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DENİZLİ SANAYİ ODASI 

DENİZLİ SANAYİSİ GENEL GÖRÜNÜM ANKETİ 2012 

Denizli Sanayi Odası (DSO) her yıl üyeleri arasında ‘Denizli Sanayisi Genel Görünüm 
Anketi’ni gerçekleştirerek, bu anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. 

Genel Görünüm Anketi 2011 DSO’ya üye bin üç yüz altı sanayiciden bin iki yüz’üne 
gönderildi. Bunlardan 193’ü, yani %16,08’i anketi yanıtladı. 

Anket Denizli sanayini üretim, kapasite kullanımı, satış, sipariş, karlılık, yatırım, ihracat ve 
istihdam gibi çeşitli açılardan mercek altına alıyor. 2011 yılında bu alanda yaşanan gelişmeler 
ile 2012 yılının beklentilerine ışık tutuyor. 

Genel Görünüm Anketi, Denizli ekonomisinde 2011 yılının, 2010 gibi olumlu bir yıl olarak 
geride kaldığını gösteriyor. 2012’nin geçen yıldan biraz daha iyi bir yıl olabileceğine işaret 
ediyor. Ancak genel olarak beklentilerdeki iyimserlik, krizin ardından gelen toparlanmanın 
damgasını vurduğu 2010 yılının beklentilerinin gerisinde kalıyor. 

2010 yılı Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm Anketi, bugüne dek yapılan anketler içinde 
üretim, iç satış, dış satış, yeni sipariş ve istihdam beklentileri bakımından en olumlu tabloyu 
ortaya seriyordu. 

 

●Denizli Sanayisi İstihdam Yaratmaya Devam Ediyor 
Anketi yanıtlayan sanayiciler arasında ortalama çalışan sayısı 2010 sonunda 233 iken, bu 
rakam 2011’de %4,3’lük azalışla 223’e geriledi. Ancak bu rakam kendi başına Denizli işgücü 
piyasasındaki durumu yeterince açıklamıyor. 2010 yılıyla karşılaştırıldığında 2011’de, 
ortalama çalışan sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Global krizin en çok etkilediği alanlardan 
biri olan işgücü piyasasındaki düzelmenin 2010’dan sonra 2011’de de devam ettiği 
anlaşılıyor. 

İstihdamla ilgili soruya verilen yanıtlar, SGK tarafından açıklanan SSK’lı istihdamı verileriyle 
örtüşüyor. 2011 yılında toplam SSK’lı istihdamı %9’luk, yani 12 bin 669 kişilik bir çoğalmayla 
ile 142 bin 332’den 155 bin bir’e çıktı. 

2010’da olduğu gibi 2011’de de her 5 sanayiciden 4’ü ‘istihdamım arttı ya da aynı kaldı’ diyor. 
Aynı soruya verilen yanıtlar sektörel bazda incelendiğinde, istihdamdaki en olumlu tablo, 
ankete yanıt veren her firmanın ‘istihdamım arttı’ dediği ‘Elektrik - Elektronik ve Kablo’ 
sektöründe. Onu %60 ile  ‘Mermer-Taş, Toprak, İnşaat’ sektörü izliyor. İstihdamın lokomotifi 
‘Tekstil ve Konfeksiyon’ sektöründe ise ‘istihdamımızı artırdık’ diyenlerin oranı, %36,67 
oranında. Gerçi bu oran %29,03 olan 2010’un 7,56 puan üzerinde. 

Öte yandan istihdam beklentileri bakımından 2012 yılının, 2011’den çok daha iyi bir yıl 
olacağı öngörülüyor. 2012’de ‘istihdamımız azalacak’ diyenler yalnızca %3,92. Ne var ki 
istihdamda artış olacağına inananlar %35,29 olurken, ağırlık %60,78 ile istihdamın yerinde 
sayacağı fikrinde birleşiyor. 

