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ĐMALAT SANAYĐĐ KAPASĐTE KULLANIMINDA REKOR ARTIŞ 

 
TCMB’nin, 26 Temmuz 2010 tarihinde açıkladığı Đmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı anketi sonuçlarına 
göre, Temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı %74.7 olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan veri, 
Haziran ayına göre 1.1 puanlık artış gösterirken; önceki yılın aynı dönemine göre 7.3 puan seviyesinde 
yükselerek Eylül 2008 döneminden beri gerçekleşen en yüksek oran olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, 
Temmuz 2010 döneminde açıklanan  %74 halen kriz öncesi dönemin %78 olan ortalamasının altında 
seyretmektedir.  
 

 
 
Türkiye, AB Bölgesinde en yüksek kapasite artışı gerçekleştiren ülkeler arasında yer almakta . .  
 
Türkiye’de açıklanan makroekonomik verilerde olumluya dönüş gözlenirken; AB Bölgesinde çeyrek 
dönemler itibarıyla açıklanan veriler incelendiğinde, 2010 yılı ikinci çeyreği bazında, bir önceki döneme göre 
en yüksek artış 5.9 puanla Almanya’da yaşanmıştır. Bu rakam, AB bölgesi ortalaması olan 3.2’lik artışın 
oldukça üzerinde seyretmiştir. Krizle mücadele etmeye devam eden Yunanistan, ikinci çeyrek kapasite 
kullanımını 0.7 puan arttırabilirken, Đspanya 2 ve Macaristan 1.2 puanlık artış sağlamıştır. Türkiye verileri 
incelendiğinde, kapasite kullanım oranında, yılın ilk çeyrek ortalaması %67.8 olurken, bu rakam 
ikinci çeyrekte %73.1 düzeylerine ulaşmış ve yaklaşık 5.3 puanlık artışla AB ortalaması üzerinde 
gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyreğin %74.7’ler düzeyine yükselmesi, kapasite kullanımı açısından umut 
vermektedir. 
 
Son çeyrekte kriz öncesi dönem yakalanabilir . . . 
 
Temmuz döneminde açıklanan %74.7’lik kapasite kullanım oranı verileri incelendiğinde, bir önceki aya göre 
tüm mal gruplarında artış gözlenmektedir. Kapasite kullanımında en yüksek artışın yaklaşık %70 ile yatırım 
mallarında yaşanması, iç piyasada sipariş miktarında artış beklentisini ortaya koymaktadır. OKFRAM 
olarak, tüketici güven endeksi verilerinde yükselme eğilimi ve dış ticaret rakamlarındaki artışın, 
büyüme rakamlarıyla da desteklenerek kapasite kullanımını yılın son çeyreğinde kriz öncesi 
seviyeye yükselteceğini öngörmekteyiz. 
 
Reel Kesim Güven endeksinde artış . . .  
 
TCMB’nin açıkladığı Temmuz 2010 dönemi reel kesim güven endeksi sonuçları da kapasite kullanımındaki 
artışı destekler nitelikte. Anket sonuçları incelendiğinde, işletmelerin mevcut sipariş miktarlarında, son üç 
aylık sipariş miktarlarında ve gelecek üç aylık sipariş miktarlarında artış gözlenirken; bu durumun yeni 
istihdama dönüşme eğilimi ankete katılan işletmelerce zayıf olarak algılanmakta. Bu da, artan kapasite 
kullanımı ve büyüme rakamlarına rağmen işsizlik sorununun devam edeceği yönünde yorumlanmaktadır. 
Sanayi üretiminde ihracat oldukça önemli bir paya sahiptir. Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olan AB’de 
yaşanan kriz ortamına her geçen gün yeni bir ülkenin katılmasıyla devam etmesi, en önemli pazarımızda 
daralma endişeleri yaratmaktadır. Đhracat payının arttırılması için klasik piyasalardan dikkatleri yeni 
pazarlara çevirmek sadece kapasite kullanımı ya da büyüme rakamlarına değil işsizlik sorununa da önemli 
bir ilaç olacaktır.  


