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KRİZ SONRASINA 

BAKIŞ 
EKONOMİK KRİZ BİZİ ETKİLEDİ Mİ? GELECEKTE 
YİNE BİR KRİZ ÇIKACAK MI? EKONOMİK KRİZE 

KARŞI ALDIĞIMIZ EN BÜYÜK ÖNLEMLER 
NELERDİR? DORANABIZ, KAMUOYUNA SUNDUĞU 
ARAŞTIRMA DİZİLERİNE EKONOMİK KRİZ ETKİSİNİ 

ARAŞTIRAN BİR PROJE İLE BAŞLIYOR 

Pazar araştırma sektörünün yeni firmalarından Dora 
Araştırma,  kamuoyunu  yakından  ilgilendiren 
DoraNabız araştırmalarının ilk dizisi olan “Ekonomik 
Kriz  Sonrasına  Bakış”  çalışmasını,  Mayıs  2009’da, 
saha  çözüm  ortağı  Beta  Araştırma  ile  İstanbul, 
Ankara  ve  İzmir’de  yaşayan  toplam  505  adet 
katılımcıya  ulaşarak,  telefonla  anket  yöntemiyle 
(CATI)  gerçekleştirdi.  Çalışma  kapsamında 
katılımcıların  her  birine,  krizden  ne  kadar 
etkilendikleri,  kriz  denince  akıllarına  gelenler  ve 
krizin etkisine karşı aldıkları önlemler soruldu.   

EKONOMİK KRİZ ALGISI 

Katılımcılara,  ekonomik  krizle  en  çok 
bağdaştırdıkları  kavramlar  sorulduğunda,  en  sık 
olarak alınan cevap, işsizliğin artışı olmuştur. 

Çalışmada  fikri  alınan  katılımcılar,  aynı  zamanda 
nakit  para  sıkıntısını  da  krizle  bağdaştırdıkları  bir 
durum olarak kabul etmektedirler. 

EKONOMİK KRİZ NEDEN ÇIKTI? 

Görüşülen  katılımcılara  en  son  yaşadığımız 
ekonomik krizin olası sebepleri sorulduğunda, en sık 
elde  edilen  yanıtlar,  ekonomik  krizin  hükümetin 
uygulama  ve  kararları,  Türkiye’deki  ekonomik  ve 
sosyal  yapıdaki  sıkıntılar  ve  Dünya’da  gerçekleşen 
Amerika kaynaklı finansal kriz olduğu etrafındadır. 

EKONOMİK KRİZ ETKİSİ 

 

Türkiye’de Ekonomik Krizin Etkisi 

Katılımcıların  büyük  bölümünün  belirttiği  üzere 
ekonomik  krizin  etkisi  Türkiye’de  fazlaca 
hissedilmiştir.  Katılımcılar,  özellikle  bireysel 
anlamda  düşürmek  zorunda  kaldıkları  harcamaları 
ile  ekonomik  krizi  hissetmişler,  yakınlarının 
hayatlarında  da  işten  çıkarımlar  olması  dolayısıyla 
bu etkiye tanık olmuşlardır. 

Her  ne  kadar  büyük  yatırımları  bekletmek,  kriz 
zamanında  çok  konuşulan  ve  önerilen  bir  çözüm 
olarak  bilinse  de,  araştırma  kapsamında  görüşülen 
katılımcıların  çoğu,  bu  şekilde  beklettikleri  bir 
yatırımları  olmadığını  belirtmiştir.  Yine  de, 
ekonomik  kriz  dolayısıyla  yatırımlarını  beklettiğini 
belirten  kişiler  olmuştur  ve  bu  kişiler  arasında  en 
fazla belirtilen yatırım ev/gayrimenkul yatırımlarıdır. 
Kriz  sonrasında  yine  bu  kitle  tarafından  ilk  yatırım 
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KRİZ ÖNLEMLERİ yapılacak  alanın  ev/gayrimenkul  alımı  olacağı 
belirtilmiştir. 

