
 

 

 

 



Araştırmalar karar almanın temel taşıdır. Özellikle yaşanan bu büyük 

sosyal ve ekonomik krizin etkilerini ölçmek ve hızlı çözümler üretmek 

için verilecek tüm kararların bilimsel bulguya dayalı olması 

gerekmektedir.   

Bugün ve yarın için çok boyutlu etkilerinin ne olacağı ve ne kadar uzun süreceği 

bilinmeyen bir pandemi yaşıyoruz. Bu pandeminin hayatımıza taşıdığı birçok 

konu var: Örneğin, insanların her gün yayınlanan Covid-19 enfeksiyon 

rakamlarıyla üstel artış gösteren sağlık endişeleri; gönüllü izolasyon sırasında ve 

sosyal mesafe uygularken yaşanan depresyon ve belirsizliğin getirdiği endişe 

sonucu ortaya çıkabilecek psikolojik travmalar...  Konuşulması gereken bir başka 

konu ise sosyal ve insani etkilerden çok daha uzun süre hissedilecek bir küresel 

ekonomik krizin kapımızda olması.  

Araştırma sektörünün paydaşlarına güven veren en önemli gösterge, ülkemizde 

defalarca yaşanan ekonomik krizlerden araştırma sektörünün her zaman daha da 

kuvvetlenerek çıkmasıdır. Kriz dönemlerinde alınacak kararların risk taşıma lüksü 

yoktur, bu nedenle tüm adımlar veri ve içgörüye dayandırılmış sağlam kararlarla 

atılmalıdır   

İçinde bulunduğumuz bu dönemde, sosyal değişimi ve tüketici davranış 

değişiklilerini anlamak için her zamankinden daha da fazla araştırmaya 

ihtiyacımız var.  

Ülke yöneticilerine ve işletmelere, alacakları kararlarda mevcut durumu etkili 

biçimde analiz etmelerini ve gelecek projeksiyonlarını daha isabetli yapmalarını 

sağlayacak olan biz araştırmacılara çok önemli görevler düşüyor.  

Bu olağanüstü dönemde, karar vericilerin somut, sağlam, tarafsız ve kanıtlara 

dayanan araştırma/veri ile strateji belirlemelerinin öneminin altını çiziyoruz.  

Araştırma sektörü olarak bu misyonu gururla yüklendik ve her aşamada 

gerekli olan projeleri hayata geçirmek için gerekli donanıma da sahibiz. 

 



 

 

Öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iki farklı başvuru yaptığımızın haberini 

vermek isteriz.  Birinci başvurumuz Reklamcılar Derneği, İletişimciler Derneği ve 

Türkiye Araştırmacılar Derneği olarak ortak bir başvuru metnidir ve hafta başında 

Ankara’ya ulaştırılmıştır.  

İkinci başvurumuz ise araştırma sektörünün dinamikleri ve ihtiyaçlarına özel 

olarak hazırladığımız, sektörümüzün mali yardım kapsamına alınmasına dair 

TÜAD tarafından yapılan münferit başvuru olmuştur. Bu başvuruda taleplerimiz:  

 

1) Muhtasar (İşyeri kira, serbest meslek ve ücret ödemelerinden yapılan vergi 

kesintileri) ve KDV beyannameleri ile SGK prim hizmet belgelerine ait Nisan, 

Mayıs, Haziran ödemelerinin ertelenmesine;  

2) KGF’den faydalanılmasına;  

3) Araştırma verenlerin araştırma hizmetinden faydalanmaya teşvik edilmesi 

adına, sektörümüzdeki KDV oranının %18’den yüzde %8’e indirilmesine;  

yönelik düzenlemenin gerçekleştirilmesi maddelerini kapsamaktadır. Bu 

başvurumuz da ilgili merciye ulaşmış ve gerekli iletişim başlatılmıştır. 