 

●2010’da Üretim, Satış ve Siparişler Yüksek Seyretti 
2011’de neredeyse her 3 sanayiciden 1’i üretim, iç ve dış satış ile yeni siparişlerinin arttığını 
belirtiyor. 2012 yılı beklentileri ise daha olumlu. Özellikle yeni siparişlerde artış oranı geçen 
yılın 7 puan üzerinde %64.58 olarak tahmin ediliyor. 

Sektörel açıdan bakıldığında ortalamayı önceki yıl olduğu gibi ‘Elektrik - Elektronik ve Kablo’ 
sektörünün yukarıya taşıdığı gözleniyor. Bu sektörde üretimin ve satışların arttığını 
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belirtenlerin oranı %100. Oysa ‘Tekstil ve Konfeksiyon’ sektöründe 2011’de üretim artışını 
belirtenlerin oranı %55’te kaldı. Bununla birlikte bu sektörde 2012’de üretim artışı olacağını 
düşünenler %62’ye erişiyor. 

 

●Kapasite Kullanımım Oranları 2012’de, 2011 Gibi Yüksek Olacak 
Denizlili sanayicilerin %81,67’si, 2010’da yüzde 50’nin üzerinde ortalama kapasite kullanım 
oranına eriştiğini bildiriyor. Bu oran 2011’de 3 puanın üzerinde bir artışla %85’e kadar çıktı. 
Dahası 2012 beklentisi, her iki oranı da aşarak %88,14’e varıyor. Bu yüksek oran üretim, 
satış, sipariş ve istihdama ilişkin 2012’in iyimser beklentilerini doğruluyor. Sektörel bazda ise 
Denizli sanayisinin motor gücü ‘Tekstil ve Konfeksiyon’ sektörü, genel ortalamalara yakın 
seyrederken, en olumlu tablo ‘Elektrik - Elektronik ve Kablo’ ve ‘Mermer-Taş, Toprak, İnşaat’ 
sektörlerinde. Bu sektörlerde 2012 için yüzde 50’nin üzerinde ortalama kapasite kullanım 
oranları beklentisi %100’e tırmanmış durumda. 

 

●2011’de Karlılık, 2010’dan Daha İyi 
2011’de ‘Karlılığım arttı’ diyenlerin oranı %42,11. ‘Aynı kaldı’ diyenlerin oranı %15,79. Oysa 
2010’da bu oranlar sırasıyla %34,52 ve %20,24’tü. Karlılıktaki olumluya gidiş bununla da 
sınırlı değil. ‘Karım azaldı’ diye işaretleyenlerin oranı 2011’de, 2010’a göre 5,39 puanlık bir 
düzelme ile %35,09’a indi. Sektörler itibarıyla karlılıkta en olumlu tablo ‘Tekstil ve 
Konfeksiyon’ sektöründe. Sektördeki firmalardan %43,75’i karlılık artışı belirtiyor. 2010’un 
karlılık artışı birincisi Mermer-Taş, Toprak, İnşaat’ sektörü 2011’de %75 oranında karlılıkta 
bir değişim yaşanmadığını açıklıyor. 

 

●Hammadde Maliyetlerindeki Artış 2010’a damgasını Vurdu 
Denizlili sanayiciler 2011’de, her türden maliyet kaleminin arttığına vurgu yapıyor. Enerji 
maliyetindeki artış %86,21’lik yanıtlanma oranıyla ilk sırada. Bunu %73,68 ile hammadde – 
aramalı ve %59,65 ile istihdam maliyeti izliyor. Yatırım mallarındaki maliyet artışı ise %53,70 
oranında. 

Enerji maliyeti artışı, istisnasız olarak tüm sektörlerde en başta yer alıyor. Bu durum, 
dünyada ve Türkiye’de artan petrol, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının bir yansıması olarak 
karşımıza çıkıyor. 

