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TEPAV PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (TEPE)_2015 HAZİRAN  

       Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir1 

          Sakarya Akademik Danışmanı 

 

Perakende Güveninde Durağan Seyir Devam Ediyor:  

TEPE, haziran ayında geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Geçen yılın aynı 

dönemine göre işlerin durumu Haziran 2014'e göre artarken Mayıs 2015'e göre azaldı. 

Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı beklentileri hem geçen yıla göre hem de bir önceki aya göre 

geriledi. Türkiye, geçen yıla göre AB-28'den daha iyi performans sergiledi.  

 

Perakende güveni geçen yılın aynı dönemine göre arttı:  

Haziran ayında -4,5 puan değerini alan TEPE, bir önceki aya göre 0,1 puan, geçen yılın aynı 

dönemine göre ise 8,5 puan arttı.  

Tablo 1: TEPE 

 

TEPE değerinin bir önceki aya göre artmasında önümüzdeki 3 aya yönelik satış 

beklentilerinin bir önceki aya göre artması etkili oldu.  

 

Satış beklentileri mayıs ayına göre arttı: 

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mayıs 2015'e göre 0,3 puan 

artarak Haziran 2015'te 8,7 puana yükseldi. Önümüzdeki 3  aya ilişkin satış beklentilerinde 

Haziran 2014'e göre 1,1 puanlık düşüş gözlendi.  

Tablo 2: Önümüzdeki 3 Aya İlişkin Satış Beklentileri 
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AB'de perakende güveni, mayıs ayına ve geçen yıla göre azaldı:  

AB-28 Perakende Güven Endeksi, Haziran 2015'te 2,1 puan değerini aldı. AB-28'de bir 

önceki aya göre 3,3 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,3 puanlık azalma oldu. 

Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-28'den ve Euro Bölgesi'nden daha iyi 

performans sergiledi. 
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Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla ve mayıs ayına göre AB-28'i geride bıraktı: 

AB-28 ülkeleri ve Türkiye'nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında Malta, 

haziran ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşanan ülke oldu. Malta'yı, Romanya, Türkiye 

ve Çek Cumhuriyeti takip etti. Belçika, Finlandiya ve İngiltere geçen yıla göre en fazla düşüş 

yaşanan ülkeler oldu.  

 

Bir önceki aya göre en fazla artış ise Romanya'da yaşandı. AB-28 Perakende Güven 

Endeksi'nde, Haziran 2014'e göre Euro Bölgesi'nde değişim yaşanmazken AB-28'in değişim 

puanı -1,3 oldu. Mayıs 2015'e göre değişim incelendiğinde ise Euro Bölgesi'nin AB-28'den 

daya iyi bir performans sergilediği görülmektedir. 

 


