
Reel Kesim Güveni Pandemi Öncesindeki Düzeyine Yükseldi 

25 Ağustos 2020 • E.0249 

* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Ağustos ayında, imalat sanayi genelinde kapasite 

kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 2.6 puan 

artarak yüzde 73.3 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel 

etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir 

önceki aya göre 2.3 puan artışla yüzde 73.0 seviyesine 

yükseldi. 

Mal gruplarına göre KKO detaylarında aylık bazda 24 alt 

sektörden 7’sinde kapasite kullanımı düşerken en fazla 

kapasite azalışı 1.82 puan ile bilgisayarların, elektronik ve 

optik ürünlerin imalatında oldu. En fazla kapasite artışı ise 

8.65 puan ile giyim eşyaları imalatında gerçekleşti.  

2020 yılı Ağustos ayında reel kesim güven endeksi 

(RKGE), bir önceki aya göre 5.5 puan artarak 106.2 

seviyesine yükselirken, mevsimsellikten arındırılmış reel 

kesim güven endeksi bir önceki aya göre 5.8 puan 

artarak 105.2 seviyesinde gerçekleşti. 

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma 

endekslerinden genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim 

hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı 

endeksi azalış yönünde etkileyerek ileriye dönük 

bekleyişlerde bozulmaya işaret etti. Son üç aydaki 

toplam ve mevcut toplam sipariş miktarı, yatırım 

harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç 

aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler 

ise endeksi artış yönünde etkilemiş bulunuyor. 

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim 

hacmi ile iç piyasaya sipariş ve ihracat sipariş miktarında 

bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin 

zayıfladığı görülüyor. Buna karşılık istihdama ilişkin artış 

yönlü beklentilerin ise güçlendiği izleniyor. Gelecek on iki 

aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış 

bekleyenler lehine olan seyirdeki zayıflama eğilimi ise 

sürüyor.  

Ortalama birim maliyetlerde gelecek üç ayda artış 

olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği 

görülürken bunun devamında satış fiyatına ilişkin artış 

yönlü beklentilerin de güçlenerek devam ettiği izleniyor. 

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE 

beklentisi ise bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 

12.3 seviyesine yükselmiş bulunuyor.  

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat 

konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser 

olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,8'e gerilerken, aynı 

kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,1'e, daha kötümser 

olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 15,1'e yükseldi.  
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İstihdam - Denge Değeri

Kapasite Kullanım Oranı 

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

lerden biri olup % ile ifade edilir. KKO’daki artış ile ekonomik büyü-

me göstergeleri arasında aynı yönde bir ilişki olduğundan söz 

edilebilir. Bu nedenle kapasite kullanım oranındaki değişme eko-

nominin görünümü ile ilgili öncü göstergelerden biridir. 

Reel Sektör Güven Endeksi 

Reel Sektör Güven Endeksi (RKGE), reel sektörde faaliyet gösteren 

şirketlerin ülke ve dünya ekonomisine ilişkin geçmiş değerlendir-

meleri 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 göstergelerden biridir. 

Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPAM) 


