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Hizmetler, Ticaret ve İnşaat Sektörlerinde Kapasite Kullanım 
Oranı* 

Evren Erdoğan Coşar  

 

 

Hizmetler, ticaret ve inşaat gibi servisler ile ilgili sektörler gerek katma değer gerekse istihdam yaratma 

açısından büyük bir ekonomik öneme sahip olmalarına rağmen veri kısıtları nedeniyle bu sektörlerin 

faaliyetleri yeterince takip edilememektedir. Bu notta TÜİK tarafından hizmetler, perakende ticaret ve inşaat 

sektörlerine uygulanan Aylık İşyeri Eğilim Anketi verileri kullanılarak ilgili sektörler için kapasite kullanım oranları 

hesaplanmıştır. Sonuçlar, hesaplanan kapasite kullanım oranı serilerinin ekonomik faaliyetin takibinde yararlı 

olabileceğine işaret etmektedir.      

 

 

Although services sectors have a great economic importance by means of value-added and 

job creation, economic activity of these sectors cannot be adequately followed due to the data 

limitations. In this study capacity utilization rates for services, retail trade and construction sectors are calculated 

using the Monthly Business Tendency Survey conducted by TURKSTAT. The results show that calculated 

capacity utilization rate series may be useful in monitoring economic activity. 
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1. Giriş 

Kapasite kullanım oranı (KKO) bir işletmenin üretim faaliyetini gerçekleştirirken 

kaynaklarının ne kadarını kullandığını gösteren bir orandır. KKO hem bir işletmenin 

verimliliğine dair bilgi içermesi hem de ekonomideki enflasyonist baskıları göstermesi 

açısından ekonomik birimler tarafından yakından takip edilmektedir. İmalat sanayinde 

kapasite kullanımını ölçmeye yönelik uygulanan anketler hem Türkiye hem de diğer ülkelerde 

uzun yıllardan bu yana uygulanırken hizmetlerle ilgili sektörlerde kapasite kullanımını 

ölçmeye yönelik anketlerin uygulanmasına yakın geçmişte başlanılmıştır.1 Servis sektörü ile 

ilgili çalışmaların bu kadar geç başlamasında kapasite kullanımı kavramının servis 

sektöründen çok imalat sanayi ile ilişkili olmasının da rolü olduğu düşünülmektedir.2 Servis 

sektörleri GSYİH’nin yüzde 50’den fazlasını kapsamasına rağmen bu sektörlerin faaliyetine 

ilişkin aylık frekansta az sayıda veri mevcuttur. Bu bağlamda bu sektörlerde ekonomik 

faaliyeti takip etmeye yardımcı olacak KKO serileri büyük önem kazanmaktadır.  

Bu notta TÜİK tarafından 2011 yılından bu yana Hizmetler, Perakende Ticaret ve İnşaat 

sektörlerine uygulanan Aylık İşyeri Eğilim Anketi verileri kullanılarak ilgili sektörlerde kapasite 

kullanım oranları hesaplanmıştır. Hesaplanan KKO serilerinin sektörel katma değer ve 

istihdam gelişmeleri ile yakın ilişkili bulunmasının ilgili sektörlerde ekonomik faaliyeti takip 

etmede önemli bir bilgi sağladığı düşünülmektedir.  

2. Servis Sektörü Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım 
Oranı ile İlişkisi 

Avrupa Birliği’nde KKO sorusunun servis sektöründe faaliyet gösteren firmalara nasıl 

sorulabileceği ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Gayer (2013) çalışmasında belirtildiği 

üzere kapasite kullanımı kavramı makine-teçhizat kullanımını kapsayan bir üretim süreciyle 

yakından ilişkilidir. Başka bir ifadeyle imalat sanayinde somut bir üretim süreci olduğundan 

bu sektörde yer alan firmalarda kapasite kullanımını ölçmek görece daha kolaydır. Servis 

sektörlerinde ise teknik bilgi ve işgücü, makine-teçhizat gibi sabit sermaye birikimlerinden 

daha önemli olabilmekte ancak firma açısından bu kaynakların ne kadarının kullanıldığını 

