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Yeni Küresel PeraKende HirsizliK 
Barometresine Hoş Geldiniz

Bu yıl Checkpoint'in, ürün stokunun zorluklarını anlamaları ve 
doğru ürünü doğru zamanda doğru yerde bulundurma konusunda 
endüstriye yardım etme taahhüdümüzün bir parçası olarak 
perakende fire durumuna dair aydınlatıcı araştırma sunduğumuz 
14. yıldır.

14 yıl sonra bile Küresel Perakende Hırsızlık Barometresi, 
endüstrinin küresel hırsızlıkla ilgili olarak ilk ve tek istatistik 
araştırması olmayı sürdürmektedir. Küresel fire eğilimlerine dair 
daha da kapsamlı bir bakış sağlayabilmek amacıyla Ernie Deyle'in 
uygulayıcı deneyimiyle birlikte yüksek kalitede, özel araştırma 
ve analitik konusunda küresel lider olan The Smart Cube ile 
ortaklığımızı sürdürüyoruz. Bu yıl, 11 ülke seviyesinde eğilim dahil 
ilave toplu bölgesel ve küresel bilgi sağlıyor ve ilave görüşler 
sağlayabilmek için yıldan yıla aynı denek analizi dahil ettik. Bulgular, 
o ülkelerdeki ana perakendeci karar mercilerin doldurduğu çevrimiçi 
anketlere ve perakende yöneticileriyle kişisel, derinlikli mülakatlara 
dayanmaktadır.

Rapora göre fire maliyeti, dünya çapında perakendeciler için 123,39 
milyar $'daydı. Geçen yılın ve bu yılın anketlerine katılan ortak 
cevap verenlerden alınan cevaplara göre küresel fire 2013-2014'te 
yüzde 0,94'ten 2014-2015'te yüzde 1,42'ye çıktı.

Görüşmeler sırasında artışın, stresli ekonomik koşullar, yüksek 
işsizlik ve düşük tüketici güveni dahil olmak üzere artan iç hırsızlık 
ve/veya işlem hatalarının yanı sıra dış hırsızlık faillerinin gittikçe 
artan taktikleri gibi ana nedenlerinden birkaçı ortaya çıktı. 

Perakende yöneticileri fire yönetimine ve çalışan eğitimine daha 
fazla odaklandıklarını söylediler, çünkü hasar kayıp önlemenin 
bir maliyeti olduğunu kabul etseler de güçlü ROI (yatırım geri 
dönüşü) olduğunu da görüyorlar.  Geçen yıla benzer biçimde birçok 
perakende yöneticisi,  fireyi ve maliyetleri düşürmek için teknoloji 
çözüm tedarikçileri ve mal tedarikçileriyle ortak programları daha da 
genişletmekten söz ettiler. 

Perakendeciler, "toplam kayıp" perspektifinden kayıpları ele 
alabilmek için aynı zamanda fireyi, stok dışılığı ve atığı gerçek 
zamanlı olarak ölçmenin ve kontrol etmenin yollarını arıyorlar. Bu 
açıdan bu zorlayıcı piyasa ihtiyaçlarına uyum sağlamak için yeni 
teknoloji yaklaşımlarını uygulamaları gerektiğini biliyorlar.

Bu önemli endüstri araştırması için desteğimizi sürdürmeyi 
taahhüt ediyor ve ürün mevcudiyetini geliştirme konusunda yeni 
yöntemler konusunda dünya genelindeki perakendecilerle çalışmayı 
arzuluyoruz.

George Babich

George Babich
Yönetim Kurulu Başkanı
Checkpoint Systems 
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bu yılın çalışması, sonuçlar elde edildiğinde performansı 
ilerletmek konusunda bilgilendirilmiş kararlar alabilmeleri 

ve geliştirilmiş performansı koruyabilmeleri amacıyla harekete 
geçiren bilgiye zamanında erişim ihtiyacı bulunan Dünya Çapındaki 
kayıp Önleme Profesyonellerine ve daha da önemlisi  kayıp 
Önleme Yönetici Liderliği Ekiplerine çalışmanın genel değer teklifini 
geliştirecek perde arkası "Optimizasyon Süreci"nin ilk yılıdır.

Fire konusunu ele alan endüstrinin önde gelen çalışması olarak, ister 
ülke, ister bölge, mahalle isterse de sürekli genişleyen iş alanımızda 
mağaza seviyesindeki cephe hatları olsun gerek Küresel gerekse 
Yerel olarak endüstrimizi etkileyen sürekli değişen olaylar konusunda 
gelişmeli, uyum sağlamalı ve bu olayların bir adım önünde olmalıyız.

Endüstri olarak perakendecilik, tarihsel olarak en çok verinin bulunduğu 
ticari alanlardan biridir. Ne yazık ki bu veri çokluğu bilgiye erişim 
kapasitesinde genellikle yavaş olmuş, tarihsel olarak da bilgiden 
doğru biçimde yararlanamamıştır ve hepsinden en önemlisi de bilgiyi 
yalıtıp, performansı doğrudan kar ve zarar cetvelinin ölçümlerine 
yansıtacak eylem ve taktikler şeklinde ifade edememiştir.

Bizim endüstri olarak bugün her zamankinden daha çok,  
performansı doğru biçimde değerlendirmek, risk eğilimlerini 
belirlemek ve maliyetlerimizi, araçlarımızı, çözümlerimizi 
ve ekip üyelerimizi daha fazla güçlendirmek nasıl harekete 
geçirebilecekle ilgili bilgiler geliştirmemiz gerekir.

Hepimizin farkında olduğu gibi küresel ekonomik koşullar 
istikrarsızlaştığında, baskılandığında ve/veya gerilemeye başladığında—
son yedi yılda olduğu gibi—etkiyi ilk hissedenler perakendecilerdir. 

Giriş
Ernie Deyle

18*
perakende 

7'
7'sinde 

performans 
düştü

3' 
ü gelişti

1 
değişmedi

* 18 perakende alanından veri topladı—
bunlardan 11 alan için benzer veriler elde 
edildi.



9

Giriş 

%
Dolayısıyla bu yılın sonuçları, endüstriyel fireye özgü 
performansta bir aşınma bildirdiğinden karlılık üzerindeki bu 
etkileri vurgulamaktadır. 2014–2015 sonuçları, 2013–2014'ün 
%0,94 sonuçlarına göre %1,42'lik bir oran bildirmiştir.

GRTB'nin bu yılın çalışmasında ilk kez 18 perakende alanından 
veri topladı—bunlardan 11 alan için benzer veriler elde edildi. 
Bu 11 benzer alandan 7'si performans açısından gerilerken 
3'ü gelişti (alanlardan birinde değişiklik gözlemlenmedi). 

Perakende endüstrisi, fireyi dört ana madde şeklinde sınıflamaya 
devam ediyor: dahili, harici, tedarikçi ve idari. Tarihsel olarak, 
küresel bir tehdit olan  harici hırsızlık, her zaman çalışma 
katılımcılarının bildirdiği en önde gelen  fire nedeni oldu . Bu 
yıl, perakende katılımcılarının küresel etkide dahili hırsızlığı 
en önde gelen fire nedeni  olarak bildirdikleri ilk yıl. Dahili 
hırsızlık geçen yıl (GY) %28'den %39'a arttı, harici hırsızlık GY 
%39'dan %38'e, tedarikçi sahtekarlığı GY %13'ten %7'ye ve 
idari hatalar kaynaklı fire de GY %21'den %16'ya düştü.

Gelecek aylarda ana katılımcı ortaklarımız ve perakende 
endüstrisiyle, Optimizasyon Stratejimizi daha da iyi 
tanımlamak için birlikte çalışarak endüstrinin performansı 
güçlendirme ve riski azaltma kapasitesini geliştirmek üzere 
endüstriye, kararlar alabilmesi için yıl boyunca kullanılabilecek 
değerli bir bilgi kaynağı teslim etmeyi hedefliyoruz.

fire

1,42%

2013
2014

2014
2015

0,94%

alişveriş



Y
e
n
i 

Barometre



Y
e
n
i 

Barometre

Global Perakende Hırsızlık barometresı

rapor hakkında

2014-2015

w w w . G l o b a l R e t a i l T h e f t B a r o m e t e r . c o m



Ye
n
i

      Barometre

1212

Bölge Ülkeler

asya Pasifik (aPaC) Avustralya, Çin, Hong Kong ve Japonya

avrupa
Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, 
İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve İngiltere

latin amerika Arjantin, Brezilya ve Meksika

Kuzey amerika ABD

rapor hakkında

GRTB —Küresel Perakende Hırsızlık Barometresi— küresel 
perakende endüstrisi için fire  maliyetine dair bir çalışmadır. 
Küresel ve bölgesel seviyelerde fire  eğilimlerini sağlamanın yanı 
sıra bu yılki rapor, araştırmada kapsanan 24 ülkeden seçili 11 ülke 
için ülke seviyesindeki eğilimleri de sağlamaktadır.

 ■ Çalişma   

Raporun hedefi, 24 ülkeyi kapsayan dört ana bölgede fire oranlarını ve fire 
nedenleriyle birlikte bu tür fireyi önlemek için atılan adımları anlamaktır.

Sağlanan ana veri noktaları aşağıdaki gibidir:

• Perakende endüstrisi için ortalama fire oranı (yüzde cinsinden)

• Fire nedenleri: dahili hırsızlık, harici hırsızlık, 
tedarikçi hırsızlığı ve idari faktörler %'si

• Popüler fire önleme çözümleri

Fire nedenlerine niteliksel düşünceler, fire önleme çözümlerinin 
uygulanması ve fire önleme yaklaşımı da katkı sağlamıştır.

The Smart Cube (TSC) tarafından hazırlanıp Ernie Deyle ile birlikte sunulan 
ve Checkpoint Systems, Inc.'in bağımsız bir bağışıyla finanse edilen 
rapor, dünyada perakende suçları ve fire ile ilgili en kapsamlı ankettir. 
Rapordaki bütün rakamlar Aralık 2014 ile sona eren  12 ayı kapsamaktadır.

24
Araştırılan 

Ülkeler

 Kötü niyetli
 Çalışan Hırsızlığı

 mağaza Hırsızlığı

 tedarikçi 
 sahtekarlığı
  
 İdari ve suç dışı Fire

Fire 
Kaynakları
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 ■ Metodoloji

TSC, 24 ülkede, perakendecilerin kayıp önleme yöneticileriyle, 
fire seviyeleriyle ilgili fikir ve ilgili bilgiler almak için ayrıntılı 
sorular içeren bir online anket yaptı. Bu yöneticiler ve perakende 
endüstrisi uzmanlarıyla derinlemesine röportajlar da yapılarak 
perakendecilerin karşı karşıya oldukları zorluklar, fire yönetimine 
odaklanma seviyesi ve fire önleme çözümlerinin kullanılması/
kullanılmaması nedenleri hakkında niteliksel bilgiler alındı.

Cevap veren grupta çeşitli büyüklük ve türde mağazaları temsil 
eden perakendeci karışımı vardı. Dört coğrafyada 203 şirket bu 
çalışmaya cevap vererek katkı sağladı. Bu şirketler 24 ülkede 
toplam 996,2 milyar $ perakende değerinde satışı karşılıyorlar. 

