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Vatandaş 2015’te doların yükseleceğini
düşünüyor
Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online pazar araştırma şirketi
DORinsight, son aylarda yükselen bir grafik gösteren döviz ile ilgili bir araştırma
gerçekleştirerek, halkın nabzını tuttu. 7 bine yakın kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen araştırmada, yüzde 66 oranıyla doların 2015’te artacağını
düşünenler çoğunlukta. 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.
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Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketi DORinsight, doların
artma trendindendöviz ile ilgili bir araştırmaya imza attı. 7 bine yakın kişinin katıldığı
araştırmada, Türkiye’nin 2015’te döviz üzerine düşünceleri yansıtılıyor. Yüzde 66’lık bir oranla,
doların 2015’te artış grafiğini sürdüreceği, yüzde 25’lik bir oranla da 2.4-2.5 TL arasında
seyredeceği düşünülüyor.
2015 yılında dolar kurunda ne gibi bir gelişme olacak?
Artacak
%66
Azalacak
%12
Bu seviyede kalacak
%22
Doların 3 TL’yi bulabileceği düşünülüyor
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 düşünüyor. 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 belirtiyor.
2015 yılında sizce dolar kaç TL’yi görür?
Artacak diyenler için
2.400 – 2.500 TL
2.501 – 2.800 TL
2.801 – 3.000 TL
3.001 TL ve üzeri
Azalacak diyenler:
1.500 ve altı

%25
%28
%10
%3

%2

1.501 – 1.800 TL
1.801 – 2.000 TL
2.001 – 2.100 TL

%3
%4
%3

Döviz borcu olanlar yüzde 9
Katılımcıların yüzde 42’si son 3 ayda döviz aldıklarını söylerken, artış göstereceğini
düşünenlerin çoğunluğuna paralel olarak, son gelişmelerden sonra döviz almayı düşünenlerin
oranı da yüzde 44’ü buluyor.
Ayrıca, araştırmaya göre, her 100 katılımcıdan 9’unun Dolar ya da Euro borcu bulunuyor.
Son 3 ayda dolar/Euro aldınız mı?
Evet
Hayır

%42
%58

Son gelişmelerden sonra dolar/Euro almayı düşünüyor musunuz?
Evet
%44
Hayır
%56
Dolar/Euro borcunuz var mı?
Evet
Hayır

%9
%91

Yatırım yapmayı planlayanlar çoğunlukta
Araştırmaya katılanların yüzde 80’i yatırım yapmayı planladıklarını söylüyor. 2015’te büyük
ikramiye kazanmaları durumunda, neye yatırım yapacakları sorusuna yüzde 54’lük bir oranla
“Ev” cevabını veren yatırımcılar, yüzde 30 oranla da “İş” yatırımı yapmayı düşünüyorlar.
2015’de yatırım yapmayı planlıyor musunuz?
Evet
%80
Hayır
%20
2015’de büyük ikramiye size çıkmış olsaydı, nereye yatırım yapardınız?
Ev
%54
İş
%30
Araba
%5
Diğer
%11

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.
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