ölçmek zor olabilmektedir. Avrupa Birliği’nde servis sektöründe yer alan firmalara imalat 

sanayi firmalarına sorulduğu gibi direkt bir şekilde KKO sorulmuş ve oldukça az cevaplama 

oranı ile karşılaşılmıştır. Bunun nedeni olarak da firmalardan bu sorunun kendi iş 

faaliyetlerine uygun olmadığı cevabı alınmıştır. Bunun üzerine servis sektöründe faaliyet 

                                                 
1
 Avrupa Birliği’nde imalat sanayi kapasite kullanım verisi 1985 yılından bu yana derlenirken servis sektörü kapasite kullanım 

oranının oluşturulmasına dair pilot çalışmalar Temmuz 2011 tarihinde başlamıştır. Benzer şekilde Türkiye’de imalat sanayi 
kapasite kullanım oranı serisi Aralık 1987 tarihinden itibaren mevcut iken servis sektörü kapasite kullanım oranı Ocak 2011 
tarihinden bu yana hesaplanabilmektedir.  
2 
Çalışmanın geri kalanında hizmetler, ticaret ve inşaat sektörlerinden topluca servis sektörü olarak bahsedilmektedir. 
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gösteren firmalara KKO dolaylı bir şekilde sorulmuştur. Avrupa Birliği Uyumlaştırılmış İşyeri 

ve Tüketici Anketleri Ortak Programı’nda yer alan ve TÜİK tarafından da kullanılan anket 

formunda servis sektörü kapasite kullanım oranı dolaylı olarak şu şekilde sorulmaktadır:  

“Hizmetlerinize olan talep artmış(artacak) olsa, şu andaki mevcut kaynaklarınızda bir 

değişiklik yapmadan faaliyetlerinizi artırmanız mümkün olur mu ?” 

Soruya “Evet” ya da “Hayır” şeklinde cevap alınmakta ve “Evet” ya da “Hayır” diyenlerin 

yüzdeleri hesaplanıp bültende bu şekilde yayımlanmaktadır. Bu soruya “Hayır” cevabı veren 

firmaların tam kapasite ile çalıştıkları varsayılmaktadır. Bir sonraki aşamada ise yukarıdaki 

soruya “Evet” cevabı verenlerin faaliyetleri artırma yüzdesi sorulmaktadır. Firmaların 

verdikleri yüzdesel oranların ortalamaları alınarak bültende ortalama artırılabilecek oran 

ismiyle yayımlanmaktadır. Ortalama artırılabilecek oran serisinden kapasite kullanım oranı şu 

şekilde hesaplanmaktadır:3  

                                                   𝐾𝐾𝑂 =
100

1+(
𝑎𝑟𝑡𝚤ş 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤

100
)
                                                        (1) 

KKO’nun bu şekilde hesaplanmasıyla talepteki bir artışın firmaları tam kapasitede 

çalışmaya yönlendirmede yeterli olacağı varsayılmaktadır. Bununla beraber bu soru ile 

amaçlanan firmanın mevcut kaynakları ile ne kadarlık bir talep artışını karşılayabileceğini 

ölçmektir (Gayer 2013). Türkiye’de servis sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut 

duruma ilişkin değerlendirmelerini ve yakın gelecek için beklentilerini ölçmek amacıyla TÜİK 

tarafından Aylık İşyeri Eğilim Anketi uygulanmaktadır. Anket Ocak 2011 tarihinden itibaren 

hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren ve 10 veya daha fazla 

çalışana sahip özel sektör firmalarına uygulanmaktadır. Firmaların KKO’larını ölçmeye 

yönelik bahsi geçen soru da bu anket kapsamında sorulmaktadır. Türkiye’de servis 

sektörüne uygulanan bu ankete verilen cevapların fizibilitesini tartışan yayımlanmış bir 

çalışma yoktur. Bununla birlikte, Avrupa Komisyonu bünyesinde yapılan çalışmaların 

sonucuna dayanarak bu çalışmada KKO serilerinin hesaplanmasında (1) numaralı denklem 

kullanılmıştır. Ayrıca, servis sektörü için hesaplanan KKO serilerinin sektörel ekonomik 

faaliyeti açıklamadaki performansı imalat sanayi KKO’su baz alınarak incelenmiştir. Bunun 

nedeni olarak da imalat sanayinin GSYİH’nin önemli bir bileşeni olması ve imalat sanayine 

