yaş, ABC1C2DE SES grubunda , CATI (telefon anketi) yapılmaktadır. 

Ipsos 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.

Omnibus& Catibus bültenimizin bu sayısında Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilinci temasını ele aldık.

Keyifli okumalar dileriz...

Omnibus & Catibus
Ekim 2016

Bülteni

2 kişiden 1’i Sürdürülebilirlik kavramını duymuş.

Sürdürülebilirlik 

kavramını duyanlar

Duyan ancak anlamını bilmeyenler

Duyan ve anlamını bilenler

%50 

%34 

%16 

Sürdürülebilirlik denildiğinde...

Çevre konusuna ilişkin 
sürdürülebilirlik nedir?

Çevreyi/doğayı kirletmemek (Hava, deniz, su kaynakları gibi)%44 

Çevreyi yeşillendirmek, ağaç dikmek%39 

Elektriği ve suyu tasarruflu kullanmak%38 

Kağıt, plastik gibi ürünlerin ve atıkların geri dönüşümünü 

yapmak/çöpleri ayrıştırarak atmak
%57 

İnsan sağlığına zarar vermemek%48 

Çevreyi/doğayı kirletmemek (Hava, deniz, su kaynakları gibi)%16 

İnsan sağlığına zarar vermemek%22 

Çevreyi yeşillendirmek, ağaç dikmek%11 

Sürdürülebilirlik konu başlıkları içinde 
en önemli bulunanlar ise...

Hava kirliliği

%40 

Su kaynaklarının azalması

%34 

Ağaçların kesilmesi, 

ormanların yok olması

%33 

En çok endişe duyulan ilk 3 
çevre sorunu

Çevreyi / doğayı kirletmemeye özen gösteririm%58 

Elektriği ve suyu tasarruflu kullanırım%56 

Çevreyi yeşillendiririm, ağaç dikerim%30 

Çevre duyarlılığı ile öne çıkan firmaların ürünlerini satın alırım%23 

Geri dönüşümlü malzemelerle üretilmiş ürünleri satın alırım%22 

Çevreyi korumak için neler yapıyoruz?

Evde veya dışarıda çöpleri ayrıştırırız (farklı tip çöpleri 

ayrı torbalarda / kutularda biriktirip ayrı atarız)
%21 

Hava kirliliğinin azaltılması için kendi aracım yerine toplu 

taşıma araçlarını tercih ederim
%20 

Çöplerin Geri Dönüşümü

Kağıt, karton

%61 

%59 

Plastik, naylon

%56 

Cam

%48 

Organik atık/

yemek artıkları

%43 

«Evde veya dışarıda çöpleri ayrıştırırız» diyenler içinde...

Pil, metal atıklar

%59 

5 kişiden 3’ü fiyattan bağımsız olarak düşündüğünde, bir firmanın 

çevre dostu olmasının, o firmanın ürünlerini satın alım kararını olumlu 

etkilediğini belirtiyor.  

Çevre dostu firmaların satın alım kararı 
üzerindeki olumlu etkisi 

Tüketiciler, firmaların çevreyi korumak için ne tür 
faaliyetler yapmalarını istiyor?

Kağıt, plastik gibi ürünlerin ve atıkların geri dönüşümünü 

yapmak/çöpleri ayrıştırarak atmak
%15 

%25 

Çevreyi/doğayı kirletmemek/korumak

%20 

Çevre bilincinin artırılmasına yönelik kampanyalar/ 

Çevreyi koruma faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler 

yapmak/ Eğitimler vermek

%17 

Çevreyi yeşillendirmek, ağaç dikmek

%13 

Geri dönüşümü desteklemek

%9 

Çevre dostu ürünler satmak/ üretmek


