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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), 

Nisan’da bir önceki aya göre 13.7 puan azalarak yüzde 

61.6’ya geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO da 

benzer şekilde bir önceki aya göre 14.3 puan azalarak 

yüzde 61.9 ile tarihi en düşük seviyesine indi. Bundan 

önceki en düşük seviyeyi 11 yıl önce, 2009 yılında, yine bir 

Nisan ayında  62.0 değeri ile görmüştük.  

Mal gruplarına göre KKO detaylarında aylık bazda kağıt 

ve kağıt ürünlerinin imalatı ile bilgisayarların, elektronik ve 

optik ürünlerin imalatı hariç diğer 22 alt sektör düşerken en 

fazla kapasite düşüşü motorlu kara taşıtlar (37.62 puan), 

giyim eşyaları (36.3 puan), tekstil ürünleri (33,79 puan) ve 

mobilya imalatında (30.63 puan) oldu  

2020 yılı Nisan ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir 

önceki aya göre 32.9 puan azalarak 66.8 seviyesine keskin 

düştü. Benzer şekilde mevsimsellikten arındırılmış RKGE de 

36.3 puan azalarak 62.3 seviyesine düşerken, bu aynı 

zamanda 2009 yılı Şubat ayından bu yana görülen en 

düşük değere de karşılık gelmekte. Endeksin tarihi dip 

seviyesi ise 2008 Kasım ayında 59.8 ile görülmüştü.  

RKGE’deki keskin düşüşün nedenlerini, endeksi oluşturan 

anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri alt detaylarından 

net olarak görebilmekteyiz.  

Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi 

ve toplam istihdam miktarı; genel gidişat, mevcut ve son 

üç aydaki toplam sipariş miktarı ile sabit sermaye yatırım 

harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış 

yönünde etkilemiş bulunuyor.  

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 26,4'ü üretimlerini 

kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, kısıtlayıcı 

faktörler içinde en fazla öne çıkan yüzde 25,4'ü talep 

yetersizliği. 

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve 

ihracat sipariş miktarındaki azalışa yönelik seyir 

güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarındaki eğilimin de 

azalışa döndüğü izleniyor. Nitekim mevcut toplam 

siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki 

değerlendirmeler güçlenmiş durumda. 

Ortalama birim maliyetlere ilişkin gelecek üç ayda yükseliş 

olacağını bekleyenler artmış olmasına rağmen, gelecek 

üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler azalmış 

bulunuyor. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık 

ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 

13.5 seviyesinde gerçekleşti.  

Bütün bu değerlendirmelerin nihai yansımasını ise genel 

gidişata ilişkin değerlendirmede kötümserlerin artışından 

görebilmekteyiz. 
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Kapasite Kullanım Oranı 

Kapasite Kullanım Oranı (KKO), üretimin seviyesi ile ilgili göster-

gelerden biri olup % ile ifade edilir. KKO’daki artış ile ekonomik 

büyüme göstergeleri arasında aynı yönde bir ilişki olduğundan 

söz edilebilir. Bu nedenle kapasite kullanım oranındaki değiş-

me ekonominin görünümü ile ilgili öncü göstergelerden biridir. 

Reel Sektör Güven Endeksi 

Reel Sektör Güven Endeksi (RKGE), reel sektörde faaliyet gös-

teren şirketlerin ülke ve dünya ekonomisine ilişkin geçmiş de-

ğerlendirmeleri ile gelecekteki beklentileri hakkında bilgi verir. 

Şirketlerin gelecekte ekonomiyi nasıl algıladıkları ve buna göre 

üretim ve yatırımlarında ne tür değişikliklere gidebileceği ile 

ilgili eğilimleri yansıttığından GSYH beklentileri için öncü göster-

gelerden biridir. 