                                                 
3
 KKO’nun (1) numaralı denklem çerçevesinde hesaplanması bir takım soru işaretlerine neden olabilmektedir. Avrupa 

Komisyonu’nda yapılan çalışmalarda firmaların bu soruya cevap verirken faaliyetlerindeki artış oranını (yüzde olarak) mı 
düşündükleri ya da eksik kapasite oranını mı düşünerek cevap verdikleri konusunda çeşitli analizler yapılmıştır. Wood (2012) 
çalışmasında firmaların bu soruya cevap verirken büyük oranda faaliyetlerindeki artış oranını düşünerek cevap verdikleri 
sonucuna varılmıştır. Ayrıca firmaların büyük çoğunluğu ortalama artırılabilecek oran sorusuna cevap verirken makine-teçhizatın 
yanı sıra işgücünü de mevcut kaynakları dâhilinde düşünüp cevap vermektedirler (Wood 2012). 
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ilişkin daha fazla sayıda ve uzun bir zaman dilimini kapsayan makroekonomik göstergelerin 

olması gösterilebilir.4  

2009 küresel kriz sonrası toparlanma dönemine giren GSYİH, 2010 yılında yüksek 

oranda artmıştır (Grafik 1). 2011 yılından itibaren ise yıllık büyüme oranları azalarak 2012 yılı 

son çeyreğinde yüzde 1,3 oranına gerilemiştir. 2013-2014 yılı ilk yarısında potansiyeline 

yakın oranlarda seyreden yıllık büyüme 2014 yılı ikinci yarısından itibaren daha ılımlı bir seyir 

izlemiştir. Bu dönemde yıllık büyümeye sektörel katkılar incelendiğinde 2011-2012 yıllarında 

imalat sanayinin katkısı yüzde 30’lar civarında seyrederken 2012 yılı son çeyreğinde negatif 

olmuştur. İmalat sanayinin büyümeye katkısı 2013 yılı başından itibaren yeniden artmaya 

başlarken 2013 yılı son çeyreği ile 2014 yılı ilk yarısında en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. 

Ticaret ve inşaat sektörlerinin katkıları 2011 yılından itibaren giderek azalmış ve 2012 yılında 

büyümeye katkıları sınırlı düzeyde kalmıştır. Bunu takiben ticaret ve inşaat sektörlerinin 

katkıları 2013 yılında tekrar yükselmiştir. Hizmetler sektörünün yıllık büyümeye katkısı ise 

2013 yılındaki hafif gerileme eğiliminden sonra 2014 yılında tekrar artmıştır.  

Grafik 1: Yıllık büyümeye katkılar               
Grafik 2: İmalat ve Hizmetler Sektörleri KKO’ları 

(Mev. Arın.) 

 
 

 

  

                                                 
4 
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 2007 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen 

İktisadi Yönelim Anketi (İYA) kapsamında derlenmektedir. İYA’da kapasite kullanım oranı sorusu şu şekilde sorulmaktadır: 
“Kapasite kullanım oranınız (Şu anda, fiziki kapasiteye göre, fiilen gerçekleştirilen kapasite kullanımını yüzde olarak belirtiniz)”.  

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2011 2012 2013 2014 2015

Diğer Toptan ve per. ticaret

Hizmetler İnşaat

İmalat GSYİH (yyd, sağ eksen)

86,5

87,0

87,5

88,0

88,5

89,0

89,5

73,5

74,0

74,5

75,0

75,5

76,0

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2011 2012 2013 2014 2015

İmalat KKO (sol eksen) Hizmetler KKO



 

 

Sayı: 2016-04 / 17 Şubat 2016 

Ekonomi Notları           5 

 

Grafik 3: İmalat ve Ticaret Sektörleri KKO’ları 

 (Mev. Arın.)  

Grafik 4: İmalat ve İnşaat Sektörleri KKO’ları 

 (Mev. Arın.) 

  

Hizmetler sektöründe KKO 2011-2012 yılları boyunca azalış eğilimi sergilemiştir. 