 

●Tahsilat Vadeleri İyileşti, Ama Hala Uzun 
Anketi yanıtlayan her 2 sanayiciden biri tahsilat vadelerinin uzadığına vurgu yapıyor. 
‘Değişmedi’ ve ‘kısaldı’ diyenlerin oranı ise, sırasıyla %41,67 ve %8,33. Bunlar 2010 yılına 
göre daha iyi oranlar. Önceki yıl ‘tahsilat vadelerim uzadı’ diyenlerin oranı %56,98’di. 

 

●Finansman Sorunu İyiye Gidiyor 
2011’de finansman sorunu yaşayanların oranı 26,79. Bu tüm anketler içinde en düşük oran. 
Bu oran geçen yıla göre 7 puanlık bir iyileşmeyi ortaya koyuyor. 

Finansman sorununun en önemli nedeni %28,57 ‘teşviklerin yetersizliği’. Denizli’nin yıllardır 
teşvik mağduru bir il olduğu gerçeğine işaret eden bu yanıt, soruna gerçekçi bir çözüm 
bulunması gerektiğinin de altını çiziyor. İkinci sırada, geçen yılki anketin birincisi %25,71 ile 
‘müşterilerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi’ yer alıyor. Bu yanıtı %20 ile ‘kredi 
maliyetinin yüksekliği’ ve %14,29 ile ‘işletme sermayesi yetersizliği’ izliyor.  
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●Bankalarla İlişkilerde İyi Bir Yıl Geride Kaldı  
Kredi kuruluşlarıyla ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi görünüyor. Bankalardan yakınanların 
oranında yıllardır gözlenen azalış trendi, 2011’de zirveye çıkıyor. 

Anketi yanıtlayanlar arasında bankalarından kredi kapatma yönünde çağrı alan oranı 2011’de 
%0. Bu Genel Görünüm Anketinde bir ilk. Kredi teminatını yükseltme uyarısı alanların oranı 
yalnızca %1,75. Oysa bu oran 2010’da %6,25’ti. Bu konularda bir başka ilginç sonuç, herhangi 
bir ihracat ödemesinin rıza aranmadan vadesinden önce kredisine mahsup edilenlerin 
oranının da %0 olması. Bu da anketimiz açısından bir başka ilk. 

 

●Faiz Maliyeti Yükseldi 
Banka kredileri, her 2 DSO üyesinden 1’i için ana finansman kaynağı. Banka kredilerinden 
sonra %31,25 ile Eximbank kredisi geliyor. Eximbank kredilerindeki artış göze çarpıyor. Bu 
oran 2010’da %23’tü.  

2011’de kredilerini yenileyenlerin oranı, önceki yıla göre 4 puanın üzerinde bir artışla 
%45,45. 

Kredi yenileyenler için vadenin büyük ölçüde değişmediği anlaşılıyor. Ancak ‘kredi maliyetim 
arttı’ diye belirtenlerin oranı %80’i buluyor. Bu önceki yılın tersi bir oran. 2010’da ankete 
yanıt verenlerin %65,52 kredi maliyetlerinin azaldığını kaydetmişti. Kredi maliyetlerinin 
artmasında, kurun yukarıya doğru gitmesi ve Merkez Bankası’nın para politikasında yaptığı 
değişiklikler sonucunda TL’nin maliyetini amaçlı ve sistematik olarak yükseltmesinin payı 
büyük. 

2011’de yabancı para cinsinden kredilerin toplam kredilere oranı ise %50’yi aşıyor. 2011’de, 
geçmiş yılların aksine TL’nin, yabancı paralar karşısında değer yitirmesi yüzünden döviz 
kredileri, eskiden olduğu gibi ucuz finansman kaynağı olmaktan çıktı.  

Denizlili sanayi şirketlerinin %57,14’ünde, yabancı para cinsinden borçların toplam borçlara 
oranı %50’nin üzerinde seyrediyor. İlk bakışta kur riskinin yüksek olduğunu düşündüren bu 
oran, işletmelerimizin %66,67’sinin ihracat yaptığı ve bu şirketlerin toplam cirosunun 
58,12’sinin ihracat oluşturduğu için önemli bir sıkıntı olarak algılanmıyor. 

