Yorum:
Mayıs ayına ilişkin TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) aşağıdaki gibi özetlenebilir:
TEPE Mayıs ayında 2014 yılının aynı dönemine ve 2015 yılının Nisan ayına göre artış kaydetti. TEPE’nin
geçen yılın aynı dönemine göre artışının temelinde “geçtiğimiz üç ayda işlerin artmasından” ve “mevcut stok
düzeyinin azalmasından” kaynaklandı. Geçen aya göre artışında ise “önümüzdeki 3 aya yönelik satış
beklentilerinin bir önceki aya göre artması” etkili oldu.
-Satış beklentileri: Önümüzdeki 3 aydaki satış beklentilerinde 2014 yılının Mayıs ayına göre düşüş
yaşanırken, 2015 yılının Nisan ayına göre dikkat çekici bir artış gerçekleşti.
-İşlerde toparlanma algısı: İşlerdeki toparlanma algısı hem geçen yılın aynı dönemine hem de geçen aya
göre artış gösterdi.
- Sektörel kırılım: Mayıs 2015’te geçen yılın aynı dönemine göre sektörel olarak en fazla artış “diğer” adı
altında gruplandırılan akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, zücaciye, kırtasiye vb. sektörlerde
gerçekleşti. Buna karşın, en fazla düşüş “BYS mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri”
sektöründe yaşandı.
- İstihdam beklentisi: Hem geçen yıl aynı dönemi hem de geçen aya göre “önümüzdeki yıl mağaza sayısı
beklentilerinde” düşüş yaşandı. Buna karşın “önümüzdeki 3 ayda personel sayısı ve satış fiyatı beklentisinde”
ve “geçen yılın aynı dönemine göre işlerin durumunda” geçen yıl aynı dönem ve geçen aya göre artış
gerçekleşti.
-Avrupa Birliği: AB’de de perakende güveni Mayıs ayında hem geçen yıl aynı dönemi hem geçen aya göre
yükseldi. Türkiye geçen yılın aynı dönemine göre AB’den daha iyi performans sergiledi.
Sonuç olarak…
Mevsimsel etkiler gözlense de Mayıs ayında TEPE’nin artışı, ekonomide canlılığın artması yönünde bir işaret
olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan, TUİK de her ay sektörel güven endeksleri adı altında Perakende
Ticaret Sektörü Güven Endeksi’ni yayınlamaktadır.

Mayıs ayında Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi %1,4 oranında artarak 103,26 değerine yükselmiştir.
Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksindeki bu yükseliş, “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim
normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını
bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklanmıştır.