Tüketici  nezdinde  en  önemli  kriz  tedbiri, 
harcamaları  kısmaktır.  Katılımcılara  gerçek  hayatta 
en  sık uyguladıkları  kriz  tedbiri  sorulduğunda,  aynı 
cevabı vermektedirler.  

EKONOMİK KRİZDE DÜŞEN HARCAMALAR 

Kıyafet, fatura ve market alışverişi gibi ev masrafları 
ve  dışarı  çıkma masrafları;  görüşülen  katılımcıların 
krizde  en  fazla  düşürdüklerini  belirttikleri  kalemler 
olmuştur.  Krizden  sonra  en  fazla  arttırılması 
planlanan  kalem  ise  ev  masrafları  olarak 
gözlemlenmektedir. 

KRİZDE NELER OLDU, DERSİMİZİ ALDIK MI? 

Tüketicilerin  %50’si,  krizin  toplumda  tasarruf 
bilincini  arttırdığını,  %68’i  de  krizde  harcamalarını 
kontrol  altına  almayı öğrendiğini  ifade  etmektedir. 
Ekonomik  krizin  önemli  fırsatlar  yaratttığını 
düşünen  tüketicilerin  oranı  sadece  %19’dur.  Bu 
krize  hazırlıksız  yakalandığını  ifade  edenlerin  oranı 
%52  iken,  gerçekleşmesi  durumunda  bir  sonraki 
krize hazırlıklı olduğunu belirtenler %31’dir. 

KRİZ  NE  ZAMAN  BİTECEK?  KRİZDEN  SONRA  NE 
OLACAK? 

Araştırma  sonuçlarında,  ekonomik  krizin  biteceği 
zamanın,  önemli  bir  bölüm  tüketici  tarafından 
bilinmediği  veya  tahmin  edilemediği  görülmüştür. 
Görüşülen katılımcıların yine önemli bir bölümü  ise 
(%22)  krizin  bir  gün  biteceğine  asla 
inanmamaktadır. 

Tüketicilerin  %65’i  yaşanan  krizden  yeteri  kadar 
ders aldığını düşünmektedir ve %52  ise kriz sonrası 
ekonomik  durumu  ile  ilgili  umutlu  olduğunu  ifade 
etmektedir. 

Öte  yandan  krizin  belli  bir  zaman  diliminde 
biteceğini  belirten  katılımcılar  da,  kriz  bittikten 
sonra borçlarını kapatacaklarını, yeni  iş  imkanlarına 
kavuşacaklarını  ve  maaşlarının  artacağını  özellikle 
belirtmektedirler. 

DORANABIZ VE DORA ARAŞTIRMA HAKKINDA
Dora Araştırma, Haziran 2009’dan başlayarak kamuoyunu 
ilgilendiren  konular hakkındaki  araştırmalarını DoraNabız 
bültenleri  ile paylaşıyor olacak. Araştırma hakkında daha 
fazla bilgi almak veya araştırmanın detaylı  tam  raporunu 
temin  etmek  info@doraresearch.com  adresine  mail 
atmanız yeterli olacaktır.  
 
Dora  Araştırma  ve  Danışmanlık,  bir  tam  hizmet  pazar 
araştırma ve danışmanlık firmasıdır. Farklı sektörlerde yer 
alan  birçok  firma  için  pazar  araştırma  projeleri 
gerçekleştirmiş,  araştırma  sektörü  deneyimine  sahip 
çalışanları  ile katma değerli araştırma hizmetleri sağlayan 
Dora Araştırma ile ilgili daha fazla bilgi için;  
 

Dora Araştırma ve Danışmanlık Ltd. 
Barbaros Mah. Uphill Court Towers 

AB1‐A Blok D.47 Ataşehir / İstanbul – Türkiye 
www.doraresearch.com 
info@doraresearch.com 

suheyl.unver@doraresearch.com  
Tel: + 90 216 688 33 23 
Faks: + 90 216 688 33 26 

 

 

 

 

Tekrar kriz çıkacağını  ifade eden tüketicilerin %43’ü 
2 yıl ya da daha uzun bir süre  içinde tekrar bir kriz 
çıkabileceği görüşündedir.  

 

 

 

 

Kriz ne zaman bitecek? 
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