Fireyi ve diğer ana rakamları hesaplamak için çeşitli perakendecilerden 
alınan veriler, birkaç büyük cevap veren nedeniyle ortaya 
çıkan çarpıklıkları dengelemek için alan, ülke ve bölgesel 
seviyede normalleştirildi. Bu değişiklik adil bir karşılaştırmayı 
garantilemek üzere geçen yılın verilerine de uygulandı.

TSC’nin araştırma ekibi—veri analistleri, araştırmacılar ve endüstri 
uzmanlarından oluşur—toplanan niceliksel ve niteliksel bilgiye 
dayalı düşünceler geliştirdi. Önde gelen bir  kayıp önleme 
uzmanı olan Ernie Deyle de uzmanlığıyla perakendecilerin 
karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili görüşlerini sağladı.

 ■ veriler

Küresel ve bölgesel verileri kapsamanın yanında rapor, dört bölgede 
11 seçili ülke için ülke seviyesinde veri de sağlıyor. Rapordaki  fire 
rakamları, perakende satış fiyatlarına dayanmaktadır. Ülke nüfusu, 
hane sayısı ve perakende satışları gibi bazı niteliksel ve niceliksel 
veriler, IMF, ilgili ülkelerin ulusal istatistik web siteleri, Euromonitor 
International'in yayınladığı "dünya perakende verileri ve istatistikleri", 
endüstri birlikleri ve ünlü ve güvenilir yayınların haber yazıları gibi 
çeşitli ikincil kaynaklardan elde edilip hesaplandı. Rapordaki bütün 
değerlerin raporlama para birimi ABD Doları'dır (ABD $). Para birimi 
dönüştürme oranları aşağıdaki sayfalarda sağlanmıştır. Bunlar, cevaplar 
ABD Doları dışındaki para birimlerinde elde edildiğinde kullanılmıştır.

 ■ PeraKende Kanallari

Adil bir temsili garantilemek ve cevaplar ve bildirilen rakamlarda çarpıklığı 
ortadan kaldırmak için ankete farklı perakendeciler dahil edildi. Bunlar 
aşağıdaki gibidir:

 ■ anKetler

Anketler, 13 farklı dilde 24 ülkedeki  kayıp önleme yöneticilerine gönderildi. 
Perakendecilere cevaplarının gizliliği garantilendi. İki anket vardı—çevrim 
içi (niceliksel bilgiyi kapsayan) ve telefonla (niteliksel görüşleri kapsayan).

PERAKENDE 
KANALLARI

• Tekstil Perakendecileri

• Kozmetik 
Perakendecileri

• Mahalle Bakkalları

• Alışveriş Merkezleri

• İndirimli Satış 
Mağazaları

• Elektronik/Cihaz/
Medya Ürünleri Uzman 
Perakendecileri

• Benzin İstasyonları

• Ev İyileştirme ve 
Bahçecilik Mağazaları

• Hipermarketler/Büyük 
Perakendeci Mağazaları

• Uzman Mücevher ve 
Saat Perakendecileri

• Bakkaldan büyük 
Perakendeciler

• Evcil Hayvan Mağazaları

• Eczaneler

• Spor Ürünleri Mağazaları

• Süpermarketler/
Marketler   

• Mega Mağazalar

• Geleneksel Oyuncak ve 
Oyun Mağazaları

• Üyelik Gerektiren İndirim 
Mağazaları
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 ■ döviz Kuru

Gelirlerini ABD Doları dışında bir para biriminde bildiren perakendeciler için 
aşağıdaki döviz kurları kullanıldı. Bunlar 2014 yılı için ortalama döviz kurlarıydı.

Ülke
Döviz Kuru

(ABD Doları başına)

Arjantin (ARS) 8,09627

Avustralya (AUD) 1,10941

Avusturya (EUR) 0,75354

Belçika (EUR) 0,75354

Brezilya (BRL) 2,34749

Çin (CNY) 6,14316

Finlandiya (EUR) 0,75354

Fransa (EUR) 0,75354

Almanya (EUR) 0,75354

Hong Kong (HKD) 7,75438

İtalya (EUR) 0,75354

Japonya (JPY) 105,83462

Meksika (MXN) 13,29847

Hollanda (EUR) 0,75354

Norveç (NOK) 6,29978

Polonya (PLN) 3,15081

Portekiz (EUR) 0,75354

Rusya (RUB) 38,49090

İspanya (EUR) 0,75354

İsveç (SEK) 6,85865

İsviçre (CHF) 0,91496

Türkiye (TRY) 2,18641

İngiltere (GBP) 0,60720

ABD (USD) 1,00000
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 ■ ana terimler sözlÜğÜ

Fire

• “Fire”, muhasebede yaygın kullanılan önemli bir ölçümdür ve defter/finansal değerler (malın 
birimi ve maliyeti) eksi fiziksel sayım değeri arasındaki farkı yansıtır—Envanter firesi deltadır. 
Envanter firesi , büyük ölçüde mağazalardaki hırsızlıktan kaynaklanır; bir dizi işlem hatası, 
muhasebe kaçakları, fiyatlandırma hataları ve hatalı stok yönetimi de bu tür fireye katkıda 
bulunur.

• Muhasebe kuralları ve raporlama metodolojileri (Maliyet/Perakende/Ağırlıklı Ortalama 
Maliyet (AOM)/Ağırlıklı Ortalama Fiyat (AOF) veya anılan muhasebe metodolojilerini 
birleştiren bir Hibrit değişkeni), ile birlikte raporlamayla ilgili şirket politikaları, veri yapıları ve 
diğer dahili uygulamalar “beyan edilen fireyi” büyük ölçüde etkileyebilir.

• Fire bu raporda satış yüzdesi olarak sağlanmıştır

Perakende 
Hırsızlığının/

Suçunun Maliyeti

• “Perakende Hırsızlığının/Suçunun Maliyeti”, mağaza hırsızlığı, kötü niyetli çalışan hırsızlığı 
ve tedarikçi sahtekarlığı kaynaklı fire nedeniyle perakendecilerin uğradıkları maliyet artı fire 
önleme çözümlerine yapılan harcamayı  gösterir

• Buna idari ve  bilinen kayıplar nedeniyle oluşan fire maliyeti dahil değildir

• Perakende hırsızlığının/suçunun maliyeti verileri bu raporda satış yüzdesi olarak sağlanmıştır

Benzerler Analizi • “Benzerler analizi”, 2013–2014 ve 2014–2015 anketlerine katılan ortak cevap verenlerin 
verilerinin karşılaştırmasını  gösterir

Fire Önleme 
Harcaması

• “Fire Önleme Harcaması” perakendecilerin, fireyi azaltmak için satın alma ve  fire önleme 
uygulama çözümlerine harcadıkları miktar anlamına gelir

• Fire önleme harcaması verileri bu raporda satış yüzdesi olarak sağlanmıştır 
• Fire önleme çözümleri genellikle iki türdür:

•  Ürün Seviyesinde – Münferit ürünleri korumak için kullanılanlar; örneğin örümcek etiketler, 
güvenli kablolu güvenlik cihazları ve etiketler

•	 Mağaza	Seviyesinde	–	Genel mağaza seviyesinde hırsızlığı önlemek için kullanılanlar; 
örneğin kapalı devre cctv, alarm izleme sistemleri ve güvenlik görevlileri

Ortak Cevap 
Verenler

• “Ortak Cevap Verenler” iki yılın da, yani 2013–2014 ve 2014–2015'in anketlerine katılan cevap 
verenleri gösterir

• Raporda çeşitli değişkenlerin yıldan yıla karşılaştırmasını sağlamak için bu ortak cevap 
verenlerden alınan veriler dikkate alınmıştır

pps • “pps”, yüzdelik puanlarına atıf  yapar—yani iki yüzde arasındaki aritmetik fark birimidir

Gelişme/Gelişmiş
(fire bağlamında kullanım)

• "firede gelişme”, firede oranının önceki yılla (2013–2014) karşılaştırıldığında cari yılda (2014–
2015) azaldığı anlamına gelir

Aşınma/Aşınmış
(fire bağlamında kullanım)

• “firede  aşınma”, fire oranının önceki yılla (2013–2014) karşılaştırıldığında cari yılda (2014–
2015) arttığı anlamına gelir
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1 “Common responses” implies responses from those respondents who participated in both 
2013–2014 and 2014–2015 surveys.

2 “Increased in shrinkage” means that the shrinkage rate has increased in current year (2014–
2015) as compared with the previous year (2013–2014)

3 pps refers to percentage points—the unit for the arithmetic difference between two 
percentages

4 “Decrease in shrinkage” means that the shrinkage rate has decreased in current year (2014–
2015) as compared with the previous year (2013–2014).

Küresel rapor

203 cevap veren, 2014–2015'te yapılan ankette 18 
perakende alanında %,23'lük bir fire oranı bildirdi. Fire 
maliyeti, küresel olarak perakendeciler için devasa tutarda; 
123,39 milyar $'dı.

2013–2014 ve 2014–2015'te iki ankete de katılan ortak cevap 
verenlerin cevaplarına dayalı olarak1, küresel fire 
2013–2014'te %0,94'ten 2014–2015'te % 1,42'ye arttı.

 ■ KÜresel ve BölGesel Fire

2014–2015 boyunca (bütün cevap verenler), Latin Amerika 
%1,55 ile en yüksek fireyi kaydederken, onu Kuzey Amerika 
(%1,27), Asya Pasifik (%1,17) ve Avrupa (%1,05) izledi.

Ortak cevap verenlerin cevaplarına dayalı olarak perakende mağazalarında 
fireyi2 2014–2015'te (önceki yılla karşılaştırıldığında) Avrupa dışında 
bütün bölgelerde aşındı. Latin Amerika, firedeki en yüksek aşınmayı 
gördü (1,07 pps3), onu Kuzey Amerika (0,69 pps) ve Asya Pasifik 
(0,20 pps) izledi. Avrupa 0,06 pps'lik bir4 marjinal iyileşme kaydetti.

latin amerika
1,55 %1

2 Kuzey amerika
1,27%

aPaC
1,17%3

avrupa
1,05%4
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Küresel Perakende firesi – Bölgeye göre, 2014-2015 (bütün cevap verenler)

Bölge 2014–2015 Değere göre fire6

($ milyar)

APAC %1,17 39,04

Avrupa %1,05 40,88

Latin Amerika %1,55 10,80

Kuzey Amerika %1,27 36,79

Küresel %1,23 123,39

Şekil   1.1

Küresel Perakende firesi– Bölgeye göre, 2013–2014 ve 2014–2015 (ortak cevap verenler)

Bölge 2014-2015
(cari yıl)

2013-2014
(geçen yıl) Aşınmış veya Gelişmiş

APAC %1,11 %0,91 Aşınmış

Avrupa %0,96 %1,02 Gelişmiş

Latin Amerika %1,82 %0,75 Aşınmış

Kuzey Amerika %1,97 %1,28 Aşınmış

Küresel %1,42 %0,94  3 aşınmış ve 1 Gelişmiş

Şekil   1.2

5 and 6 Based on the total retail market size of 24 countries covered in this report. 