Hizmetler sektörü katma değerinin yıllık büyümeye katkısının göreceli olarak azaldığı 2013 

yılı boyunca sektörün KKO’su artış eğilimi sergilemekle beraber görece düşük seviyelerde 

seyretmiştir (Grafik 2). 2014 yılında ise KKO artarken sektörün yıllık büyümeye katkısı da 

artmıştır.  

Grafik 3’e göre ilk bakışta imalat ve ticaret sektörü KKO serileri arasında ters yönlü bir 

ilişki görülmektedir. Bununla beraber korelasyon analizi ve grafiğin dikkatli incelenmesi imalat 

sanayi KKO’sunun ticaret sektörü KKO serisini öncelediğine işaret etmektedir. Benzer bir 

görünüm imalat sanayi KKO serisi ile hizmetler sektörü KKO’su arasında da görülmektedir. 

2013 yılı ortalarına kadar benzer hareket eden imalat ve hizmetler sektörleri KKO serileri 

2013 yılından itibaren farklılaşmakta ve imalat sanayi KKO’su hizmetler sektörü KKO serisini 

öncelemektedir. Avrupa Birliği için yapılan çalışmalar da imalat sanayi KKO serisinin 

hizmetler sektörü KKO serisini bir çeyrek öncelediğine işaret etmektedir (Neagu 2012).  

Kaiser ve Voss (1999) çalışmasında belirtildiği üzere literatürde imalat sanayi ve işle ilgili 

(business-related) servis sektörü faaliyeti arasında gecikmeli bir yapı olduğuna ve iş 

çevirimlerinde imalat sanayi faaliyetlerinin servis sektörü faaliyetlerini öncelediğine ilişkin 

görüşler vardır. Bunun nedeni olarak da daha önce imalat sanayi tarafından üretilen bir takım 

faaliyetlerin maliyetleri düşürmek ve üretim sürecinde esnekliği artırabilmek adına işle ilgili 

servis sektörüne devredilmesinden bahsedilmektedir. Taşeronluk ya da alt işveren şeklinde 

adlandırılan bu sistemin Türkiye’deki yaygınlığı hakkında tam bir bilgi olmamakla beraber alt 
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işveren sayısının ve bunların çalıştırdıkları işçi oranının 2009 yılı itibariyle yüzde 10-15 

aralığında olduğu tahmin edilmektedir (Karaman 2009).5  

Son olarak inşaat sektörü KKO’su incelendiğinde 2011 yılı ve 2012’nin ilk yarısını 

kapsayan dönemde imalat ve inşaat sektörleri KKO serilerinin oldukça ilişkili olduğu ve imalat 

sanayi KKO’sunun inşaat sektörü KKO serisini öncelediği görülmektedir (Grafik 4). Bununla 

birlikte 2012 yılı ikinci yarısından itibaren iki seri arasındaki ilişki koparken 2014 yılı sonuna 

kadar inşaat sektörü KKO’sunda önemli bir değişim olmamıştır. Nitekim Grafik 1’den de 

görüldüğü üzere inşaat sektörü bu dönemde yıllık büyümeye pozitif katkı sağlamıştır.  

Bu bölümde son olarak hesaplanan KKO serilerinin istatistiksel özellikleri incelenmiştir. 

Hem grafiklerden hem de Tablo 1’den görüldüğü üzere hizmetler, ticaret ve inşaat sektörleri 

KKO’ları iktisat yazınıyla uyumlu olarak imalat sanayi KKO’sundan daha yüksektir. Uzun 

dönemde servis sektörü KKO serisinin imalat sanayi KKO serisinden daha yüksek olması 

beklenir. Bunun nedeni olarak da sanayi sektörünün kısa vadede tedarik edilmesi zor olan 

fiziksel sermaye donatımına yüksek derecede bağımlı olduğu ve bu nedenle sürekli bir yedek 

kapasite ile çalıştığı varsayımı yatmaktadır (Gayer 2013). Nitekim Avrupa Birliği için yapılan 

çalışmalarda da bu varsayım ile tutarlı olarak servis sektörü KKO serisi imalat sanayi KKO 

serisinden daha yüksek çıkmaktadır (Gayer 2013, Malgarini 2011). Kapasite kullanım 

oranlarının dalgalanma değerleri incelendiğinde ise en yüksek dalgalanma değeri imalat 

sanayinde çıkarken bunu sırasıyla ticaret, inşaat ve hizmetler sektörleri takip etmiştir.6 Servis 

sektörlerine ilişkin dalgalanmaların imalat sanayine kıyasla yüksek olmaması, kapasite 

kullanımını ölçmeye ilişkin sorunun cevaplanmasında servis sektörlerinde imalat sanayine 

kıyasla ek bir zorluk olmadığı şeklinde yorumlanabilir (Gayer 2013). KKO ile katma değer 

devreleri arasındaki en yüksek korelasyon imalat sanayinde görülmektedir (Tablo 1). 

