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KAPASİTE KULLANIM ORANI 

2021 yılı Ekim ayında imalat sanayinde kapasite kullanım oranı 

bir önceki aya göre (KKO) arındırılmamış veride 0.1 puana 

azalarak yüzde 78.0 düzeyine, mevsim etkisinden arındırılmış 

veride ise 0.3 puan azalarak yüzde 77.5 seviyesine geriledi.  

 

 

 

 

Mal grupları detaylarında KKO bir önceki aya göre yatırım 

malları grubunda 2.2 puan, dayanıklı tüketim malları grubunda 

1.3 puan ve ara malları grubunda 0.4 puan azalırken, gıda ve 

içecekler grubunda 2.2 puan, dayanıksız tüketim malları 

grubunda 2.0 puan ve tüketim malları grubunda 1.5 puan artış 

kaydetti.  

Ekim ayında 24 alt sektörden 12’sinde kapasite kullanım oranının 

azaldığı görülüyor. Aylıkta temel eczacılık ürünlerinin ve 

eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı en fazla kapasite artışının 

yaşandığı sektörler olurken, motorlu kara taşıtı imalatı en fazla 

kapasite azalışının yaşandığı sektörler oldu. Yıllıkta ise içeceklerin 

imalatı en fazla kapasite artışının yaşandığı sektör olurken, 

kapasite azalışının en fazla azaldığı sektör bilgisayarların, 

elektronik ve optik ürünlerin imalatı oldu.     

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 

2021 yılı Ekim ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir 

önceki aya göre 3.8 puan azalarak 109.6 seviyesine, mevsim 

etkisinden arındırılmış veri 2.0 puan azalarak 111.3 seviyesine 

geriledi. 

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri 

incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve son üç 

aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi 

artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, 

genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki 

toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve 

mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin 

endeksi azalış yönünde etkilediği görülüyor. 

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç 

piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki 

ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı izleniyor. 

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin 

zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım 

harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği 

gözleniyor. 

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu 

bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine 

olan seyrin güçlenirken, gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin 

artış yönlü beklentilerin de güçlendiği görülüyor. Gelecek on iki 

aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya 

göre 1.6 puan artarak yüzde 27.7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir 

önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı 

yüzde 9.6‘ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 72.5‘e 

gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 

17.9‘a yükselmiştir. 

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 14.7‘si talep yetersizliğinin 

üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtirken, onu 

sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği, mali 

imkansızlıklar ve diğer faktörler izlemiştir. 

Sonuç olarak göstergeler son çeyreğin başında üretim hacmi, 

ihracat siparişleri ve istihdama yönelik zayıflama sinyalleri 

vermektedir.  
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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 
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