Perakende stratejileri reklam, satış ve pazarlamaya odaklanırken bu 
rakamlar—firede 123,39 milyar $5 zarar—onlara nereye odaklanacaklarını 
tekrardan değerlendirmeleri için güçlü bir gerekçe sunar.

Firedeki aşınmaya çeşitli nedenler gösterilebilir. Artışın ana 
nedenlerinden birkaçı, stresli ekonomik koşullar, yüksek işsizlik 
ve düşük tüketici güveniyle birlikte artan iç hırsızlık ve/veya işlem 
hataları ve dış hırsızlık faillerinin gittikçe artan taktikleridir. 

Organize perakende suçu (ORC) gibi iç hırsızlık ve dış hırsızlık failleri, 
çoğu ülkede fireyi artırıcı başlıca nedenler olarak belirtilmiştir. Sofistike 
suçlular, güvenlik kontrollerini atlamak için yenilikçi yöntemler kullanıyorlar; 
bunlar arasında kasada daha düşük fiyat göstermek için ürünlerin 
üzerindeki UPC bar kodlarını değiştirmek, perakende ekipmanına 
müdahale etmek (örneğin PIN pedleri) ve perakende mağazalarına 
çalınmış ürünleri iade etmek için sahte fişler üretmek bulunuyor. 
ORC, fail, gözcü, seçici, çalan ve denetçi gibi ayrılmış rolleri bulunan 
gruplarca işlenmektedir. El işaretleri, cep telefonları, GPS cihazları 
ve çevrimiçi bilgi kullanarak mal hedef listeleri geliştirip iletirler.

 

 
Perakende satışlar

mily
ar

123,39$

1,42%
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dört bölgeden üçü 2013-2014 ile karşılaştırıldığında 
2014-2015'te aşındı—yani firede artış gördü—ve 
sadece bir bölge (avrupa) gelişti.

7 “Like-for-like analysis” implies comparison of data from common respondents who participated in both 2013–2014 and 2014–2015 surveys

Çalışanların perakende hırsızlığına girişmelerinin ana nedenleri geçici 
istihdam şekli ve düşük ücrettir (tam zamanlı işlerle karşılaştırıldığında). 
Dahası, bu tür hırsızlıklara genelde katılanlar ekstra nakit ihtiyacı 
olan veya işverenlerinden memnun olmayan çalışanlardır.

Rapor, dört ana fire kaynağı belirler—kötü niyetli çalışan hırsızlığı, 
mağaza hırsızlığı, satıcı/tedarikçi sahtekarlığı ve idari ve suç dışı zarar. 
Perakendecilerin %87'sinin kötü niyetli çalışan hırsızlığı ve mağaza hırsızlığı 
kaynaklı fireyi kaydederken perakendecilerin sadece %75'in idari ve 
suç dışı zararı kaydettikleri ve çok daha azının—%70—satıcı/tedarikçi 
sahtekarlığını kaydettikleri anlaşıldı. Bütün bölgelerde satıcı/tedarikçi 
sahtekarlığının perakendeciler tarafından en az kaydedildiği gözlendi.

 ■ KÜresel Fire – ÜlKeye Göre

En düşük fire oranları bulunan ilk 10 ülke arasından sekizi Avrupa'da 
bulunuyor; bunlara Norveç, İsviçre, Fransa, Polonya ve İngiltere 
gibi ülkeler dahil. En yüksek fire oranları olan ülkeler arasında 
Meksika, Hollanda, Finlandiya, Japonya ve Çin bulunuyor.

ABD'de perakendeciler fire nedeniyle 36,79 milyar $ 
kaybetti—bütün ülkeler arasında en yüksek oran—onu Çin 
(26,06 milyar $) ve Japonya (14,90 milyar $) izledi.

Bir benzerler analizinin mümkün olduğu bütün ülkeler  
arasında, 2013–2014 ile karşılaştırıldığında 2014–2015'te 
7'si firede gelişme görürken, 10'u aşınma gördü. Gelişme 
gören bu 7 ülkenin 6'sı, Avustralya hariç Avrupa'dadır.

2014–2015'te ABD en yüksek aşınmayı gördü (0,69 pps).

aBd
$36,79 milyar1

Çin
$26,06 milyar2

Japonya
$14,90 milyar3

Ülkelere göre en 
Yüksek küresel 
perakende firesi
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Küresel Perakende Firesi – Ülkeye göre, 
2014-2015 (bütün cevap verenler)

Ülke 2014–
2015

Değere göre 
fire

($ milyar)

Sıra, fire 
Yüzdesi 
Bazında

(1 = En düşük | 
24 = En yüksek)

Arjantin %1,00           1,14 7

Avustralya %1,02           2,44 9

Avusturya %1,03           0,77 10

Belçika %1,19           1,23 16

Brezilya %1,10           3,89 13

Çin %1,35         26,06 20

Finlandiya %1,38           0,69 22

Fransa %0,81           4,61 3

Almanya %1,08           6,62 12

Hong Kong %1,05           0,66 11

İtalya %1,01           3,91 8

Japonya %1,35         14,90 21

Meksika %1,68           3,86 24

Hollanda %1,48           1,88 23

Norveç %0,75           0,50 1

Polonya %0,88           0,97 4

Portekiz %0,90           0,49 6

Rusya %1,18           6,17 15

İspanya %1,33           3,31 19

İsveç %1,20           1,07 17

İsviçre %0,76           0,86 2

Türkiye %1,17           2,14 14

İngiltere %0,89           5,15 5

abd %1,27         36,79 18

Şekil 1.3

Küresel Perakende Firesi – Ülkeye göre, 
2013–2014 ve 2014–2015 (ortak cevap 

verenler)8

Ülke 2014–
2015

2013-
2014

Aşınmış veya 
Gelişmiş

Avustralya %0,96 %1,00 Gelişmiş

Belçika %0,90 %0,68 Aşınmış

Brezilya %0,84 %0,50 Aşınmış

Çin %1,35 %0,87 Aşınmış

Finlandiya %1,50 %1,80 Gelişmiş

İtalya %0,64 %0,95 Gelişmiş

Japonya %1,00 %0,50 Aşınmış

Hollanda %1,13 %0,87 Aşınmış

Norveç %0,75 %0,50 Aşınmış

Polonya %1,08 %1,10 Gelişmiş

Portekiz %0,87 %0,77 Aşınmış

İspanya %1,22 %0,97 Aşınmış

İsveç %1,38 %0,85 Aşınmış

Türkiye %0,90 %1,25 Gelişmiş

İngiltere %0,80 %1,00 Gelişmiş

abd %1,97 %1,28 Aşınmış

Küresel %1,42 %0,94  10 aşınmış ve 
6 Gelişmiş

Şekil 1.4

8 Data for Argentina, Austria, France, Germany, Hong Kong, Russia, and Switzerland was not available, as there were no common respondents 
in these countries during 2013–2014 and 2014–2015; for France and Mexico, the data was not statistically valid
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2014–2015'te fire bildiren rekor 18 perakende 
varken 2013–2014'te 17 perakende alanı bulunuyordu. 18 
alandan ilk 10 alan, bütün cevap verenlerin %87'sini 
oluşturuyordu.

11 alandan 7'si (benzerler analizinin mümkün olduğu) 
önceki yılla karşılaştırıldığında 2014–2015'te aşındı.

tekstil 
perakendecileri

1,80 pps
2

uzman mücevher
ve saat 

1,73 pps
3

Alana göre en Yüksek 
küresel perakende 

firesi

eczaneler
1,99 pps1

 ■ KÜresel daralma – alana Göre

Eczaneler, tekstil perakendecileri ve uzman mücevher ve saat 
perakendecileri, 2014–2015'te bütün bölgelerde en yüksek fireyi 
gösterdi. Bu mağazalardaki bu kadar yüksek hırsızlığın bir ana 
nedeni, bu perakendecilerin kolayca saklanabilecek ve önemli 
yasal cezalandırmalar olmadan iyi fiyatlara tekrar satılabilecek 
mallar satmalarıdır. Üyelik gerektiren indirim mağazaları ve 
evcil hayvan mağazalarında fire oranı en düşüktü. 

Eczaneler, 2014–2015'te (önceki yıla göre) fire oranında en yüksek 
aşınmayı (1,62 pps) gördüler. Firede yüksek aşınma gören diğer mağaza 
türleri arasında tekstil perakendecileri (1,31 pps) ve diğer bakkaldan 
büyük perakendeciler (0,70 pps) vardı. Alışveriş merkezleri, bütün mağaza 
türleri arasında en yüksek seviyeyle 0,87 pps'lik bir gelişme gördü.

Bütün perakende endüstrisini etkileyen ORC, eczanelerdeki yüksek 
firenin ana nedenlerinden biridir. Bu suçlular, tipik olarak ilaç, bebek 
maması ve sağlık ve güzellik malzemeleri gibi ürünler çalıyorlar. Bu suçlu 
gruplarının bazılarında sahte iş hesaplarıyla birlikte karmaşık alışveriş 
merkezi işlemleri bulunmaktadır. Bu şekilde, çalınan ürünleri, ürünlerin 
başta çalındığı perakendecilere tekrar geri satan toptancılara satarlar. 

HP
Yapışkan Not
FİRE
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Şekil 1.5

Küresel Perakende Firesi – Alana göre, 
2014-2015 (bütün cevap verenler)

alan 2014-
2015

Sıra
(1 = En düşük

18 = En yüksek)

Tekstil perakendecileri %1,80 17

Kozmetik perakendecileri %0,80 3

Mahalle Bakkalları %0,94 5

Alışveriş Merkezleri %1,66 15

İndirimli Satış Mağazaları %1,28 12

Elektronik/Cihaz/Medya 
Ürünleri Uzman Perakendecileri %0,83 4

Benzin İstasyonları %1,37 14

Ev İyileştirme ve Bahçecilik 
Mağazaları %0,95 6

Hipermarketler/Büyük 
Perakende Mağazaları %1,11 9

Uzman Mücevher ve 
Saat Perakendecileri %1,73 16

Diğer bakkaldan büyük 
perakendeciler %1,03 8

Evcil Hayvan Mağazaları %0,48 1

Eczaneler %1,99 18

Spor Ürünleri Mağazaları %1,11 9

Süpermarketler/Market 
Perakendecileri %1,11 9

Mega Mağazalar %1,02 7

Geleneksel Oyuncak ve Oyun 
Mağazaları %1,29 13

Üyelik Gerektiren 
İndirim Mağazaları %0,77 2

Şekil 1.6

Küresel Perakende Firesi – Alana göre, 2013–
2014 ve 2014–2015 (ortak cevap verenler)9

alan 2014–
2015

2013-
2014

Aşınmış 
veya 

Gelişmiş

Tekstil perakendecileri %2,04 %0,73 Aşınmış

Alışveriş Merkezleri %1,30 %2,18 Gelişmiş

Elektronik/
Cihaz/Medya 
Ürünleri Uzman 
Perakendecileri

%0,64 %0,50 Aşınmış

Ev İyileştirme ve 
Bahçecilik Mağazaları %1,39 %1,05 Aşınmış

Hipermarketler/Büyük 
Perakende Mağazaları %1,15 %0,67 Aşınmış

Uzman Mücevher ve 
Saat Perakendecileri %1,25 %1,20 Aşınmış

Diğer bakkaldan 
büyük perakendeciler %1,81 %1,11 Aşınmış

Eczaneler %2,22 %0,59 Aşınmış

Spor Ürünleri 
Mağazaları %0,84 %0,88 Gelişmiş

Süpermarketler/
Market 
Perakendecileri

%1,13 %1,16 Gelişmiş

Geleneksel Oyuncak 
ve Oyun Mağazaları %1,00 %1,00 Değişiklik 

Yok ↔

Küresel %1,42 %0,94  7 aşınmış ve 
3 Gelişmiş

9 Data for beauty specialist retailers, convenience stores, discounters, gas stations, pet shops, superstores, and warehouse clubs was not 
available, as there were no common respondents for these verticals during 2013–2014 and 2014–2015
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Sıra 2014–2015
Uğranılan 
Tahmini 
zarar

1. Kış %46

2. Sonbahar %24

3. İlkbahar %18

4. Yaz %12

Mağaza hırsızlarının artan kurnazlığı ve becerileri, 
perakendeciler için ciddi zorluklar oluşturuyor.

