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REEL KES M GÜVEN ENDEKS _2015 MAYIS 

       Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir1 

          Sakarya Akademik Dan man  

2015 y  Nisan ay nda 107,9 olan RGKE, May s ay nda 1,1 puan artarak 109 seviyesine 
km r. Mevsimsellikten ar nd lm  reel kesim güven endeksi ise (RKGE-MA) bir önceki 

aya göre 1,2 puan artarak 103,9 puan seviyesine ç km r. 

May s ay nda Reel Kesim Güven Endeksi ( ekil 1) bir önceki aya göre yüzde 1 artm r. 
Endeks bir önceki y n ayn  ay na göre ise yüzde 3,8 oran nda azalm r. Mevsimlikten 
ar nd lm  Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre yüzde 1,2 
artarken, bir önceki y n ayn  ay na göre yüzde 4 azalm r. 

ekil 1: Reel Sektör Güven Endeksi (May s 2014-May s 2015) 

 

Endeksi olu turan yay lma endeksleri incelendi inde, mevcut mamul mal stok miktar , üretim 
hacmi (gelecek üç ay), toplam istihdam (gelecek üç ay), ihracat sipari  miktar  (gelecek üç ay) 
ve sabit sermaye yat m harcamas  endeksleri bir önceki aya göre dü  gösterirken;  
 
Mevcut toplam sipari  miktar , son üç ay için toplam sipari  miktar  ve genel gidi at 
endekslerinin artt  görülmektedir. 
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ekil 2: Üretim Hacmi, Toplam Sipari  Miktar  ve hracat Sipari  Miktar  (May s 2014 - May s 2015) 

 
 
May s ay  mevcut toplam sipari  miktar  endeksi Nisan ay na göre yüzde 2,9 (2,6 puan) 
artarak 91,7 seviyesinde gerçekle mi tir. Geçen y n May s ay na göre ise endeks yüzde 0,4 
(0,4 puan) artm r. Toplam sipari  miktar  (son üç ay) ve genel gidi at endeksleri bir önceki 
aya göre s ras  ile yüzde 7 ve 8,9 oranlar nda artm r.  
 
Mevcut mamul stok miktar  May s ay nda bir önceki aya göre yüzde 1,8, gelecek üç ay için 
üretim hacmi yüzde 2,3 ve toplam istihdam (Gelecek üç ay) ise 2,1 oran nda dü  
sergilemi tir. hracat sipari  miktar  (gelecek üç ay) endeksi incelendi inde bir önceki aya göre 
yüzde 1,3 oranlar nda azal  göstermi tir. Ayn  endeks 2014 y  May s ay na göre ise yüzde 
5,4 oran nda azalm r. Nisan 2015 y nda 106,5 olan sabit sermaye yat m harcamas  
endeksi ise, May s 2015’te yüzde 0,4 oran nda azalm  ve 106,1 olmu tur. 
 
Tablo 1: Bile enler Baz nda Reel Kesim Güven Endeki (May s 2014, Nisan 2015-May s 2015) 

REEL KES M GÜVEN ENDEKS  (RKGE) 

 2014            2015                         2015 

 May s Nisan May s 

Reel Kesim Güven Endeksi 113,3 107,9 109 

Toplam sipari  miktar  (Mevcut durum) 91,3 89,1 91,7 

Mamul mal stok miktar  (Mevcut durum) (*)  95,2 94,4 92,7 

Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 137 135,1 132 

Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 115,7 116,5 114,1 

Toplam sipari  miktar       (Son 3 ay) 119,2 103,4 110,6 

hracat sipari  miktar  (Gelecek 3 ay) 133,2 127,7 126 

Sabit sermaye yat m harcamas  105,8 106,5 106,1 

Genel gidi at 109,3 90,7 98,8 
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