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Sokaktaki vatandaş, doların seyrini ekonomistlerden daha iyi tahmin etti 

Vatandaş doların yükseleceğini aralık 
ayından tahmin etti 

 
Son günlerde hızlı yükselişini sürdüren doların bugünkü konumuna geleceğini 

vatandaş çok önceden tahmin etti. Aralık ayında, doların artma trendi dolayısıyla 
döviz ile ilgili bir araştırmaya imza atan DORinsight, bu konuda halkın nabzını 

tutmuştu. 7 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, yüzde 66 
oranıyla, doların 2015’te artacağını düşünenler çoğunluktaydı. 4 Ocak tarihinde 
yayınlanan anketin sonuçlarına göre, artacak diyenlerin önemli bir kısmı doların 

2,5-2,8 TL arasında seyredeceğini düşünürken, 3 TL’ye çıkabileceğini veya 3 TL’yi 
aşabileceğini öngörenlerin oranı yüzde 13’ü bulmuştu.  
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Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online pazar araştırma şirketi DORinsight, aralık 
ayında doların artma trendi dolayısıyla döviz ile ilgili bir araştırmaya imza atmış ve halkın 
nabzını tutmuştu. 4 Ocak tarihinde yayınlanan anketin sonuçları, doların bugünkü hızlı 
yükselişini vatandaşın çok önceden tahmin ettiğini gösterdi. 7 bine yakın kişinin katıldığı 
araştırmada, Türkiye’nin 2015’te döviz üzerine düşünceleri yansıtılmıştı. 
 
2015 yılında dolar kurunda ne gibi bir gelişme olacak? 

Artacak %66 

Azalacak %12 

Bu seviyede kalacak %22 

 
Aralık ayında yapılan araştırma sonuçlarına göre, doların 2015 yılında seyredeceği değerler için, 
katılımcıların yüzde 28’i 2,5-2,8 TL bandını gösterirken, yüzde 25’i 2,4-2,5 TL aralığını 
geçmeyeceğini düşündüğünü ifade etmişti. Buna karşın, yüzde 10’luk bir grup doların 2,8 TL’yi 
aşıp 3 TL’ye varabileceğini söylerken, yüzde 3’ü doların 3 TL’yi geçeceğini belirtmişti. 
 
2015 yılında sizce dolar kaç TL’yi görür? 
 
Artacak diyenler: 

2,400 – 2,500 TL %25 

2,501 – 2,800 TL %28 

2,801 – 3,000 TL %10 

3,001 TL ve üzeri %3 

 
Azalacak diyenler: 

1,500 ve altı %2 

1,501 – 1,800 TL %3 



                          
 

 

 
 

1,801 – 2,000 TL %4 

2,001 – 2,100 TL %3 

 
 

 
 
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 metotlarına uygun olarak yürütülmektedir. 
 

 
Bilgi için:  
Contactplus+ İletişim Hizmetleri 
Diğdem Oğuz 
digdemo@contactplus.com.tr 
Tel : 212 229 76 26 
Faks : 212 229 95 25 
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