 ■ KÜresel Fire – mevsime Göre

2014–2015'te küresel olarak firenin çoğu kışları gerçekleşti. 
Bu durum, maksimum firenin yazları kaydedildiği 
Asya Pasifik hariç bütün bölgelerde görüldü.

Kış mevsimi, bütün alanlarda en yüksek zarar riskine sahiptir—
Pos10 işlemleri manipülasyonu ve ücretsiz paketleme yoluyla11 
iç hırsızlık ve hırsızların çalınmış ürünleri kalın kıyafetlerin arasına 
saklama becerisi yoluyla dış hırsızlık. Ayrıca, belli tür mağazalarda 
(kışları ceket satan tekstil perakendecileri gibi) satılan ürünler diğer 
mevsimlerle karşılaştırıldığında kışları daha yüksek değere sahiptir.

Kışları, maksimum fire riski müşteri trafiği mağazalarda yüksek 
olduğu ve ürünler potansiyel hırsızlar için kolay erişilebilir olduğu 
tatillerde/bayramlarda gözlendi. Ancak fire riski, sonbahar ve 
ilk bahar mevsimleri de indirim döneminde en yüksektir.

Şekil   1.7

Küresel Perakende Firesi – Mevsime göre, 2014-2015 (bütün cevap verenler)

24%

12%

46%

18%
Uğranılan Tahmini Zarar

İlkbahar

Kış

Yaz

Sonbahar
10 Point of Sale
11 “Free bagging” is a practice wherein the store staff (typically cashiers) help thieves in putting additional items in their bags without paying
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 ■ KÜresel Fire – Kaynağa Göre

2014–2015 boyunca kötü niyetli çalışan hırsızlığı ve mağaza hırsızlığı 
toplam firenin, 2013–2014'teki %67 ile karşılaştırıldığında %77'ydi; 
bu da perakendeciler için 95,01 milyar $ zarar anlamına geldi. 

Satıcı/tedarikçi sahtekarlığı, en az pay olarak 2014–2015'te 
%7'yken 2013–2014'teki %13'e göre düşmüştü.

2013–2014 ile karşılaştırıldığında kötü niyetli çalışan hırsızlığı payı—
fire kaynağı olarak—2014–2015'te 11 pps arttı ama satıcı/tedarikçi 
sahtekarlığı ve idari ve suç dışı zararlar sırasıyla 6 pps ve 5 pps azaldı.

2013/14–2014/15'te mağaza hırsızlığı Avrupa, Asya Pasifik ve 
Latin Amerika'daki firenin ana nedeniydi. Ancak Kuzey Amerika'da 
kötü niyetli çalışan hırsızlığı, iki yılda da ana nedendi. 

ABD'deki perakendecilere göre çoğu çalışan hırsızlığı vakası, satış noktasında 
(POS) meydana geldi ve kalanları depolar gibi yerlerdeki çalınmış envanter 
vakalarıydı. Perakendeciler, Kuzey Amerika'da kötü niyetli çalışan hırsızlığıyla 
mücadele etmek için potansiyel çalışanların istihdam öncesi geçmiş kontrolleri 
ve POS dışı raporlama teknikleri gibi birçok prosedür kullanıyorlar.

 Küresel Perakende Firesi – Kaynağa göre, 2013–2014 ve 2014–2015 
(bütün cevap verenler)

Şekil   1.8

Kaynak
% Payı

(2014-2015)
% Payı12

(2013-2014)
Değere göre fire

(milyar $, 2014–2015)

Kötü niyetli Çalışan Hırsızlığı 39% 28% 48,12

Mağaza Hırsızlığı 38% 39% 46,89

Satıcı/Tedarikçi Sahtekarlığı 7% 13% 8,64

İdari ve Suç Dışı Zarar 16% 21% 19,74

12 The total may not add to 100% due to rounding-off.

13%

21%

28%

39%

2013
2014

38%

7%

16%

39%2014
2015

Kötü Niyetli
Çalışan Hırsızlığı

Kötü Niyetli
Çalışan Hırsızlığı

Mağaza Hırsızlığı
Mağaza Hırsızlığı

Satıcı/Tedarikçi 
Sahtekarlığı Satıcı/Tedarikçi 

Sahtekarlığıİdari ve Suç 
Dışı Zarar

İdari ve Suç 
Dışı Zarar
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2014–2015'de anket yapılan ülkeler arasında sadece İngiltere 
ve Brezilya'da firenin ana nedeni idari ve suç dışı zarardı.

Mağaza hırsızlığı ve kötü niyetli çalışan hırsızlığı, alanlar 
genelinde ana endişe nedenleri olmayı sürdürdü.

 ■ en ÇoK Çalinan ürünler

Kolayca saklanabilen ve halk arasında geniş bir çekiciliği ve 
tekrar satış için hazır bir piyasası bulunan piller, mobil aksesuarlar 
ve makyaj ürünleri gibi ürünler hırsızların ilgisini en çok çeken 
ürünlerdir. Diğer sık çalınan ürünler arasında şaraplar ve alkollü 
içerecekler, ayakkabı, tütün, taze et ve parfümler bulunur.

Elektronik kategorisinde cep telefonları ve aksesuarları, 
iPhone/akıllı telefonların liste başı oldukları Latin Amerika 
dışında bütün bölgelerde en çok çalınan ürünlerdi. 

Giysi ve moda aksesuarları kategorisinde 2013–2014'te en çok çalınan 
ürünlerken 2014–2015'te bu alanda en çok çalınan ürün ayakkabı oldu.

Şekil 1.9

Küresel olarak En Çok Çalınan Ürünler – Alana göre, 2014-2015 (bütün cevap verenler)

Sıra Giyim ve Moda 
Aksesuarları DIY/Ev İyileştirme Elektronik Yiyecek ve 

İçecek Sağlık ve Güzellik

1. Ayakkabı Aküler Mobil Cihaz Aksesuarları Şaraplar ve 
Alkollü İçecekler Tıraş Bıçakları

2. Moda Aksesuarları Elektrikli El Aletleri iPad/Tabletler Tütün Makyaj Ürünleri

3. Sporla ilgili Kıyafetler Kapı Kilitleri Video Oyunları Taze Et Parfümler ve Kokular

4. Güneş Gözlükleri Vidalar ve Pullar Bağlantı Cihazları Tıraş Bıçakları Yüz Kremleri

5. El Çantaları kablolar Ev Ofis Sarf Malzemeleri Peynir Deodorantlar

Şekil 1.10

Küresel Fire Önleme 
Harcaması, Toplam 

Satışların %'si olarak – 
Bölgeye göre, 2014–2015 

(bütün cevap verenler)

Bölge 2014–2015

APAC %0,97

Avrupa %1,07

Latin Amerika %1,20

Kuzey Amerika %1,55

Küresel %1,19

Gıda ve içecekler kategorisinde şaraplar ve alkollü içecekler, bebek 
mamasının en çok çalınan ürün olduğu Asya Pasifik dışında bütün 
bölgelerde en çok çalınan ürün olarak kaldı. Küresel seviyede 
2013–2014'te en çok çalınan ikinci ürün bebek mamasıydı. Ancak 
2014–2015'te en çok çalınan ilk beş ürün arasında değildi. 

 ■ KÜresel Fire önleme HarCamasi

Dört bölgeden üçünde 2014–2015'te önceki döneme göre 
fire önleme çözümlerine özel harcamada (toplam satışların 
yüzdesi olarak) düşüş görüldü. En fazla düşüş Avrupa'da—zayıf 
ekonomik koşullar nedeniyle—görüldü, onu APAC izledi.

Latin Amerika, fire önleme harcamasında artış görülen tek bölgeydi. 
Bu bölge en yüksek fire oranlarını görmektedir—bu durum da 
perakendecileri önleme sistemlerini iyileştirmeye zorlamaktadır. 

2014–2015'te elektronik/cihaz/medya ürünleri uzman perakendecileri, 
fire önleme çözümlerine en fazla harcamayı yaptılar. 
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Bunun ana nedeni, hırsızlar için kazançlı hedefler olmalarını sağlayan 
bu ürünlerin yüksek değeri ve kitlesel çekiciliğiydi. Dahası, bu ürünleri 
korumak için kullanılan fire önleme ekipmanı pahalı olmasıdır..

Yüksek harcama gösteren diğer alanlar arasında mahalle bakkalları ve 
süpermarketler/market perakendecileri bulunmaktadır. Geleneksel oyuncak 
ve oyun mağazalarında kayıp önleme çözümlerine en az harcama yapıldı. 

