
1/9 

        DENİZLİ SANAYİ ODASI     Ağustos 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denizli Sanayi Odası 
Tekstil Sektörü 

Genel Görünüm Anketi 
 
 

18 Ağustos 2005 
 
 



2/9 

        DENİZLİ SANAYİ ODASI     Ağustos 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye tekstilinin ağır topu Denizli, kan kaybediyor!.. 
Denizli Sanayi Odas’nın tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyeleri arasında 
gerçekleştirdiği “Tekstil Sektörü Genel Görünüm Anketi”, Türk tekstilinin 

sorunlarına ayna tutuyor… 

Tekstil sektöründe iyiden iyiye kendini hissettiren sorunların adının konduğu 
anket, yaşanan sıkıntıları ayrıntılı olarak sıralıyor... 

Bir yandan tekstilcilerin sektörlerine bakış açılarını ortaya koyan anket, diğer 
yandan önümüzdeki dönemdeki planlarını gün ışığına çıkarıyor… 

Sektör dendiği kadar krizde mi; kapasite kullanım oranları hangi düzeyde; işçi 
çıkarma gündemde mi; YTL ne kadar değerli; teşvik politikası doğru mu; yatırım 

yapmayı planlıyorlar mı; gerçek rekabet Uzakdoğu’daki Çin’de mi, yoksa 
‘içimizdeki’ Çin’de mi; ve belki de hepsinden önemlisi çıkış yolu nerede?.. İşte 
bütün bunların yanıtı ve daha fazlası, Denizli Sanayi Odası’nın “Tekstil Sektörü 

Genel Görünüm Anketi”yle birlikte kamuoyuna açıklanıyor!.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/9 

        DENİZLİ SANAYİ ODASI     Ağustos 2005 
 

 
Denizli Sanayi Odası 

Tekstil Sektörü Genel Görünüm Anketi* 
 

(1) Son 1 yıl içinde,ortalama kapasite kullanımınız hangi oranda seyretti? 

 a) % 50’nin altında   % 8 

 b) % 50 – 75    % 43 

 c) % 75 – 100    % 45 

 d) % 100’ün üstü (fason iş verme dahil) % 4 

 

(2) Son 1 yıl içinde,işçi çıkardınız mı? 

 a) Evet     % 40 

 b) Hayır     % 60 

 

(3) Önümüzdeki 1 yıl içinde, yatırım yapmayı planlıyor musunuz? 

 a) Evet     % 17 

 b) Hayır     % 83 

 

(4) YTL’nin yabancı paralar karşındaki değerini, nasıl buluyorsunuz? 

 a) Değerli    % 32 

 b) Aşırı değerli    % 53 

 c) Tam değerinde   % 11 

 d) Düşük değerli    % 4 

 

(5) 5084 sayılı Teşvik Yasası ile Denizli’ye, haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? 

 a) Evet     % 98 

 b) Hayır     % 2 

 

(6) İş yaşamında karşılaştığınız en büyük sıkıntı nedir? 

 a) Kur politikası    % 24 

 b) Teşvik politikası   % 18 

 c) İleriyi görememe   % 18 

 d) Yıkıcı yerli rekabet   % 17 

 e) Uzak doğu rekabeti   % 15 

 f) Finansman bulamama   % 4 

 g) Politik belirsizlik   % 4 

 

(7) Tekstil sektörünün krizde olduğunu düşünüyor musunuz? 

 a) Evet     % 87 

 b) Hayır     % 13 
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(8) Tekstildeki sıkıntılar için aşağıdakilerden hangilerine eğilmek çözüm olabilir? 

 a) Marka-imaj    % 35 

 b) Verimlilik-modernizasyon  % 30 

 c) Moda-tasarım    % 20 

 d) Teknik tekstil    % 15 

 

*Bu Anket, Denizli Sanayi Odası 2. ve 11. Meslek Komitelerinin Aktif Katılımıyla Hazırlanmıştır... 
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Denizli Sanayi Odası 
Tekstil Sektörü Genel Görünüm Anketi Değerlendirme 

 
 

Denizli: Türk ekonomisinin yüz akı!.. 
Tekstil: Denizli Ekonomisinin Lokomotifi! 

●Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında Denizli ili 12. sırada yer alırken, merkez 
ilçesi ise 9. sırada bulunuyor… 
●Denizli’nin GSMH’den yüzde 1,2’nin üzerinde pay aldığı tahmin ediliyor… 
●2004’te 623 milyon YTL’lik vergi tahakkukuyla Denizli, Türkiye’de 14. sırada 
bulunuyor… 
●2004 sonunda kendi gümrüklerinden yaptığı ihracatı 1 milyar 186 milyon doları 
aşan Denizli (diğer illerdeki gümrüklerden yapılan Denizli orijinli ihracat dikkate 
alındığında bu rakamın 1,5 milyar doları aşabileceği öngörülüyor), Türkiye’nin 
ihracatta bir milyar doları aşan 9 başarılı ilinden biri… 
●2004 yılı İSO 500 listesinde 12 firmayla yer alan Denizli’de, bu firmaların yarısı 
tekstil sektöründe etkinlikte bulunuyor… 
●İhracat odaklı bir ekonomik faaliyet içinde bulunan Denizlili tekstilciler, dünyanın 
dört bir yanındaki 109 ülkeye ihracat yapıyor… 
●2004 yılında Türkiye’nin ihracatından yüzde 1,15’lik bir pay alan Denizli, 
Türkiye’nin toplam tekstil ve konfeksiyon ihracatının ise yüzde 5,77’sini 
gerçekleştiriyor… 
●Tekstil ve hazır giyim sektörünün Denizli’nin toplam ihracatından aldığı pay, 
yüzde 78’i aşıyor… 
●Türkiye’nin bornoz ihracatının yüzde 66’sını, havlu ihracatının ise yüzde 69’unu, 
tek başına Denizlili tekstilciler gerçekleştiriyor… 
●Görece emek yoğun bir sektör olan tekstil sektörü Denizli’de istihdam deposu 
olarak işlev görerek, sosyal gerilimleri giderici bir rol oynuyor… Türkiye genelinde 
toplam istihdamdan yüzde 13,6 oranında pay alan tekstil sektörü, Denizli’de SSK’lı 
işgücünün yüzde 42,5’ine istihdam sağlıyor… 
 
Kapasite ve istihdam iyi, ama... ‘Ama’sı var!.. 
●Denizli tekstil sektörünün yüzde 92’sinde, son bir yıl içinde ortalama kapasite 
kullanım oranı yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti... 
●Denizlili tekstilcilerin yüzde 60’ı, aynı dönemde işçi çıkarmadı. İşçi çıkaranların 
oranı, yüzde 40’ta kaldı... 
●Tekstil sektörünün doğası gereği, siparişler mevsimsel dalgalanma gösteriyor ve 
buna bağlı olarak üretimde ortaya çıkan dönemsel dalgalanmalar istihdam 
rakamlarına artış ve azalış olarak yansıyor. 
●Aynı dönemde sektördeki ortalama kapasitenin yüksek seyrettiği göz önünde 
bulundurulduğunda, yüzde 40’lık oranın ağırlıkla dönemsel üretimdeki iniş 
çıkışlardan ileri geldiğini söylemek olanaklı… 
 
Havlunun bir numarası Denizli, yatırımda havlu attı! 
●Yatırım yarışında yıllar yılı en başa güreşen Denizli, son dönemde hız kesti… 
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●Üstelik bu yatırımdan kaçınma olgusu, yalnızca geçmişe özgü bir sorun olmaktan 
çıkıp Denizli tekstil sektörünün geleceğini de ipotek altına alıyor… 
●Denizlili tekstilcilerin yalnızca yüzde 13’ü, önümüzdeki bir yıl içinde yatırım 
yapmayı planlıyor. Yatırım yapmayacağını açıklayanların oranı ise, ne yazık ki yüzde 
87’ye ulaşıyor…  
●Anketimizin yatırımla ilgili sorusuna verilen bu yanıt, teşvik belgesi sayılarındaki 
dramatik gerilemeyle bire bir örtüşüyor: 
●Teşvik belgesine bağlı öngörülen yatırım tutarı 2003’te 354 milyon YTL iken, 
2004’te 233 milyon YTL’ye ve 2005’in ilk 5 ayında ise 60 milyon YTL’ye gerilemiş 
durumda. 
●Öngörülen istihdam rakamları ise daha olumsuz bir tablo çiziyor: 2003 yılında 6 bin 
130 kişi olan öngörülen istihdam 2005’in ilk 5 ayında topu topu 611 kişiye inmiş 
durumda!.. 
●Bugünün zorlu koşulları karşısında yatırım yapmayan Denizlili tekstilciler, göz göre 
göre geleceklerini feda ediyor. 
●Makine parkını yenilemekte zorlanan Denizli’yi, teknolojik yarışta rakipleri 
karşısında sıkıntılı günler bekliyor; istihdam yaratma potansiyelinin her gün biraz 
daha yitirilmesi de cabası!.. 
 
