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2014 ARALIK REEL KES M GÜVEN ENDEKS  

       Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir1 

          Sakarya Akademik Dan man  

 

Reel Kesim Güven Endeksi, Reel sektör temsilcilerinin ekonomik görünüme ili kin genel 
izlenimlerini ortaya koymak amac yla Merkez Bankas  taraf ndan haz rlanmaktad r.  

Ayl k anket, üretim, sipari ler, istihdam, stoklar, sat  fiyat , birim maliyeti, kapasite kullan m 
oran , üretici fiyatlar  enflasyonu, kredi faiz oran  ve genel gidi at ile ilgili de erlendirmeleri 
içermektedir. Bu kapsamda, sorular n 5 tanesi mevcut durum de erlendirmesine, 15 tanesi 
geçmi  ve gelece e yönelik e ilimlere, 2 tanesi ise oran bildirimine ili kindir. 

 

Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre dura an bir seyir izlemi tir.
 
2014 y  Kas m ay nda 102,7 olan Reel Kesim Güven Endeksi (RGKE), Aral k ay nda 1,4 
puan azalarak 101,2 seviyesine gerilemi tir. Mevsimsellikten ar nd lm  reel kesim güven 
endeksi ise (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 108,8 seviyesine ç km r. 

 

 

 

 

 
  

                                                
1 Sakarya Üniversitesi BF Ö retim Üyesi 
Cep: 0 506 627 3355    e-posta: altundemir@sakarya.edu.tr 
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2014 ARALIK
REEL KES GÜVEN ENDEKS

 
Aral k ay nda Reel Kesim Güven Endeksi ( ekil 1) bir önceki aya göre yüzde 1,4 dü mü tür. 
Endeks bir önceki y n ayn  ay na göre ise yüzde 0,9 oran nda azalm r. Mevsimlikten 
ar nd lm  Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 
artarken, bir önceki y n ayn  ay na göre yüzde 0,9 gerilemi tir. 

ekil 1: Reel Sektör Güven Endeksi (Aral k 2013-Aral k 2014) 

 

Endeksi olu turan yay lma endekslerinin bir önceki aya göre hareketleri incelendi inde 
yaln zca son üç aydaki toplam sipari  miktar  (yüzde 1,3) ve gelecek üç ay için ihracat sipari  
miktar n (yüzde 1,9) art  gösterdi i; mevcut toplam sipari  miktar  (yüzde 1,9), mevcut 
mamul mal stok miktar  (yüzde 1,6), sabit sermaye harcamas  (yüzde 2,4) ve genel gidi at 
endekslerinin (yüzde 4,1) ise azald  görülmektedir (Tablo 1).  
 
 
Ayn  endekslerin 2013 y  Aral k ay na göre de imleri ise mevcut toplam sipari  miktar nda 
yüzde 4,4 azal , mevcut mamul mal stok miktar nda yüzde 2,3 art , gelecek üç ayl k üretim 
hacminde yüzde 6,9 oran nda art , sabit sermaye harcamas nda yüzde 4,2 oran nda azal  ve 
genel gidi atta yüzde 1,5 oran nda azal  gerçekle mi tir.  
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ekil 2: Son Üç Aydaki Üretim Hacmi, Toplam Sipari  Miktar  ve hracat Sipari  Miktar  (Aral k 2013 - Aral k 2014) 

 
 
Tablo 1: Bile enler Baz nda Reel Kesim Güven Endeksi (Aral k 2013, Kas m-Aral k 2014) 

REEL KES M GÜVEN ENDEKS  (RKGE) 
 2 0 1 3 2014 

 Aral k Kas m Aral k 

Reel Kesim Güven Endeksi 102,1 102,7 101,2 
Toplam sipari  miktar         (Mevcut durum) 91 88,7 87 
Mamul mal stok miktar  (Mevcut durum) (*)  94,2 98 96,4 

Üretim hacmi               (Gelecek 3 ay) 99,8 110,1 106,7 

Toplam istihdam     (Gelecek 3 ay) 104,4 104,7 103,4 

Toplam sipari  miktar       (Son 3 ay) 110,3 100,8 102,1 

hracat sipari  miktar  (Gelecek 3 ay) 108,3 109,2 111,3 

Sabit sermaye yat m harcamas  110,4 108,4 105,8 
Genel gidi at 98,6 101,3 97,1 

 
Aral k ay  toplam istihdam endeksi Kas m ay na göre yüzde 1,2 (1,3 puan) gerileyerek 103,4 
seviyesinde gerçekle mi tir. Geçen y n Aral k ay na göre endeksteki dü  ise yüzde 1 (1 
puan) olmu tur. Aral k ay  genel gidi at endeksi ise Kas m ay na göre yüzde 4,1 (4,2 puan) 
azalarak 97,1 seviyesinde gerçekle mi tir. Geçen y n Aral k ay na göre ise endeks yüzde 2 
(1,5 puan)  gerilemi tir. 
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