Şekil   1.11

Küresel Fire Önleme Harcaması, Toplam Satışların %'si olarak – 
Bölgeye göre, 2013–2014 ve 2014–2015 (ortak cevap verenler)

Bölge 2014–2015 2013-2014 Artmış veya Azalmış

Asya Pasifik %0,79 %0,97 Azalmış 

Avrupa %0,74 %0,98 Azalmış 
Latin Amerika %0,48 %0,41 Artmış 
Kuzey Amerika %0,50 %0,56 Azalmış 

Küresel %0,65 %0,89  3 azalmış ve 1 artmış

Şekil   1.12

Küresel Fire Önleme Harcaması, Toplam Satışların %'si olarak – 
Alana göre, 2014–2015 (bütün cevap verenler)

alan 2014–2015
Sıra

(1 = Maksimum Harcama  
18 = Minimum Harcama)

Tekstil perakendecileri %0,45 17

Kozmetik perakendecileri %1,02 7

Mahalle Bakkalları %1,87 2

Alışveriş Merkezleri %0,49 16

İndirimli Satış Mağazaları %0,63 12

Elektronik/Cihaz/Medya Ürünleri Uzman Perakendecileri %2,16 1

Benzin İstasyonları %1,32 5

Ev İyileştirme ve Bahçecilik Mağazaları %0,56 15

Hipermarketler/Büyük Perakendeci Mağazaları %1,32 6

Uzman Mücevher ve Saat Perakendecileri %1,47 4

Bakkaldan büyük perakendeciler %0,66 11

Evcil Hayvan Mağazaları %1,00 8

Eczaneler %0,60 13

Spor Ürünleri Mağazaları %0,98 9

Süpermarketler/Market Perakendecileri %1,73 3

Mega Mağazalar %0,57 14

Geleneksel Oyuncak ve Oyun Mağazaları %0,30 18

Üyelik Gerektiren İndirim Mağazaları %0,83 10
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Şekil   1.13

Küresel Fire Önleme Harcaması, Toplam Satışların %'si olarak –
Alana göre, 2013–2014 ve 2014–2015 (ortak cevap verenler)13

alan 2014–2015 2013-2014 Artmış veya Azalmış

Tekstil perakendecileri %0,34 %0,46 Azalmış

Alışveriş Merkezleri %0,42 %3,23 Azalmış

Elektronik/Cihaz/Medya Ürünleri 
Uzman Perakendecileri %0,49 %0,72 Azalmış

Ev İyileştirme ve Bahçecilik Mağazaları %1,31 %0,56 Artmış

Hipermarketler/Büyük Perakendeci Mağazaları %1,20 %0,26 Artmış

Uzman Mücevher ve Saat Perakendecileri %1,00 %0,50 Artmış

Bakkaldan büyük Perakendeciler %0,73 %0,56 Artmış

Eczaneler %0,50 %0,45 Artmış

Spor Ürünleri Mağazaları %0,58 %1,17 Azalmış

Süpermarketler/Market Perakendecileri %0,67 %0,95 Azalmış

Geleneksel Oyuncak ve Oyun Mağazaları %0,46 %1,60 Azalmış

Küresel %0,65 %0,89 5 artmış ve 6 azalmış

2014–2015'te bütün alanlar genelinde en yüksek fire oranlarına sahip tekstil 
perakendecilerinin de fire önleme harcamaları en düşük ikinci sıradaydı.

2014–2015 boyunca çoğu alanda fire önleme çözümleri harcamasında 
düşüş görüldü. En yüksek düşüş, alışveriş merkezleri ve geleneksel 
oyuncak ve oyun mağazalarında görüldü. Bu harcamada en yüksek 
artış görülen alanlar arasında hipermarketler/büyük perakendeci 
mağazaları ve ev geliştirme ve bahçecilik mağazaları vardı.

 ■ Fire önleme ÇözÜmleri

2014–2015'te, mağaza seviyesinde en sık kullanılan fire önleme 
teknikleri arasında CCTV/DVR (%76), güvenlik görevlileri (%61) 
ve alarmla izleme (%60) vardı. Perakendecilerin (güvenlik 
görevlileri kullanan) %80'i silahsız güvenlik görevlisi kullanırken 
kalanı hem silahlı hem silahsız güvenlik görevlisi kullandı.

CCTV/DVR kullanan perakendecilerin %76'sı arasından %57'si 
mağazalarına CCTV/DVR kurulmasını tercih ederken sadece 
%23'ü merkezi olarak barındırılan CCTV/DVR'a güvendi. 

Mağazaların (alarm izleme kullanan) %61'inde hizmet üçüncü 
taraf tedarikçilerince sağlanıyordu. Ancak cevap verenlerin 
%26'sı dahili olan yönetirken kalanı ikisini de yapıyordu.

13  Data for beauty specialist retailers, convenience stores, discounters, gas stations, pet shops, superstores, and warehouse clubs was not 
available, as there were no common respondents for these verticals during 2013–2014 and 2014–2015

Security
Protected
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Şekil   1.14

Küresel Fire Önleme Çözümleri – Mağaza Seviyesinde, 
2014–2015 (cevap verenlerin %'si)

Çözüm Kullanan cevap verenlerin %’si

CCTV/DVR %76

Güvenlik Görevlileri %61

Alarm İzleme %60

Lojistikle ilgili Çözümler (GPS, kamyon kilitleme programı, vs.) %44

Ayak Trafiği Sayaçları %43

Kapı Kilitleri/MAG %43

POS EBR (istisna tabanlı raporlama) %40

Gelişmiş Veri Analitiği %35

Otopark Koruması %31

Gelişmiş Geçiş Kontrolü (anahtar kartı, biyometrik teknoloji, vb.) %29

Hareket Algılama İkazları %21

Diğer Koruma Yöntemleri %9

Yüz/Müşteri Tanıma Teknolojisi %3

Şekil   1.15

Küresel Fire Önleme Çözümleri – Ürün Seviyesinde, 2014–2015 (cevap verenlerin %'si)

Çözüm Kullanan cevap 
verenlerin %’si

EAS (Elektronik Ürün İzleme – Etiketler ve Sert Etiketler/EAS Antenleri) %73

Örümcek Etiketler ve Güvenlik Koruyucuları %44

Gelişmiş Envanter Kontrol Taktikleri (güvenli kablolu cihazlar, vb.) %27

RFID tabanlı EAS %15

Raflama Çözümleri ve Ertelenmiş Tesisat %27

EAS Analitik Veri Araçları %11

EAS (Elektronik Ürün İzleme – Etiketler ve Sert Etiketler/EAS 
Antenleri) (%73) ve örümcek etiketleri ve güvenlik koruyucuları 
(%44) ürünleri korumak için kullanılan en yaygın araçlardı.

Cevap verenlerin %47'si, ayda en az bir envanter döngü sayımı 
yaparken cevap verenlerin %23'ü bunu üç aylık bazda yaptı. Kalan 
cevap verenler envanter döngü sayımını yılda bir kere yaptı.

Süpermarketler ve üyelik gerektiren indirim mağazaları, sırasıyla 7 ve 11 
olmak üzere en yüksek kategori sayısına sahipti. Evcil hayvan mağazaları 5 
kategori sayarken tekstil uzmanları ve kozmetik uzmanları 4 kategori saydı.

HP
Yapışkan Not
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Şekil   1.16

Küresel Perakende Hırsızlığı/Suçu Maliyeti, Toplam 
Satışların %'si olarak – Bölgeye göre, 2014–2015 

(bütün cevap verenler)

Bölge 2014–2015
Değere Göre Perakende 

Hırsızlığının/Suçunun 
Maliyeti ($ milyar)

APAC %1,84 61,40

Avrupa %1,82 70,85

Latin Amerika %2,08 14,50

Kuzey Amerika %2,60 75,32

Küresel %1,98 214,30
Şekil   1.17

Küresel Perakende Hırsızlığı/Suçu Maliyeti, Toplam Satışların %'si olarak –
Ülkeye göre, 2014–2015 (bütün cevap verenler)

Ülke 2014–2015

Değere Göre 
Perakende Hırsızlığının/

Suçunun Maliyeti
($ milyar)

Hane Sayısı
(.000)

Hane Başına Perakende 
Hırsızlığı/Suç Maliyeti

($)

Arjantin %2,10 2,39           11.930 200,42

Avustralya %1,42 3,40             8.875 382,96

Avusturya %2,18 1,64             3.704 442,20

Belçika %1,59 1,64             4.645 353,14

Brezilya %1,43 5,05           59.690 84,65

Çin %2,26 43,63        418.440 104,26

Finlandiya %4,48 2,23             2.571 868,40

Fransa %1,94 11,03           27.923 395,15

Almanya %1,96 12,01           40.343 297,70

Hong Kong %2,67 1,69             2.433 694,97

İtalya %1,84 7,13           25.746 276,80

Japonya %1,93 21,30           53.000 401,97

Meksika %2,80 6,43           31.559 203,89

Hollanda %2,30 2,93             7.550 387,79

Norveç %1,93 1,30             2.259 573,91

Polonya %1,39 1,53           13.660 112,19

Portekiz %1,63 0,89             4.005 223,05

Rusya %1,73 9,04           54.610 165,51

İspanya %2,21 5,50           17.419 316,00

İsveç %0,89 0,79             4.632 171,33

İsviçre %1,23 1,40             3.362 416,00

Türkiye %0,84 1,54           20.705 74,24

İngiltere %1,25 7,24           27.232 265,76

abd %2,60 75,32        122.459 615,07
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 ■ KÜresel PeraKende Hirsizliğinin/suÇunun maliyeti

Perakende firesinden farklı olarak—muhasebe ve fiyatlandırma hataları gibi idari 
hatalardan da sorumludur—perakende hırsızlığının/suçunun maliyeti sadece, 
kötü niyetli çalışanlar, mağaza hırsızları ve dolandırıcı tedarikçilerin işlediği kasıtlı 
suçlarla birlikte fire önleme maliyetini de dikkate alır. Küresel perakendeciler için 
perakende suçunun maliyeti 2014–2015'te 214,30 milyar $ olarak değerlendirildi.

Ortak cevap verenlerden alınan verilere dayalı olarak perakende hırsızlığının/
suçunun maliyeti, küresel olarak 2013–2014'te toplam satışların %1,60'ından 
2014–2015'te %1,85'e düştü. Bunun da birincil sebebi, perakende suçundaki 
artış ve kısmen küresel fire önleme harcamasındaki düşüşle karşılandı.

Avrupa, firedeki düşüşten ve fire önleme çözümlerindeki harcamadan kaynaklanan 
perakende hırsızlığının/suçunun maliyetinde düşüş görülen tek bölgeydi.

Şekil   1.18

Küresel Perakende Hırsızlığı/Suçu Maliyeti, Toplam Satışların %'si olarak – 
Bölgeye göre, 2013–2014 ve 2014–2015 (ortak cevap verenler)

Bölge 2014–2015 2013-2014 Artmış veya Azalmış

APAC %1,75 %1,63 Artmış

Avrupa %1,50 %1,77 Azalmış 

Latin Amerika %2,12 %0,94 Artmış 

Kuzey Amerika %2,21 %1,20 Artmış 

Küresel %1,85 %1,60 1 azalmış ve 
3 artmış

2014-2015

aPaC 1,75% avrupa 1,50% latin amerika 2,12% Kuzey america 2,21%

aPaC 1,63% avrupa 1,77% latin amerika 0,94% Kuzey america 1,20%

2013-2014
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 ■ avruPa'da Fire  

2014–2015 boyunca Avrupa'daki perakende mağazalarının 
genelinde fire cironun %1,05'indeydi (bütün cevap verenler). APAC, 
Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika dahil incelenen bölgeler 
arasında satış yüzdesi olarak bölge en düşük fireye sahipti. 

Dahası, Avrupa içinde en düşük fire %0,75 ile Norveç'te gözlendi—aynı 
zamanda dünyada da en düşüktü. En yüksek fire , %1,48 ile Hollanda'da 
kaydedildi ve bu rakam, Meksika'dan sonra dünyadaki en yüksek ikinci fire.

Bölgesel rapor  
avrupa

2014–2015 boyunca avrupa'daki perakende 
mağazalarının genelinde fire cironun 
%1,05'indeydi.