Hizmetler ve imalat sanayinde katma değer ve KKO eşzamanlı hareket ederken ticaret ve 

inşaat sektörlerinde gecikmeli bir yapı vardır.   

  

                                                 
5
 Ayrıca Türkiye’de çoğunlukla şu iş kollarında taşeron çalıştırılmaktadır: yükleme–boşaltma işleri, büro temizliği, odacılık ve çay 

hizmetleri, personel taşıma, teknik bakım, kurye, ofis-boy ve fotokopi, resepsiyon ve telefon santrali, güvenlik, meydan temizliği, 
yemek hizmetleri, sevkiyat ve bakım ve onarım işleri.  

 
6
 KKO serilerindeki dalgalanma şu formül kullanılarak hesaplanmıştır: 𝑑𝑎𝑙𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎𝑗 =

∑ |∆𝐾𝐾𝑂𝑗|/𝑛𝑛
𝑖=1

∑ 𝐾𝐾𝑂𝑗/𝑛𝑛
𝑖=1

. Burada pay, j sektörü 

kapasite kullanım oranının mutlak değeri alınmış çeyreklik değişimlerinin ortalamalarını, payda ise j sektörü ortalama KKO 
değerini göstermektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği için yapılan çalışmalarda da kapasite kullanım oranının dalgalanma değeri imalat 
sanayinde servis sektörlerine göre daha yüksek bulunmuştur (Malgarini 2011).  
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Tablo 1. Sektörel KKO Serilerinin İstatistiksel Özellikleri 

   
Sektörel Katma Değer Serileri ile Korelasyonu 

  
Ortalama 

değer 
Standart 
sapma Korelasyon katsayısı Gecikme Sayısı*  

KKO (hizmetler) 87,9 0,67 0,45 0 

KKO (ticaret) 87,0 1,02 0,30 -1 

KKO (inşaat) 86,0 1,00 0,31 2 

KKO (imalat) 74,6 2,08 0,74 0 

Notlar:      
1) Mevsimsellik gösteren serilerde mevsimsel düzeltme yapılmıştır. 
2) Analizlerde serilerdeki yüksek baz etkisini önleyebilmek adına sektörel katma değerlerin yıllık yüzde değişimleri yerine HP (Hodrick ve 

Prescott 1997) filtresi ile eğilim bileşeninden ayrıştırılmış devreleri kullanılmıştır. HP filtresi uygulanırken lambda parametresi olarak hem 
çeyreklik veriler için genellikle kullanılan 1600 değeri hem de Alp ve diğerleri (2011) çalışmasında önerilen değerler kullanılmıştır. Sonuçlar 
farklı lambda değerleri için oldukça benzer çıkarken çalışmada 98 değeri kullanılarak bulunan serilerin sonuçları sunulmaktadır. 

3) Eksi (-) işareti KKO serisinin katma değer devrelerini öncelediğini göstermektedir. 
4) Serilerin durağanlık yapısı Augmented Dickey-Fuller testi kullanılarak sınanmış ve analizler durağan seriler ile yapılmıştır.  
5) (*) Analiz çeyreklik veriler kullanılarak yapıldığından gecikme sayısı çeyrek sayısını göstermektedir.  

3. Sektörel Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki  

Çalışmanın bu kısmında KKO serilerinin GSYİH ve istihdam gibi makroekonomik 

değişkenlerle ilişkisi sektörel bazda incelenmektedir. Ayrıca Aylık İşyeri Eğilim Anketi’nde yer 

alan faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerin KKO’da ne derecede etkili oldukları da 

incelenmiştir. Analizlerde GSYİH ve istihdam serilerinin HP filtresi ile eğilim bileşeninden 

arındırıldıktan sonra elde edilen devresel bileşenleri kullanılmıştır.7 Seriler arasındaki 

ilişkilerin analizinde gözlem sayısının azlığından ötürü temel olarak grafikler kullanılmıştır. 