Aşırı değerli YTL ve hatalı teşvik, Denizli tekstiline kan kaybettiriyor!.. 
●Denizlili tekstilcilerin yarısından fazlası yabancı paralar karşısında YTL’yi ‘aşırı 
değerli’ buluyor. ‘Değerli’ bulanların oranıysa, yüzde 32 düzeyinde... 
●Tekstilcilerimizin yalnızca yüzde 11’i, YTL’nin olması gerektiği değerde bulunduğu 
kanısında… 
●Nitekim Merkez Bankası tarafından açıklanan ‘reel kur endeksi’ne göre Temmuz 
2005’te tüm zamanların rekorunu kıran YTL, yüzde 60’ın üzerinde değerli. Bu, 2001 
krizi patladığındaki düzeyi bile mumla aratacak denli yüksek bir oran!.. 
●Yüzde 24 ile iş yaşamında karşılaşılan en büyük sıkıntının ‘kur politikası’ olarak 
ifade edilmesi, YTL’nın aşırı değerlenmiş olması gerçeğiyle yakından ilintili… 
●Ekonomisi büyük ölçüde ihracata dayanan Denizli, düşük seyreden döviz 
kurlarından en büyük zarar gören illerin başında geliyor… 
●Yanlış kur politikasının kurbanı olan Denizlili sanayiciler, ihracat üstüne ihracat 
yaptıkları için adeta cezalandırılmış durumda… 
●5084 sayılı Teşvik Yasası’nın kapsamı dışında bırakılan Denizli’de tekstilcilerin 
neredeyse tamamı (yüzde 98), bunun Denizli’ye yapılmış ‘ağır’ bir haksızlık 
olduğunu düşünüyor… 
●Hatalı ‘teşvik politikası’nın yüzde 18 ile en büyük ikinci sıkıntı olarak sıralanması 
da, Denizli’ye karşı yapılmış bu haksızlığın diğer bir yansıması… 
 
Çin, Çin’de olmaktan çok ‘içimizde’!.. 
●Denizlili tekstilcilerin en büyük üçüncü sıkıntısı ise yüzde 18 ile ileriyi görememe. 
Bunu hemen ardından yüzde 17 ile ‘yıkıcı’ yerli rekabet geliyor. 
●Satış yapmakta sıkıntı çeken Denizlili tekstilcilerin sıklıkla başvurduğu ‘ölümüne’ 
fiyat rekabeti, ‘Gemisini kurtaran kaptan’ zihniyetinin bir ürünü aslında. 
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●Yabancı alıcılar karşısında günü kurtarmaya dönük bir çıkış yolu olarak kullanılan 
abartılı fiyat kırma yarışından, uzun vadede Türk tekstilinden başkası zararlı 
çıkmayacak… 
●Ucuz işgücü ve enerji cenneti Çin’in yanı sıra Hindistan ve Pakistan kaynaklı 
rekabet bile yüzde 15’lik oranıyla çekilen sıkıntılar sıralamasında yıkıcı yerli 
rekabetin gerisinde kalıyor… 
●Çin’i bulmak için çok öteye, ta Uzakdoğu’ya kadar uzanmaya gerek yok. Asıl Çin 
hemen yanı başımızda, kapı komşumuz olarak ensemizde!.. 
●Finansman bulamama ve politik belirsizliğin yüzde 4’lük düzeylerde kalması, siyasi 
istikrara duyulan güveni gözler önüne sererken, finansmanın şimdilik öncelikli bir 
sorun olmadığının altını çiziyor… 
 