Şekil  2.1.1

Avrupa Perakende 
firesi 2014–2015 

(tüm cevap verenler)

Bölge 2014–2015

Avrupa %1,05

Küresel %1,23

Şekil  2.1.2

Avrupa Perakende Firesi, 2013–2014 ve 2014–2015 
(ortak cevap verenler)

Bölge 2014-2015
(cari yıl)

2013-2014
(geçen yıl)

Aşınmış veya 
Gelişmiş

Avrupa %0,96 %1,02 Gelişmiş

Küresel %1,42 %0,94  aşınmış

1,05% 
perakende satışlar
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Alman perakendecileri 2014–2015 boyunca fire nedeniyle 6,6 milyar $ 
kaybettiler—bölgedeki bütün ülkeler arasında en yüksek—bunu İngiltere 
(5,2 milyar $) izledi. Avrupa'daki cevap verenler arasında 2014–2015 
boyunca harici hırsızlık/sahtekarlık (mağaza hırsızlığı ve tedarikçi/
tedarikçi sahtekarlığı) vakalarının yakalanma sayısı 175.426'di. 

Ortak cevap verenler analizine dayanarak fire 2013–2014'te 
%1,02'den 2014–2015'te %0,96'ya gelişti. 11 ülkeden 6'sında(yıldan 
yıla verilerin mevcut olduğu) firede aşınma gözlemledi. Bu 
ülkeler Belçika, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç ve Hollanda'ydı 
ve İsveç'te en yüksek aşınma görüldü (0,53 pps). 

Perakendecilerin %81'inin kötü niyetli çalışan hırsızlığı ve %88'inin 
mağaza hırsızlığı kaynaklı fireyi  kayıt altında tuttukları anlaşıldı. 
Perakendecilerin sadece %78'i idari ve suç dışı kayıpları ve çok 
daha azı (%69) tedarikçi/tedarikçi sahtekarlığı kaydetti.

Şekil  2.1.3

Avrupa Perakende Firesi – Ülkelere göre, 
2014-2015 (bütün cevap verenler)

Ülke 2014–2015
Avrupa 

Sıralaması
(1 = En düşük

16 = En yüksek)

Değere göre fire 
($ milyar)

Avusturya %1,03 8           0,77 
Belçika %1,19 12           1,23 
Finlandiya %1,38 15           0,69 
Fransa %0,81 3           4,61 
Almanya %1,08 9           6,62 
İtalya %1,01 7           3,91 
Hollanda %1,48 16           1,88 
Norveç %0,75 1           0,50 
Polonya %0,88 4           0,97 
Portekiz %0,90 6           0,49 
Rusya %1,18 11           6,17 
İspanya %1,33 14           3,31 
İsveç %1,20 13           1,07 
İsviçre %0,76 2           0,86 
Türkiye %1,17 10           2,14 
İngiltere %0,89 5           5,15 
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 ■ avruPa Firesi – alana Göre

2014–2015 boyunca eczanelerde (%2,25), mücevher ve saat 
perakendecilerinde (%1,66) ve alışveriş merkezlerinde (%1,47) en 
yüksek fire oranları görüldü. Diğer yandan  en düşük fire oranları 
mahalle bakkalları (%0,20), bakkaldan büyük perakendeciler 
(%0,62) ve elektronik mağazalarında (%0,79) kaydedildi.

Ortak cevap verenlerin cevaplarına dayanarak, önceki yılla 
karşılaştırıldığında 2014–2015'te dokuz alandan dördünde firede aşınma 
yaşandı. Ev iyileştirme mağazaları (0,34 pps), hipermarketler (0,31 pps) 
ve uzman mücevher ve saat perakendecileri (0,25 pps), firede  en yüksek 
artışı yaşadı. Avrupa'daki ev iyileşme mağazalarındaki bu aşınmanın 
itici gücü, Norveç, İspanya ve Hollanda'da yaşanan firedeki  artıştı.

Ancak, alışveriş merkezleri (1,27 pps), bakkaldan büyük diğer 
mağazalar (0,2 pps) ve spor ürünleri mağazaları (0,19 pps), 
firede  en büyük düşüşü gördü. Avrupa genelindeki alışveriş 
merkezlerindeki firedeki iyileşmenin itici gücü, İsveç ve Finlandiya 
genelindeki mağazalarda görülen firenin iyileşmesiydi.

Şekil  2.1.4

Avrupa Perakende  firesi– Ülkeye göre, 
2013–2014 ve 2014–2015 (ortak cevap verenler)14

Ülke 2014–2015 2013-2014 Aşınmış veya 
Gelişmiş

Belçika %0,90 %0,68 Aşınmış

Finlandiya %1,50 %1,80 Gelişmiş

İtalya %0,64 %0,95 Gelişmiş

Hollanda %1,13 %0,87 Aşınmış

Norveç %0,75 %0,50 Aşınmış

Polonya %1,08 %1,10 Gelişmiş

Portekiz %0,87 %0,77 Aşınmış

İspanya %1,22 %0,97 Aşınmış

İsveç %1,38 %0,85 Aşınmış

Türkiye %0,90 %1,25 Gelişmiş

İngiltere %0,80 %1,00 Gelişmiş

avrupa %0,96 %1,02 6 aşınmış ve 
5 Gelişmiş

14 Avusturya, Almanya, Rusya ve İsviçre için veriler mevcut değildi çünkü bu ülkeler için 2013–2014 ve 2014–

HP
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Şekil  2.1.6

Avrupa Perakende Firesi – Alana göre, 2013–2014 ve 2014–2015 (ortak cevap verenler)15

Alan 2014–2015 2013-2014 Aşınmış veya 
Gelişmiş

Tekstil Perakendecileri %0,92 %0,97 Gelişmiş

Alışveriş Merkezleri %1,29 %2,56 Gelişmiş

Elektronik/Cihaz/Medya Ürünleri Uzman Perakendecileri %0,64 %0,50 Aşınmış

Ev İyileştirme ve Bahçecilik Mağazaları %1,39 %1,05 Aşınmış

Hipermarketler/Büyük Perakendeci Mağazaları %0,96 %0,67 Aşınmış

Uzman Mücevher ve Saat Perakendecileri %1,25 %1,20 Aşınmış

Bakkaldan büyük Perakendeciler %0,79 %0,99 Gelişmiş

Spor Ürünleri Mağazaları %0,68 %0,87 Gelişmiş

Süpermarketler/Marketler %1,13 %1,16 Gelişmiş

avrupa %0,96 %1,02 4 aşınmış ve 
5 Gelişmiş

15 Kozmetik perakendecileri, mahalle bakkalları, indirimli satış mağazaları, benzin istasyonları, eczaneler, mega mağazalar, geleneksel oyuncak 
ve oyun mağazaları ve üyelik gerektiren indirim mağazaları için veri yoktu çünkü bu alanlar için 2013–2014 ve 2014–2015'te ortak cevap 
verenler yoktu

Şekil  2.1.5

Avrupa Perakende Firesi – Alana göre, 2014-2015 (bütün cevap verenler)

Alan 2014–2015
Avrupa Sıralaması

(1 = En düşük 
17 = En yüksek)

Tekstil Perakendecileri %1,35 12

Kozmetik Perakendecileri %0,80 4

Mahalle Bakkalları %0,20 1

Alışveriş Merkezleri %1,47 15

İndirimli Satış Mağazaları %0,84 5

Elektronik/Cihaz/Medya Ürünleri Uzman Perakendecileri %0,79 3

Benzin İstasyonları %1,37 13

Ev İyileştirme ve Bahçecilik Mağazaları %1,14 11

Hipermarketler/Büyük Perakendeci Mağazaları %1,09 10

Uzman Mücevher ve Saat Perakendecileri %1,66 16

Bakkaldan büyük Perakendeciler %0,62 2

Eczaneler %2,25 17

Spor Ürünleri Mağazaları %1,02 7

Süpermarketler/Marketler %1,06 9

Mega Mağazalar %1,02 8

Geleneksel Oyuncak ve Oyun Mağazaları %1,44 14

Üyelik Gerektiren İndirim Mağazaları %0,84 6
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 ■ avruPa Firesi – mevsime Göre

2014–2015 boyunca Avrupa, yüksek müşteri trafiği, aşırı stoklu 
mağazalar ve geçici personel nedeniyle kışın maksimum fireyi  yaşadı. 
Ancak sonbaharda satış döneminde en düşük fire görüldü.

Perakendecilere göre, çalınan ürünlerin kalın kıyafetler altında 
kolay saklanması ve bazı ürünlerin (örneğin ceketler) yüksek 
değeri nedeniyle fire kışın daha yüksektir. Ayrıca, bu mevsimde 
hava erken karardığı için —hırsızların  daha rahat kaçabilmesini 
sağlayarak—hırsızlık sayısının da arttığı gözlemlendi.

 ■ avruPa Firesi– Kaynağa Göre

Mağaza hırsızlığı, Avrupa'daki firenin başlıca nedeni olmayı sürüyor; 
2014–2015'te firenin %42'sini kapsıyordu—2013–2014'ten 4 pps artıştır 
bu. İncelenen 16 ülkeden 14'ündeki firenin  ana nedeniydi ve Avusturya'da 
(%70) ve Almanya'da (%65) en yüksekti. Toplam firede mağaza hırsızlığı 
payı, 2014–2015'te önceki döneme göre 16 ülkenin 11'inde arttı. Mağaza 
hırsızlığı, 2013/14–2014/15'te sadece Fransa, Belçika ve İtalya'da düştü. 

Şekil  2.1.7

Avrupa Perakende firesi– 
Mevsime göre, 2014-2015 

(bütün cevap verenler)

2.
3.