Ancak yer kısıtı nedeniyle birbiri ile ilişki birkaç serinin aynı grafikte çizdirildiği ve bunun da 

ölçek farklılıklarından ötürü bazı dönemler için seriler arasındaki ilişkinin net görülememesine 

neden olduğu belirtilmelidir. KKO serileri ile yakın ilişkili olan yatırım harcamaları da analize 

dahil edilmek istenmiştir ancak bu çalışmada kullanılan sektörel ayrımda yatırım harcaması 

verisi mevcut olmadığından böyle bir analiz gerçekleştirilememiştir.  

Hizmetler Sektörü   

Hizmetler sektöründe KKO 2014 yılı haricinde genel olarak talep ve güven endeksi ile 

benzer hareket etmektedir (Grafik 5). 2014 yılında büyümedeki yavaşlamaya paralel olarak 

talep ve güven endeksindeki gerilemeye rağmen KKO artmıştır. KKO ile istihdam devreleri 

arasında da kuvvetli ve bazı dönemlerde ters yönlü bir ilişki vardır (Grafik 6).8 Bu durum 

sektörün istihdamının arttığı dönemlerde kapasitesinin artmasına bağlı olarak KKO’nun 

gerilediğine işaret etmektedir. Hizmetler sektöründe faaliyeti kısıtlayan en önemli faktörlerden 

talep yetersizliği ve KKO 2011-2012 yıllarında ters yönlü hareket ederken örneklemin geri 

kalanında benzer hareket etmektedir (Grafik 7). Finansmanla ilgili sorunlar da KKO ile benzer 

                                                 
7
 İstihdam serilerinin devreleri aylık veriler üzerinden ve lambda parametresi olarak standart değer olan 14400 değeri 

kullanılarak hesaplanmıştır. 
8
 İstihdamdaki ana eğilimi görmek amacıyla kamu kesimi ve kamu hizmetleri ile ilgili sektörlerdeki istihdam dışlanmıştır. Analizde 

Ticaret, Ulaştırma-Depolama, Lokanta-Otel, Bilgi-İletişim, Finansal Faaliyetler, Gayrimenkul Faaliyetleri, Teknik Faaliyetler ve 
İdari Faaliyetler sektörleri istihdamı toplamı kullanılmıştır.  
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hareket ederken çalışanlarla ilgili sorunlar ve KKO arasında aynı yönlü ve kuvvetli bir ilişki 

dikkat çekmektedir (Grafik 7 ve Grafik 8). Çalışanlarla ilgili sorunlar ve hizmet istihdamı 

devreleri grafiksel olarak incelendiğinde aralarında ters yönlü kuvvetli bir ilişki olduğu, başka 

bir ifadeyle sektörün istihdamının gerilediği dönemlerde çalışanlara ilişkin sorun yaşadığını 

belirten firma oranının arttığı görülmektedir. Nitekim istihdam yavaşlarken KKO’nun arttığı 

dönemlerde sektörde ortalama çalışılan saat sayısı artmıştır.9 Ayrıca hizmetler sektöründe 

hem işe alımlarda hem de işten ayrılmalarda çalışan devir oranları imalat ve ticaret 

sektörlerinden daha düşüktür (Peryön 2012 ve 2015). Bu doğrultuda firmaların yeni istihdam 

yaratmadan mevcut istihdamı daha etkin kullanmasının kapasite kullanım oranında artışa 

neden olmuş olabileceği düşünülmektedir. 

Grafik 5: KKO, Talep, Güven Endeksi              Grafik 6: KKO, İstihdam, Katma Değer 

  

Grafik 7: KKO, Talep Yetersizliği, Finansman 

Sorunları 

Grafik 8: KKO, İşgücü Sorunları, Malzeme –

Ekipman Eksikliği 
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İnşaat Sektörü 

İnşaat sektöründe kayıtlı siparişler ve güven endeksi 2011 yılı başından bu yana azalış 

eğilimi sergilerken KKO 2014 yılı sonuna kadar önemli bir değişim göstermemiştir (Grafik 9). 

