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Basın Bülteni

Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye’nin en büyük izinli 
veritabanına sahip online ara
Şiddet ve Taraftarlık Ara
tarihlerinde online olarak yapılan ara

Araştırma kapsamında katılımcılara “En ba
kimdir?” sorusu soruldu. K
buldukları teknik direktör deneyimli isim Fatih Terim oldu.  Fatih Terim 
rakiplerini açık ara farkla geçerken, Fenerbahçe ve Be
taraftarlarının yüzde 56’sı da Fatih Terim’i en ba
olarak gördüklerini söyledi.

   

DORinsight Hakkında;

Hitay Yatırım Holding bünyesinde kurulan DORinsight, 1.2 milyonun üzerinde kayıtlı 

üyesiyle Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketidir. 

Online araştırmalar alanında uzmanlaş

araştırma gruplarıyla işbirliği yaparak, yurtiçi ve yurtdışı projeler için çözüm 

üretmektedir. DORinsight, Dünya Araştırmacılar Birliği (ESOMAR) ve Türkiye 

Araştırmacılar Birliği (TÜAD) üyesidir. Tüm araştırma çalışm

kurallarına, kalite standartlarına, etik düzenlemelerine ve bilimsel metodlarına uygun 

olarak yürütülmektedir.

 

Basın Bülteni        

HALK “FAT İH TERİM” DEDİ

Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye’nin en büyük izinli 
veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, 
iddet ve Taraftarlık Ara ştırması gerçekleştirdi. 24

tarihlerinde online olarak yapılan araştırmaya; 18 yaş
katıldı. 

tırma kapsamında katılımcılara “En başarılı buldukları teknik direktör 
kimdir?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 67’sinin en ba
buldukları teknik direktör deneyimli isim Fatih Terim oldu.  Fatih Terim 
rakiplerini açık ara farkla geçerken, Fenerbahçe ve Be
taraftarlarının yüzde 56’sı da Fatih Terim’i en başarılı teknik direktör 

ördüklerini söyledi. 

DORinsight Hakkında; 

Hitay Yatırım Holding bünyesinde kurulan DORinsight, 1.2 milyonun üzerinde kayıtlı 

üyesiyle Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketidir. 

Online araştırmalar alanında uzmanlaşan DORinsight, dünyanın en büyük online 

araştırma gruplarıyla işbirliği yaparak, yurtiçi ve yurtdışı projeler için çözüm 

üretmektedir. DORinsight, Dünya Araştırmacılar Birliği (ESOMAR) ve Türkiye 

Araştırmacılar Birliği (TÜAD) üyesidir. Tüm araştırma çalışmaları ESOMAR ve TÜAD’ın 

kurallarına, kalite standartlarına, etik düzenlemelerine ve bilimsel metodlarına uygun 

olarak yürütülmektedir. 
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DEDİ 

Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye’nin en büyük izinli 
irketi DORinsight, Futbol’da 

ştirdi. 24-25 Eylül 2013 
tırmaya; 18 yaş üstü 531 kişi 

arılı buldukları teknik direktör 
atılımcıların yüzde 67’sinin en başarılı 

buldukları teknik direktör deneyimli isim Fatih Terim oldu.  Fatih Terim 
rakiplerini açık ara farkla geçerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş 

şarılı teknik direktör 

Hitay Yatırım Holding bünyesinde kurulan DORinsight, 1.2 milyonun üzerinde kayıtlı 

üyesiyle Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketidir. 

an DORinsight, dünyanın en büyük online 

araştırma gruplarıyla işbirliği yaparak, yurtiçi ve yurtdışı projeler için çözüm 

üretmektedir. DORinsight, Dünya Araştırmacılar Birliği (ESOMAR) ve Türkiye 

aları ESOMAR ve TÜAD’ın 

kurallarına, kalite standartlarına, etik düzenlemelerine ve bilimsel metodlarına uygun 