Yaz

İlkbahar

4.
Sonbahar

1.
Kış

Şekil  2.1.8

Avrupa Perakende Firesi– Kaynağa göre, 2013–2014 ve 2014–2015 (bütün cevap verenler)

Kaynak % Payı
(2014-2015)

% Payı
(2013-2014)

Değere göre FİRE 
(milyar $, 2014–2015)

Kötü niyetli Çalışan Hırsızlığı 25% 22% 10,22

Mağaza Hırsızlığı 42% 38% 17,17

Tedarikçi Sahtekarlığı 9% 15% 3,68

İdari ve Suç Dışı Fire 24% 25% 9,81

15%

25%

22%

38%

2013
2014

25%

9%

24%

42%2014
2015

Kötü Niyetli Çalışan Hırsızlığı
Kötü Niyetli Çalışan Hırsızlığı

Mağaza Hırsızlığı
Mağaza Hırsızlığı

Tedarikçi Sahtekarlığı Tedarikçi Sahtekarlığı

İdari ve Suç Dışı Fire

İdari ve Suç Dışı Fire
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16 Bazı alanlar için toplamlar, yuvarlama nedeniyle %100'e ulaşmayabilir

Avrupa Perakende Firesi – Kaynağa ve Alana göre, 2014-2015 (bütün cevap verenler)16

Şekil  2.1.9

Tekstil Perakendecileri

Kozmetik Perakendecileri

Mahalle Bakkalları

Alışveriş Merkezleri

İndirimli Satış Mağazaları

Elektronik/Cihaz/Medya Ürünleri Uzman Perakendecileri

Benzin İstasyonları

Ev İyileştirme ve Bahçecilik Mağazaları

Hipermarketler/Büyük Perakendeci Mağazaları

Uzman Mücevher ve Saat Perakendecileri

Bakkaldan Büyük Perakendeciler

Eczaneler

Spor Ürünleri Mağazaları

Süpermarketler/Market Perakendecileri

Mega Mağazalar

Geleneksel Oyuncak ve Oyun Mağazaları

Üyelik Gerektiren İndirim Mağazaları

24                              51                                6    19

34                             39                              3        24

10                               65                               5      20

30                                   59                                        5   7

17                                      74                                          9

37                                        48                               5   10

34                                          42                      10         15

23                                      59                               6      12

21                                      48                       17           15

20                             45                     1              33 

18                              53                         8            21

40                                                            60  

36                                        27    8 30

25                                      39      8 29

20                                      69                            7    5

35                                      50                                2     13

37                                      34                    5      24

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kötü niyetli 
Çalışan Hırsızlığı

Mağaza 
Hırsızlığı

Tedarikçi 
Sahtekarlığı

İdari ve Suç 
Dışı Fire
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17 Bu ülke için fire önleme harcamasını hesaplamak için yeterince istatistiksel olarak geçerli veri yoktu

Avrupa Perakende firesi– Kaynağa ve Ülkeye  göre, 2014-2015 (bütün cevap verenler)17

Şekil  2.1.10

Avusturya

Belçika

Finlandiya

Fransa

Almanya

İtalya

Hollanda

Norveç

Polonya

Portekiz

Rusya

İspanya

İsveç

İsviçre

Türkiye

İngiltere

10                             70                                    10 10

29                            48                                      10 13

35                                         50                                 10    5

35                                         44                            11     10

11                             65                                   5         19

23                             45                               13          19

30                             30                              30               10

14                             73                                           1   12

34                                        50                                   11   5

29                                   52                                     13     6

47                                                        34             6       14

18                             52                         5           25

14                             58                                  9           20

41                                                  49                            4  5

15                                      66                               4 14

25                             26       10                 40

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kötü Niyetli 
Çalışan Hırsızlığı

Mağaza 
Hırsızlığı

Tedarikçi 
Sahtekarlığı

İdari ve Suç 
Dışı Fire
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Sadece Rusya ve İngiltere'de mağaza hırsızlığı, perakendecilik firesinin 
ana nedeni değildi; kötü niyetli çalışan hırsızlığı, Rusya'da en yüksek paya 
sahipken İngiltere'de en yüksek firelere  idari ve suç dışı fireler neden oldu. 

Mağaza hırsızlığı, Avrupa'da incelenen 17 alandan 15'inde firenin  en 
büyük nedeniydi. İndirimli satış mağazaları (%73,7), mega mağazalar 
(%68,5), mahalle bakkalları (%65), eczaneler (%60), alışveriş merkezleri 
(%58,7), ev iyileştirme ve bahçecilik mağazaları (%58,7), bakkaldan 
büyük perakendeciler (%53,1) ve tekstil perakendecilerindeki 
(%51,3) perakende firesinin %50'sini oluşturuyordu. Spor ürünleri 
mağazaları (%27,1) ve üyelik gerektiren indirim mağazaları (%33,7), 
mağaza hırsızlığının birincil sorun olmadığı tek mağazalardı.

İdari fireler , 2013–2014'te %25'ten 2014–2015'te %24'e ufak bir düşüş gördü. 
İngiltere'daki toplam perakendecilik firesinin en büyük payını oluşturdu. 
Avrupa'daki 17 alandan 6'sında—kozmetik perakendecileri (%23,7), mahalle 
bakkalları (%20), mücevher ve saat perakendecileri (%33,4), spor ürünleri 
mağazaları (%29,7), süpermarketler (%28,7) ve üyelik gerektiren indirim 
mağazaları (%23,9)—%20'ye eşit veya daha fazla idari fire görüldü. 

Kötü niyetli çalışan hırsızlığı payı 2013–2014'te %22'den 2014–2015'te 
%25'e çıktı. Rusya'daki perakendecilik hırsızlığının en büyük payını 
oluşturdu (%47). Finlandiya, Fransa, Polonya ve Rusya'da hırsızlığın 
%30'undan fazlasını oluşturdu. Ancak kötü niyetli çalışan hırsızlığı 
payı Avusturya (%10) ve Almanya'da (%11) en düşüktü. 

Avrupa'da incelenen 17 alandan yedisi—kozmetik perakendecileri 
(%34,3), elektronik mağazaları (%37,1), benzin istasyonları (%33,8), 
eczaneler (%40), spor ürünleri mağazaları (%35,6), geleneksel oyuncak 
mağazaları (%35) ve üyelik gerektiren indirim mağazaları (%37,3)—
kötü niyetli çalışan hırsızlığı nedeniyle %30'dan fazla  zarar gördü. 

Tedarikçi sahtekarlığı, 2013–2014'te %15'ten 2014–2015'te %9'a 
düşerek 2014–2015 boyunca en düşük paya sahipti. Tedarikçilerle  
perakendeciler arasındaki ortaklıkların artması nedeniyle düştü. 

 ■ en ÇoK Çalinan KaleMler

Mağaza hırsızları ve kötü niyetli çalışanlar, kolayca saklanabilen ve 
halk arasında geniş bir çekiciliğe ve tekrar satış için hazır bir piyasası 
bulunan ürünleri hedeflediler. En çok çalınan ürünler elektrikli el 
aletleri, mobil aksesuarlar, moda aksesuarları, piller ve elektrikli 
el aletleri, şaraplar ve alkollü içecekler ve tıraş bıçaklarıydı.

Küresel olarak ayakkabılar, giysi ve moda aksesuarları alanında en 
çok çalınan üründü. Ancak bu alanda Avrupa'da en çok çalınan ürün 
moda aksesuarlarıydı. Şaraplar ve alkollü içecekler, gıda ve içecek 
kategorisindeki en sık çalınan üründü; bazen insanlar mağazalarda 
şişe şişe şarap ve alkollü içecek içtiler Diğer çalınan ürünler arasında 
ayakkabı, makyaj ürünleri, akıllı telefonlar, piller ve peynir vardı.
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 ■ avruPa Fire önleme HarCamasi

2014–2015'te fire önleme harcaması en yüksek İspanya'daydı (%1,36). 
Türkiye (%0,30), İsveç (%0,40) ve Belçika'da (%0,50) en düşüktü.

Fire önleme harcamasında benzerler analizinde üç ülke geçen 
yıla göre 2014–2015'te harcamada artış bildirdi—Belçika 
(0,21 pps), İspanya (0,51 pps) ve Hollanda (0,37 pps). Ancak 
Portekiz (0,84 pps), İsveç (0,35 pps) ve İtalya'da (0,16 pps) 
fire önleme harcamasında en yüksek düşüş görüldü.

Portekiz'de fire önleme harcamasındaki düşüş firede artışa yol açtı.

Avrupa fire önleme harcaması, 2014–2015'te %1,07'deydi 
(bütün cevap verenler). Elektronik mağazaları (%1,99) ve 
hipermarketler/büyük perakendeci mağazalarında (%1,40) en 
yüksek  fire önleme harcaması görüldü. Oysa üyelik gerektiren 
indirim mağazaları (%0,23), alışveriş merkezleri (%0,40) ve mega 
mağazalarnda (%0,45) fire önleme harcaması en düşüktü. 

Ortak cevap verenlerin benzer analizine dayanarak fire önleme 
harcaması 2013–2014'te %0,98'den 2014–2015'te %0,74'e 
düştü. Fire önleme harcaması sekiz alandan beşinde arttı—
tekstil perakendecileri, ev iyileştirme ve bahçecilik mağazaları, 
hipermarketler, uzman mücevher ve saat perakendecileri ve 
bakkaldan büyük perakendeciler. Hipermarketler, fire önleme 
harcamasında en büyük artışı gördü (1,02 pps)—2013–2014'te 
%0,26'dan 2014–2015'te %1,28'e arttı. Buna karşın spor ürünleri 
mağazalarında fire önleme harcamasında en büyük düşüş görüldü. 

Şekil  2.1.11

En Çok Satın Alınan Ürünler – Alana göre, 2014-2015 (bütün cevap verenler)

Sıra Giyim ve Moda 
Aksesuarları DIY/Ev İyileştirme Elektronik Yiyecek ve İçecek Sağlık ve 

Güzellik

1. Moda Aksesuarları Elektrikli El Aletleri Mobil Cihaz Aksesuarları Şaraplar ve Alkollü 
İçecekler Tıraş Bıçakları

2. Ayakkabı Aküler iPhone/Akıllı Telefonlar Peynir Makyaj Ürünleri

3. İç Çamaşırları Kapı Kilitleri iPad/Tabletler Taze Et Parfümler ve 
kokular

4. Güneş Gözlükleri Vidalar ve Pullar Bağlantı Cihazları Balık Güneşten 
Koruma Ürünleri

5. El Çantaları kablolar Video Oyunları, Film, 
Müzik (DVD formatında)

Gurme Yiyecek/
Özel Yiyecekler

Ağız Bakımı 
Ürünleri

Şekil  2.1.12

Avrupa Fire Önleme 
Harcaması, Toplam 

Satışların %'si olarak – 
Ülkeye göre, 2014–2015 
(bütün cevap verenler)

Ülke 2014–2015
Avusturya %1,25

Belçika %0,50

Finlandiya18 Yetersiz Veri

Fransa %1,36

Almanya %1,31

İtalya %1,07

Hollanda %1,10

Norveç %1,25

Polonya %0,58

Portekiz %0,96

Rusya %0,65

İspanya %1,37

İsveç %0,40

İsviçre %0,56

Türkiye %0,30

İngiltere %0,58

avrupa %1,07

Küresel %1,19

18  Bu ülke için fire önleme harcamasını hesaplamak için yeterince istatistiksel olarak geçerli veri yoktu
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19  Avusturya, Almanya, Rusya ve İsviçre için veriler mevcut değildi çünkü bu ülkeler için 2013–2014 ve 2014–2015'te ortak cevap verenler yoktu
20 Finlandiya, veriler istatistiksel olarak geçerli olmadığından dahil edilmedi
21 Fransa, veriler istatistiksel olarak geçerli olmadığından dahil edilmedi
22, 23 Bu alan için fire önleme harcamasını hesaplamak için yeterince istatistiksel olarak geçerli veri yoktu

Şekil  2.1.13

Avrupa Fire Önleme Harcaması, Toplam Satışların %'si olarak – 
Ülkeye göre, 2013–2014 ve 2014–2015 (ortak cevap verenler)19

Ülke 2014–2015 2013-2014 Artmış veya Azalmış
Belçika %0,89 %0,68 Artmış 
Finlandiya20 Yetersiz Veri –
Fransa21 Yetersiz Veri –
İtalya %0,68 %0,84 Azalmış 
Hollanda %0,57 %0,20 Artmış 
Norveç %1,25 %1,30 Azalmış 
Polonya %0,15 %0,20 Azalmış 
Portekiz %0,82 %1,66 Azalmış 
İspanya %1,39 %0,88 Artmış 
İsveç %0,55 %0,80 Azalmış 
Türkiye %0,16 %0,18 Azalmış
İngiltere %1,00 %1,00 Değişiklik Yok
avrupa %0,74 %0,98 6 azalmış ve 3 artmış