Benzer şekilde 2014 yılına kadar sektörün katma değerinin arttığı ya da azaldığı dönemlerde 

KKO önemli bir değişim sergilemezken bu tarihten itibaren iki seri de azalmaktadır (Grafik 

10). İnşaat sektöründe KKO ile istihdam arasında ise daha kuvvetli bir ilişki göze 

çarpmaktadır. İmalat sektöründen farklı olarak inşaat sektöründe KKO ile talep yetersizliği 

arasında ters yönlü bir ilişki gözlenmemektedir (Grafik 11). Bu durumun inşaat sektöründe 

üretim sürecinin uzun sürmesi ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Kayıtlı siparişler ile talep 

yetersizliği arasında beklendiği gibi kuvvetli ve ters yönlü bir ilişki olduğu, kayıtlı siparişlerin 

azaldığı dönemlerde talep yetersizliğinin arttığı görülmektedir. Örneğin, 2014 yılında kayıtlı 

siparişlerin tarihi en düşük seviyesine inmesi ve buna bağlı olarak talep yetersizliğinin yüksek 

oranda artmasına rağmen KKO’nun gerilemediği dikkat çekmektedir. Talebin azaldığı 

dönemlerde bile devam eden projeler nedeniyle üretimin sürmesinin KKO’da azalışı 

engellediği düşünülmektedir. İnşaat sektöründe hizmetler sektöründen farklı olarak 

çalışanlarla ilgili sorunlar ve KKO arasında çoğunlukla ters yönlü ve kuvvetli bir ilişki vardır 

(Grafik 12). İnşaat sektöründe vasıfsız ve kayıt dışı çalışan elemanlar diğer sektörlere kıyasla 

daha fazladır.10 Ayrıca taşeron usulü çalışma da inşaat sektöründe çok yaygındır. Bu 

durumun sektörde işe alım ve işten çıkarmaları kolaylaştırdığı ve bu nedenle kapasite 

kullanım oranını daha dolaysız bir şekilde etkilediği düşünülmektedir. 

Grafik 9: KKO, Talep, Güven Endeksi              Grafik 10: KKO, İstihdam, Katma Değer 
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 2007 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi verilerine göre yevmiyeli çalışan oranı imalat, ticaret ve hizmetler (ticaret ve toplum 
hizmetleri hariç) sektörlerinde yüzde 4-7 aralığında değişirken inşaat sektöründe bu oran yüzde 59’dur.    
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Grafik 11: KKO, Talep Yetersizliği, Finansman 

Sorunları 

Grafik 12: KKO, İşgücü Sorunları, Malzeme –

Ekipman Eksikliği 

  

Ticaret Sektörü 

Ticaret sektöründe KKO ile güven endeksi ve satışlar genel olarak benzer hareket 

etmektedir (Grafik 13). Sektörün KKO’su ile istihdamı arasında gecikmeli ve ters yönlü bir 

ilişki görülürken gerek grafiksel gösterim gerekse korelasyon analizi KKO’nun katma değeri 

öncelediğine işaret etmektedir (Grafik 14).11 Talep yetersizliği ve KKO arasında ters yönlü bir 

ilişki gözlenmektedir (Grafik 15). Ticaret sektöründe faaliyeti kısıtlayan faktörler arasında mal 

ve ekipman eksikliği üst sıralarda yer almazken çalışanlarla ilgili sorunlar ve KKO çoğunlukla 

ters yönlü hareket etmektedir (Grafik 16). İnşaat sektöründe olduğu gibi ticaret sektöründe de 

çalışan devir oranları yüksek seyretmektedir (Peryön 2012 ve 2015). Bu nedenle sektörün 

istihdamındaki değişimlerin kapasite kullanımına daha fazla yansıdığı düşünülmektedir.    