 

●Yatırımlardaki Hareketlenme Azalarak da Olsa Sürüyor 
Ankete yanıt verenlerin %57,81’i, 2011’de yatırım yaptığını açıklıyor. Bu oran 2010’un 2.61 
altında, ama 2009’un 20,31 puan üzerinde. Diğer yandan yeni yatırıma gidenlerin oranı 
yalnızca %17,19. ‘Modernizasyon’, %31,25’lik oran ile en büyük sabit sermaye yatırımı olarak 
öne çıkıyor. 

Bununla birlikte 2012 yılı yatırımlar bakımından umut vaat ediyor: Denizlili sanayicilerin 
%37,70’i yurtiçinde yatırım yapmayı düşünüyor. Bu oran geçen yılın 11 puan azı. Ne var ki 
yurtdışına yatırım söz konusu olduğunda oran %3,33’e iniyor. 

Denizlili sanayiciler, 2012’de %18,90 ile verimliliği artırmaya, %16,54 ile pazarlamaya 
yoğunlaşma, %14,96 ile teknoloji yenileme ve ürün geliştirmeye ve %12,60 ile ürün kalitesini 
geliştirmeye ağırlık vermeyi planlıyor. Önceki yılın anketinde kendini gösteren AR-Ge ise 
%7,87 gibi anlamlı bir oranda yerini alıyor. 

Varolan işi dışında farklı bir işkoluna 2012’de yatırım yapmayı düşünenlerin oranı %30,65. 
Bu girişimcilerin %8,06’sı ‘gıda – organik tarım’, %6,45’i ‘hayvancılık’ alanlarını tercih 
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ediyor. Yeni ve farklı bir yatırım söz konusu olduğunda tekstil ve konfeksiyonun hiç 
anılmaması ise, sektörün son yıllarda pek de gözde olmadığının önemli bir göstergesi. 

 

●Denizlili Sanayici 2011’de İnovasyona Yöneldi 
Denizlili sanayicilerin 2011’de, iyileşme ve gelişme sağladığı alanların başında %21,24 ile 
‘ürün kalitesini yükseltme’ bulunuyor. Bunu %13,27 ‘işgücü verimliliğini artırma’, %13,27 ile 
‘teknoloji yenileme’ ve %11,50 ile ‘yeni pazarlara açılarak ihracat’ izledi. 

 

●Avrupa’daki Kriz Denizli’yi Olumsuz Etkiledi 
Avrupa’da 2011’e damgasını vuran kriz Denizlili sanayicilerin %61,67’sini olumsuz etkiledi. 
Anketi yanıt verenlerin %91,80’i krizin sona ermediği kanısında ve krizin olumsuz etkilerinin 
bir yıldan daha uzun süreceğine inanıyor.  

 

●2012’de Büyüme Düşer, Enflasyon Tek Hanede Kalır 

Denizlili sanayicilerin 2012 sonu ekonomik ve finansal göstergelere ilişkin tahminleri şöyle: 

Büyüme   :%4,55 

ÜFE    : %8,73 

TÜFE    : %9,14 

Dolar    : 1,83 

Avro    : 2,45 

Parite    : 1,3380 

TCMB Gecelik Faiz  : %8,08 

 

Denizlili sanayicilerin 2011 sonu ekonomik ve finansal göstergelere ilişkin tahminleri ise 
şöyleydi: 

Gösterge     Tahmin Gerçekleşme 

Büyüme :   %5,37 %8,5 

ÜFE :   %7,63 %13,33 

TÜFE :   %7,21 %10,45 

Dolar :   1,637 TL 1,8889 TL 

Avro :   2,205 TL 2,4436 TL 

Parite :   1,3470 1,2936 

TCMB Gecelik Faiz :   %7,5 %12,5 

 