Şekil  2.1.14

Avrupa Fire Önleme Harcaması, Toplam Satışların %'si olarak –  
Alana göre, 2014–2015 (bütün cevap verenler)

Alan 2014–2015
Sıra

(1 = Maksimum Harcama
15 = Minimum Harcama)

Tekstil Perakendecileri %0,77 9
Kozmetik Perakendecileri %1,02 8

Mahalle Bakkalları22 Yetersiz Veri -

Alışveriş Merkezleri %0,40 14

İndirimli Satış Mağazaları %1,12 6

Elektronik/Cihaz/Medya Ürünleri Uzman Perakendecileri %1,99 1

Benzin İstasyonları %1,32 3

Ev İyileştirme ve Bahçecilik Mağazaları %1,17 5

Hipermarketler/Büyük Perakendeci Mağazaları %1,40 2

Uzman Mücevher ve Saat Perakendecileri %1,06 7

Bakkaldan büyük Perakendeciler %0,54 12

Eczaneler23 Yetersiz Veri -

Spor Ürünleri Mağazaları %0,75 10

Süpermarketler/Marketler %0,66 11

Mega Mağazalar %0,45 13

Geleneksel Oyuncak ve Oyun Mağazaları %1,19 4
Üyelik Gerektiren İndirim Mağazaları %0,23 15
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 ■ Fire önleme ÇözÜmleri

2014–2015'te, mağaza seviyesinde en sık kullanılan fire önleme 
teknikleri arasında CCTV/DVR (%72), güvenlik görevlileri (%59) 
ve alarmla izleme (%52) vardı. Güvenlik görevlileri kullanan 
%59 mağazadan %92'sinde silahsız görevliler vardı. 

Avrupa'da EAS, genellikle mağazalarda en çok çalınan ürünleri korumak 
için kullanılır. İspanya'da birçok mağaza, gelirlerinin %0,5'inden 
fazlasını EAS'a harcar. Cevap verenlerin %50'si, yüksek riskli SKU'larının 
%50'sinden fazlasını EAS ile koruduklarını belirtirken,cevap verenlerin  
%30u, yüksek riskli SKU'larının %10–50'sini koruyordu; cevap verenlerin 
sadece %20'si yüksek riskli SKU'larının %10'undan azını EAS ile koruyordu.

%60 CCTV/DVR merkezi olarak barındırılırken bu hizmetlerin 
%22'si mağaza içindeydi. Mağazaların %61'inde (alarm izlemesi 
olanlarda), alarm izleme üçüncü kişilerce sağlanırken cevap 
verenlerin %26'sını bunu dahili olarak yönetiyordu. 

Örümcek etiketleri ve güvenlik koruyucuları (%46) ürünleri 
korumak için de yaygın olarak kullanılıyordu.

Şekil  2.1.15

Avrupa Fire Önleme Harcaması, Toplam Satışların %'si olarak – 
Alana göre, 2013–2014 ve 2014–2015 (ortak cevap verenler)24

Alan 2014–2015 2013-2014 Artmış veya Azalmış

Tekstil Perakendecileri %0,74 %0,57 Artmış 
Alışveriş Merkezleri25 Yetersiz Veri -
Elektronik/Cihaz/Medya Ürünleri Uzman Perakendecileri %0,48 %0,78 Azalmış 
Ev İyileştirme ve Bahçecilik Mağazaları %1,31 %0,56 Artmış 
Hipermarketler/Büyük Perakendeci Mağazaları %1,28 %0,26 Artmış 

Uzman Mücevher ve Saat Perakendecileri %1,00 %0,50 Artmış 

Bakkaldan büyük Perakendeciler %0,47 %0,46 Artmış 
Spor Ürünleri Mağazaları %0,30 %1,16 Azalmış 

Süpermarketler/Marketler %0,67 %0,95 Azalmış 

avrupa %0,74 %0,98 5 artmış ve 3 azalmış

24 Kozmetik Perakendecileri, Mahalle Bakkalları, İndirimli Satış Mağazaları, Benzin İstasyonları, Eczaneler, Mega Mağazalar, Geleneksel 
Oyuncak ve Oyun Mağazaları ve Üyelik Gerektiren İndirim Mağazaları için veri yoktu çünkü bu alanlar için 2013–2014 ve 2014–2015'te ortak 
cevap verenler yoktu

25  Bu alan için fire önleme harcamasını hesaplamak için yeterince istatistiksel olarak geçerli veri yoktu

Security
Protected
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Perakendeciler, aynı zamanda çalınan ürünler hakkında daha fazla bilgi 
almak için iş istihbaratı ve veri analizine de yatırım yapıyorlar. Birçok 
ülkede perakendeciler, malların hareketi ve konumunu izlemelerine 
yardım eden RFID tabanlı teknoloji kullanmaya başladılar.

Cevap verenlerin %47'si, ayda en az bir envanter sayımı yaparken, %23'ü 
üç aylık yaptı. Kalan cevap verenler envanter sayımını yılda bir kere yaptı. 

Elektronik/cihaz/medya ürünleri uzman perakendecileri, ortalama olarak 
döngü başına 157 kalem saydı—bütün alanlarda en yüksek sayı.

Şekil  2.1.16

Fire Önleme Çözümleri – Mağaza Seviyesinde, 2014–2015 (cevap verenlerin %'si)

Çözüm Kullanan cevap verenlerin %’si

CCTV/DVR %72

Güvenlik Görevlileri %59

Alarm İzleme %52

Lojistikle ilgili Çözümler (GPS, kamyon kilitleme programı, vs.) %42

Ayak Trafiği Sayaçları %45

Kapı Kilitleri/MAG %44

POS EBR ( anormal vakaları raporlama) %31

Gelişmiş Veri Analitiği %36

Otopark Koruması %27

Gelişmiş Geçiş Kontrolü (anahtar kartı, biyometrik teknoloji, vb.) %28

Hareket Algılama İkazları %22

Diğer Koruma Yöntemleri %9

Yüz/Müşteri Tanıma Teknolojisi %2

Şekil  2.1.17

Fire Önleme Çözümleri – Ürün Seviyesinde, 2014–2015 
(cevap verenlerin %'si)

Çözüm Kullanan cevap 
verenlerin %’si

EAS (Elektronik Ürün İzleme – Etiketler 
ve Sert Etiketler/EAS Antenleri) %78

Örümcek Etiketler ve Güvenlik Koruyucuları %46

Gelişmiş Envanter Kontrol Taktikleri 
(güvenli kablolu cihazlar, vb.) %28

RFID tabanlı EAS %18

Raflama Çözümleri ve Ertelenmiş Tesisat %24

EAS  Analitik Veri Araçları %11

Şekil  2.1.18

EAS ile Korunan Yüksek Riskli 
SKU Yüzdesi – Avrupa, 2014–
2015 (cevap verenlerin %'si)

14%

20%

50%

7%
2%

7%

EAS ile Korunan 
Yüksek Riskli 
SKU Yüzdesi  

cevap 
verenlerin %  

0,0–10,0% 20%

10,1–20,0% 14%

20,1–30,0% 7%

30,1–40,0% 7%

40,1–50,0% 2%

>50,0% 50%

>50,0%

20,1-30,0% 10,1-20,0%

40,1-50,0% 30,1-40,0%

0,0 -10,0%
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 ■ avruPa PeraKende Hirsizliğinin/
suÇunun maliyeti

Avrupa'da 2014–2015'te perakende hırsızlığı/suçu maliyeti, 
gelirin %1,82'indeydi (bütün cevap verenler) ve böylece 
küresel olarak bütün bölgeler genelinde en düşüktü. 

Küresel seviyede perakende hırsızlığı/suçu maliyeti, 2013–2014'te 
toplam perakende satışlarının %1,60'ından 2014–2015'te %1,85'e 
artarken Avrupa'da aynı dönemde %1,77'den %1,50'ye düştü.

Yıldan yıla karşılaştırmanın mümkün olduğu 11 ülkeden 6'sı, 
perakende hırsızlığı/suçu maliyetinde düşüş yaşarken kalanında 
artış görüldü. İspanya önceki yıla göre 2014–2015'te en yüksek 
artışı (0,59 pps) yaşadı; bunu Hollanda (0,55 pps) ve Belçika 
(0,47 pps) izledi. En büyük düşüşü yaşayan ülkeler arasında 
Portekiz (0,88 pps), İsveç (0,63 pps) ve İtalya (0,44 pps) vardı. 

Şekil  2.1.19

Avrupa Perakende Hırsızlığı/Suçu Maliyeti, Toplam Satışların 
%'si olarak – Ülkeye göre, 2014–2015 (bütün cevap verenler)

Ülke 2014–2015
Değere Göre Perakende Hırsızlığı/

Suçu Maliyeti
($ milyar)

Avusturya %2,18 1,64
Belçika %1,59 1,64
Finlandiya26 Yetersiz Veri
Fransa %1,94 11,03
Almanya %1,96 12,01
İtalya %1,84 7,13
Norveç %1,93 1,30
Polonya %1,39 1,53
Portekiz %1,63 0,89
Rusya %1,73 9,04
İspanya %2,21 5,50
İsveç %0,89 0,79
İsviçre %1,23 1,40
Hollanda %2,30 2,93
Türkiye %0,84 1,54
İngiltere %1,25 7,24
avrupa %1,82 70,85

26 Bu ülke için perakende hırsızlığı/suçu maliyetini hesaplamak için yeterince istatistiksel olarak geçerli veri yoktu

avrupa 1,82%

2014-2015
(bütün cevap verenler)
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27 Avusturya, Almanya, Rusya ve İsviçre için veriler mevcut değildi çünkü bu ülkeler için 2013–2014 ve 2014–2015'te ortak cevap verenler yoktu
28 Finlandiya, veriler istatistiksel olarak geçerli olmadığından dahil edilmedi
29 Fransa, veriler istatistiksel olarak geçerli olmadığından dahil edilmedi

Şekil  2.1.20

Avrupa Perakende Hırsızlığı/Suçu Maliyeti, Toplam Satışların %'si olarak – Bölgeye göre, 
2013–2014 ve 2014–2015 (ortak cevap verenler)27

Ülke 2014–2015 2013-2014 Artmış veya Azalmış

Belçika %1,67 %1,20 Artmış

Finlandiya28 Yetersiz Veri ––

Fransa29 Yetersiz Veri ––

İtalya %1,17 %1,61 Azalmış

Hollanda %1,46 %0,91 Artmış

Norveç %1,93 %1,65 Artmış

Polonya %1,18 %0,92 Artmış

Portekiz %1,31 %2,19 Azalmış

İspanya %2,21 %1,62 Artmış

İsveç %0,95 %1,58 Azalmış

Türkiye %0,86 %1,03 Azalmış

İNGİLTERE %1,56 %1,90 Azalmış

avrupa %1,50 %1,77 6 azalmış ve 5 artmış

HP
Yapışkan Not
İngiltere
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