 

HAZİNE VE MALİYE BAKANI’NA İKİ AYRI BAŞVURU GERÇEKLEŞTİ! 



 

 

2 Nisan tarihinde iki bölüm halinde 36 Tüzel üye temsilcimizin katılımı ile online 

toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, üyelerimizin çalışma şartlarını, 

uygulamalarını dinleyerek, veri toplama ve araştırma projelerinin anlık 

durumunu değerlendirdik. TÜAD Yönetim Kurulu’ndan beklentileri, ortak 

gerçekleştireceğimiz çalışmaları, bakanlığa gönderilecek başvuru içeriği 

konularında fikir alışverişinde bulunduk.   

Toplantıların çıktılarına değinmeden önce sevinerek aktarmaktayız ki, 

sektörümüz duruma çok hızlı refleks vermiş, birçok üyemiz “yeni normale” hızla 

adapte olmuş ve gereken teknoloji yatırımlarına başlayarak/tamamlayarak iş 

dünyasında “post-korona virüs” değişiminin öncülerinden olmuştur. 

Bu toplantılar sonucu edindiğimiz bilgiler ve bunlara istinaden başlatacağımız 

çalışmalar aşağıdaki gibidir:  

- Ödeme vadelerinin kısaltılması için araştırma verenler ile iletişime geçilmesi ve 

araştırma firmalarının da çabası ile veri toplama firmalarının nakit akışı konusunda 

rahatlatılması 

- TÜAD tarafından araştırmanın, özellikle kriz dönemlerindeki öneminin altı çizilecektir.. 

Bunların basın toplantıları, çeşitli mecralarda konuyla ilgili yazılar ve makalelerle duyurulması 

ve sektörel dergiler ile yoğun iş birlikleri yapılması 

- Genel kanı eskiye dönüş olmayacağıdır dolayısıyla üyelerimizin yeni normale hızla 

adaptasyonuna ve araştırmada yenilikçi yöntemlerin adaptasyonuna yardımcı olmak için 

çözümler düşünülmesi/üretilmesi planlanması 

- TÜAD’ın, “yeni normal” ile hangi konu başlıklarında neler yapılacağı ve standartlarının 

ne olacağı konusunda çalışma yapıp yayınlaması 

36 TÜZEL ÜYE TEMSİLCİMİZ İLE TOPLANTILAR YAPTIK! 



- Yeni dönem standartları ve teknoloji kullanılarak yapılan araştırmalar hakkında TÜAD 

tarafından sektöre ve müşterilere bilgilendirmeler yapılması. Her araştırmacının uzmanlığı ve 

odak noktasının farklı olduğunun, detaylı olarak aktarılması 

- TÜAD organizasyonuyla, Anadolu saha çalışanlarına, araştırma verenler ile ortak 

çalışma yaparak Ramazan dönemi öncesi gerekli yardımın ulaştırılması 

 

Yine bu toplantılarda gördük ki bu kriz sektörü birbirine yakınlaştırdı; birbirimizi 

dinlemeye ve çözüm üretmeye başladık. Daha da önemlisi, bir çok yönetici kendi 

şirket imkanlarını diğer firmalara açmaya hazır olduğunu, panel, online alt yapı, 

izinli adres datalarını kullandırabileceğini belirtti. Paylaşmanın, rekabetin önüne 

geçtiği bir zamanda olduğumuzun altı katılımcılar tarafından defalarca çizildi.   

Sonuç olarak, bu krizden birlikten güç oluşturarak, dayanışma ile çıkacağımıza 

inancımız tamdır. 

TÜAD Yönetim Kurulu olarak sizleri dinlemeye devam edeceğiz, bu süreçte 

sizlerden alacağımız güç ve destek ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her sorun 

veya güzel nedenle bizimle iletişimde olmanızı önemsiyoruz ve rica ediyoruz.  

 

 

Sevgi ve Saygılarımızla, 

TÜAD Yönetim Kurulu 

 

 


