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Türkiye’nin en kapsaml  perakende sektörü anketi olan TEPAV-Perakende Anketi'nin 
(TEPE) sonuçlar , Aral k 2009’dan itibaren TEPAV’ n internet sayfas nda kamuoyuyla 
payla lmaktad r. Nisan 2011'den itibaren TEPE verileri mevsimsellikten ar nd lm  ve 
ar nd lmam  seriler olarak aç klanmaktad r. 

May s 2008’den bu yana her ay düzenli olarak yap lan anket çal malar nda May s 2008-
Nisan 2011 döneminde anketlerin tamam   yüzyüze, May s-Aral k 2011 döneminde anketlerin  
98'i telefonla, 402'i yüzyüze, Ocak-Aral k 2012 döneminde anketlerin  125'i telefonla, 375'i 
yüzyüze, Ocak-Aral k 2013 döneminde anketlerin  147'si telefonla, 353'ü yüzyüze olarak 
uygulanm r. Ocak 2014'ten itibaren anketlerin tamam  telefon ile uygulanmaktad r. 

TEPE,  Aral k  2014’te  bir  önceki  aya  ve  geçen  y la  göre  dü tü  ve  2014  y   dü erek 
tamamlad . TEPE’nin 2013 y  ortalamas  -1,2 puan iken, 2014 y  ortalamas   -9,5 puan 
oldu.  Perakende  sektörü  için  2014  y n  2013  y ndan  daha  kötü  bir  y l  oldu unu  
söylemek mümkün.  
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TEPE’nin  2014 y nda, tüm aylarda 2013 y n alt nda de erler ald  görüldü. TEPE’nin 
2013 y  ortalamas  -1,2 puan iken, 2014 y  ortalamas  -9,5 puan oldu. Perakende 
sektörünün 2014 y nda 2013 y na göre daha kötü bir performans gösterdi i söylenebilir. 
 

 

 

 

2014 y  perakendeciler için beklentilerin dü tü ü bir y l oldu: 
Mevsimsellikten  ar nd lm   önümüzdeki  3  aya  ili kin  sat   beklentisi  de erlerine  2014  
ve 2013 y llar  itibari ile bak ld nda, 2014 y  beklenti de erleri ocak, ubat ve mart 
aylar nda 2013’ten yüksek de erler ald . Di er aylarda ise 2014 y  de erleri 2013 y  
de erlinin alt nda kald . Önümüzdeki 3 aya ili kin sat  beklentilerinin 2013 y  ortalamas  
16,6 puan iken, 2014 y  ortalamas  10,9 puan oldu. 
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2014 y nda perakendecilerin i  hacimleri 2013’e göre dü tü: 
Mevsimsellikten ar nd lm  i lerin geçen y la göre durumuna 2014 ve 2013 y llar  itibari ile 
bak ld nda,  2014 y   de erlerinin  tüm  aylarda  2013’ten  dü ük  kald   görüldü.  Geçen  

la göre  i lerin  durumu  2013  y   ortalamas   -22,1  puan  iken,  2014  y   ortalamas   -
42,9 puan oldu.  

Çeyreklik  dönemler  baz nda  geçen  y la  göre  i lerin  durumu  incelendi inde,  4  çeyreklik 
dönemde  de  2014  y   de erlerinin  2013  y   de erinin  alt nda  kald   görüldü.  Buna  
göre perakende  sektörü  için  2014  y n  2013  y na  göre  i   hacminin  daha  dü ük 
oldu u  bir  y l oldu unu söylemek mümkün. 
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2014 Aral k’ta tüm alt sektörlerde dü  ya and : 

Geçen y n ayn  dönemine göre, tüm alt sektörlerde dü  ya and . “Yiyecek, içecek ve tütün 
ürünleri”, “motorlu  ta tlar”, “tekstil,  haz r  giyim  ve  ayakkab ”  ve “birden  fazla  türde  
ürün satan  bakkal,  market  ve  büyük  ma azalar”  sektörlerinde  dü   ortalama  dü ten  
daha  az oldu.  “Di er”  (akaryak t  istasyonu,  eczane,  parfümeri,  nalbur,  zücaciye,  

rtasiye,  vb.), “mobilya, ayd nlatma ekipmanlar  ve ev içi kullan m ürünleri” ve “elektrikli 
ev aletleri, radyo ve  televizyonlar” sektörlerindeki  dü   ortalama  dü ten  daha  fazla 
oldu. Geçen  y la  göre en fazla dü  “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” 
sektöründe gerçekle ti.   

 

 

 

 