Grafik 13: KKO, Talep, Güven Endeksi              Grafik 14: KKO, İstihdam, Katma Değer 

  

Grafik 15: KKO, Talep Yetersizliği,Finansman Grafik 16: KKO, İşgücü Sorunları, Malzeme –
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 İstihdam iki çeyrek ile KKO’yu öncelemekte ve korelasyon katsayısı -0.69 olarak hesaplanmaktadır. Korelasyon katsayısının 
eksi işaretli olması sektörün istihdamı arttığında kapasitedeki artışa bağlı olarak KKO’nun azaldığına işaret etmektedir. 
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Sorunları Ekipman Eksikliği 

  

İmalat Sektörü 

İmalat sanayinde güven endeksi ve KKO arasında belirgin bir ilişki gözlenmezken talep 

ve KKO arasında eş zamanlı ve kuvvetli bir ilişki vardır (Grafik 17). Servis sektörlerinden 

farklı olarak imalat sanayinde kapasite kullanımı ile katma değer ve istihdam ilişkisi daha 

kuvvetli bir şekilde gözlenmektedir (Grafik 18). Sonuçları burada belirtilmemekle beraber 

imalat sanayinde KKO’nun üretimi kısıtlayan faktörlerden ne yönde etkilendiğini incelemek 

amacıyla KKO’nun bağımlı değişken, üretimi kısıtlayan faktörlerin de bağımsız değişkenler 

olduğu bir regresyon modeli çalıştırılmıştır. Model tahmin sonuçlarına göre mali 

imkânsızlıklar ile talep ve işgücü yetersizliğindeki artışlar KKO ile ters yönlü, hammadde ve 

ekipman eksikliği ise KKO ile aynı yönlü hareket etmektedir. Standardize edilmiş katsayılara 

göre hammadde ve ekipman eksikliği imalat sanayinde üretimi kısıtlayan en önemli faktör 

olmasına rağmen KKO ile aynı yönde hareket etmesinin imalat sanayinde sürekli olarak bir 

girdi stoğunun mevcut olması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Model sonuçları serilerin 

grafiksel gösterimi ile de uyumludur (Grafik 19 ve Grafik 20). 
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Grafik 17: KKO, Talep, Güven Endeksi              Grafik 18: KKO, İstihdam, Katma Değer 

  
* 
Ölçek uyumsuzluğunu gidermek için grafikte RKGE’nin 100’den 

farkı alınmıştır.   

Grafik 19: KKO, Talep Yetersizliği, Finansman 

Sorunları 

Grafik 20: KKO, İşgücü Sorunları, Malzeme –

Ekipman Eksikliği 

  

4. Sonuç 

Bu notta hizmetler, ticaret ve inşaat sektörleri için KKO serileri hesaplanmıştır. Sektörel 

KKO serileri ile katma değer ve istihdam verileri arasında yakın bir ilişki gözlenirken bu ilişki 

imalat sanayinde servis sektörlerine kıyasla daha kuvvetlidir. Benzer şekilde KKO ile faaliyeti 

sınırlayan faktörler arasındaki ilişki imalat sanayinde servis sektörlerine kıyasla daha belirgin 

ve kuvvetlidir. Faaliyeti kısıtlayan faktörler incelendiğinde hizmetler ve ticaret sektörlerinde 

istihdamın kapasite kullanımı açısından makine-teçhizattan daha önemli olduğu 

görülmektedir. İmalat ve inşaat sektörlerinde ise mal-ekipman eksikliği daha belirleyici 

olmaktadır. Hesaplanan KKO serilerinin yanı sıra faaliyeti kısıtlayan faktörlerden talep 

yetersizliği sorusunun da katma değer ile yakından ilişkili hareket etmesi konjonktür 

analizinde bu serilerin takibinin önemine işaret etmektedir. Bununla birlikte servis sektörü 
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KKO’larında ve faaliyeti kısıtlayan faktörlerde 2015 yılı ilk çeyreğinde görülen azalışın 

nedenleri tam olarak açıklanamamaktadır.      

Sonuç olarak, servis sektörü için hesaplanan kapasite kullanım oranı serilerinin bilgi 

değerinin yüksek olduğu ve bu sektörler için aylık frekansta ve zamanlı yayımlanan az sayıda 

öncü gösterge olmasından ötürü bu göstergelerin servis sektörü faaliyetini takip etmede 

önemli bir bilgi sağladığı düşünülmektedir. Bununla beraber analizlerin kısa bir zaman dilimini 

kapsadığı not edilmelidir.  
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