Teknik tekstil keşfedilmeyi beklerken, konvansiyonel yöntemler revaçta!.. 
●Yaşanan sıkıntıların aşılmasında, ‘marka – imaj’ yüzde 35’lik oranıyla başı çekiyor. 
●Onu sırasıyla diğer konvansiyonel uygulamalar izliyor: yüzde 30 ile ‘verimlilik – 
modernizasyon’ ve yüzde 20 ile ‘moda – tasarım’… 
●Buna karşın tekstil sektörünün geleceğini temsil eden ‘teknik tekstil’, yüzde 15’lik 
oranıyla kendine ancak son sırada yer bulabiliyor… 
 
Sonuç Yerine: 
Denizlili tekstilcilerden zor zamanlarla başa çıkma taktikleri: 
Denizlili tekstilciler yaşanan sıkıntılara, kurulu kapasitelerini sonuna kadar 
zorlayarak, karlarından vazgeçme pahasına fiyat kırarak göğüs geriyor, germeye 
çalışıyor!.. Ne var ki bu ayakta kalma mücadelesinde gelecek, göz göre göre 
ıskalanıyor. Günü kurtarmak adına geçici çözümlere sıkı sıkıya sarılan tekstilciler, 
yatırım yapmıyor, yapamıyor!.. 
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Denizli Sanayi Odası 
Çözüm Önerileri 

 
 

İstihdam sorununa çözüm; hemen şimdi!.. 
OECD ülkeleri arasında istihdam maliyeti en yüksek ülke olan Türkiye’de, üretim ve 
kayıtlı istihdamın desteklenmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğin 
korunabilmesi için toplam istihdam vergilerinin AB ortalamalarına yaklaştırılması 
gerekmekte… 

� Sektörümüz,  
►Mevcut yatırımlarda 
►3 yıl süre ile 
►Bölge ayrımı olmaksızın 
►5084 sayılı Yasa kapsamındaki desteklerden (arsa tahsisi hariç) 
yararlandırılmalı... 

 
Sanayimiz göçmeden, enerji fiyatları indirilmeli!.. 

Sanayicilerimizin katlanmak sorunda kaldığı dünyanın en yüksek enerji fiyatları, AB 
ortalamasına çekilerek uluslararası pazarlarda rekabet gücümüz arttırılmalı... 

� Hassas sektörlerde faaliyet gösteren imalatçı firmalar için 
►Sanayi elektrik girdisi AB ortalamasına çekilmeli 
►Enerji giderleri ( elektrik, fuel oil, doğal gaz vb) geçmiş yıllarda 
olduğu gibi, dahilde işleme rejimi kapsamında vergi resim harç 
istisnasından yararlanmalı... 

 
Söz verilen KDV indirimi, gerçekleştirilmeli!.. 

� Tekstil ve hazır giyim sektörü KDV oranının %18 olması, kayıtlı ekonominin 
genişlemesini engellemekte… 

� Bu sektörde KDV’nin %8’e düşürülmesi KDV gelirlerini azaltmayacak… 
� Bu nedenle, KDV oranları 

►Pamuk ve yün elyafında olduğu gibi tüm elyaflarda ve pamuk 
çırçırlama faaliyetlerinde %1 
►Diğer tüm tekstil hazır giyim, aksesuar, fason hizmetler ve 
perakende %8 oranında uygulanmalı... 

 
İhracatın finansmanı kolaylaştırılmalı! 

Finansman maliyetlerinin yüksekliği, bankaların üretimdeki kredi desteğini çekmesi 
ve özkaynak eksikliği sektörün önde gelen sorunlarının başında geliyor... 

� Basel II kriterleri 2007’de uygulamaya konulmamalı 
� Eximbank fonları düzenli olarak arttırılmalı. Bu amaçla, 

►Eximbank’ın sermayesi artırılmalı 
►Vadeli ithalatta alınan KKDF özel bir hesapta toplanmalı ve tamamı 
her ay performans kriterlerine göre ihracatçılara aktarılmalı... 
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� Bankaların kullandırdıkları ihracat kredilerinde karşılık ayırma oranları 
sıfırlanmalı 

� BSMV oranı düşürülmeli… 
 
 
 


