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Kapasite Kullanım Oranı (ma, %)

KAPASİTE KULLANIM ORANI 

2021 yılı Mart ayında imalat sanayinde kapasite kullanım oranı 

(KKO) bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak yüzde 74.7 

seviyesine gerilerken, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite 

kullanım oranı 0.1 puan artarak yüzde 75.6 seviyesine yükseldi.  

 

 

 

 

Mal grupları detaylarında KKO bir önceki aya göre yatırım 

malları grubunda 1.1 puan, ara malları grubunda 0.2 puan 

artarken, tüketim mallarında 0.6 puan, dayanıklı tüketim malları 

grubunda 3.8 puan, tüketim malları grubunda 0.5 puan azaldı. 

Dayanıksız tüketim malları grubu ise değişim göstermedi.   

Mart ayında 24 alt sektörden 13’ünde kapasite kullanım 

oranının düştüğü görülüyor.  

Aylıkta elektrikli teçhizat imalatı, tütün ürünleri imalatı, ağaç ve 

ağaç ürünleri imalatı en fazla kapasite azalışının yaşandığı 

sektörler olurken, motorlu kara taşıtlar, giyim ürünleri ile diğer 

imalatlar en fazla kapasite artışının yaşandığı sektörler oldu. 

Yıllıkta ise giyim eşyaları imalatı en fazla kapasite azalışının 

yaşandığı sektör olurken, diğer metalik olmayan mineraller 

imalatı en fazla artışın yaşandığı sektör oldu. 

 

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 

2021 yılı Mart ayında arındırılmış ve arındırılmamış reel kesim 

güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre yüzde 1.4 oranında 

artarak sırasıyla 110.2 ve 110.8 değerini aldı. 

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri 

incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, ihracat 

sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye 

yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç 

aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış 

yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve 

genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde 

etkilemiştir. 

Gelecek üç aya yönelik üretim hacminde, ihracat sipariş 

miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış 

bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görülüyor.  

Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit 

sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de 

güçlendiği izleniyor. 

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını 

bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, satış fiyatına ilişkin artış 

yönlü beklentilerin güçlendiği gözleniyor. Gelecek on iki aylık 

dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1 

puan artarak yüzde 17,5 seviyesinde gerçekleşti. 

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir 

önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı 

yüzde 15,1‘e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise 

yüzde 13,0‘a yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 

71,9‘a geriledi. 
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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. 

Kaynak: TCMB, TÜİK 
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