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DENİZLİ SANAYİ ODASI 
DENİZLİ SANAYİSİ GENEL GÖRÜNÜM ANKETİ - 2006 

Denizli Sanayi Odası, bin 30 üyesi arasında yaptığı “Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi” 
ile Denizli sanayisinin fotoğrafını çekiyor. Bu yıl ikincisi yapılan anket, geçen yılkinden 
farklı olarak tekstil ve konfeksiyon sektörünün yanı sıra Denizli sanayisini bir bütün olarak 
kapsayacak biçimde genişletildi. Bu sayede Denizli’deki tüm sanayi kollarını kapsayan 
anket, Denizli sanayisinde son iki yılda üretim, kapasite kullanımı, satış, karlılık, 
finansman, yatırım, istihdam, gibi konularda yaşanan gelişmeler ile 2006 son çeyreğine 
ilişkin beklentileri gözler önüne seriyor.  

Üç ana bölümden oluşan Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketin ilk bölümünde, Denizlili 
sanayiciler, ‘Sabit sermaye yatırımı yapıyorlar mı’, yapıyorlarsa ‘Hangi alanlara ağırlık 
veriyorlar’, ‘Faaliyetlerini yurtdışına kaydırmayı planlıyorlar mı’ ya da ‘Kendi işleri dışında 
hangi alanlara yatırım yapmayı tasarlıyorlar’ gibi sorulara açıklık getiriyor. 

Denizlili sanayicilerin ekonomik ve finansal göstergelere ilişkin tahminlerini sıralayan 
anketin ikinci bölümünde, YTL’nin değeri ve mayıs-haziran aylarında finansal piyasalarda 
yaşanan türbülansın tekrarlanma olasılığını sorgulanıyor. 

Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketinin son bölümünde ise, aile şirketleri ve 
kurumsallaşma bakımından Denizli sanayisinin görünümüyle ilgili önemli unsurlar ortaya 
konuyor. 

‘Denizli sanayisi sıkıntılı bir dönem mi geçiriyor’ 
‘İstihdam geriliyor mu, yoksa yeni işe almalar mı söz konusu’ 
‘Üretim ve satışlar geçen yıla göre yükseldi mi, azaldı mı’ 

‘Kapasite kullanımı oranları ne durumda’ 
‘Satışlarda hedefler tutturuldu mu’ 

‘Karlılık nasıl bir grafik çiziyor’; ‘Finansmanda sıkıntı yaşanıyor mu’ 
‘Kullanılan finansman kaynakları nelerdir’ 

‘Yabancı para biriminden borçların toplam krediler içindeki payı nedir’ 
‘Karşılaşılan zorlukları aşmada, hangi yollara başvuruluyor’ 

‘Varolan işler bırakılıp farklı sektörlere yönelme söz konusu mu’ 
‘Dolar, euro yılı kaç liradan tamamlayacak’ 

‘Ufukta yeni bir finansal türbülans var mı; ‘Yılın son çeyreğinde neler olacak’ 
‘Denizlili sanayici yakın gelecek konusunda iyimser mi, kötümser mi’ 

…bütün bu soruların yanıtları ve fazlası Denizli Sanayi Odası Denizli Sanayisi Genel Görünüm 
Anketi” ile kamuoyuna duyuruluyor… 
 

Bin 30 DSO üyesinden 227’sinin yanıtladığı Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketinin 
Satırbaşları Şöyle: 
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(1) Tekstil Denizli’nin Ana Sektörü 
Ankete yanıt verenlerin yarıdan fazlası (%54,74) ‘Tekstil ve Konfeksiyon’ sektöründe 
faaliyet gösteriyor. Bunu %13,16 ile ‘Demir - Çelik, Metal - Madeni Eşya, Makine İmalat’, 
%5,79 ile ‘Gıda’, %5,26 ile ‘Madencilik - Mermer’, %3,16 ile ‘Kablo - Bakır Tel’ ve %12,58 
‘Diğer’ meslek grupları izliyor. 
 
(2) İşletme Sayısındaki Oransal Artış, İstihdamı Geçiyor! 
2005 Eylül’ünde işletme başına çalışan sayısı 183’ken, bu rakam 2006 Eylül’ünde yüzde 
4,4’lük azalışla 175’e geriledi. Oysa aynı dönemde Denizli’deki toplam SSK’lı sayısı, 132 bin 
268’den %7,8’lik artışla 142 bin 615’e çıktı. Ancak Eylül 2005’te 14 bin 506 olan SSK’ya 
kayıtlı işyeri sayısı %11,69’luk yükselişle bir yıl sonra 16 bin 202’ye kadar ulaştı. Bunun 
anlamı şu: ankete yanıt veren DSO üyeleri ortalama işçi sayısında anılan dönemler itibarıyla 
kısıntıya giderken, yeni açılan işyerlerinin de katkısıyla Denizli’deki toplam istihdam artışı 
gerçekleşmiş durumda. 
 
(3)  Üretim ve Satışlar Arttı 
2005 Ocak – Eylül döneminde sanayicilerimizin neredeyse yarısı üretimin (%48,82), iç 
(%49,09) ve dış (%47,83) satışların ‘arttığı’nı belirtiyor. Aynı dönemde ‘azaldı’ diyenlerin 
oranı ise sırasıyla %14,71, %15,76 ve %19,13’te kalıyor. Buna karşın istihdam aynı kaldı 
diyenlerin oranı, yarında fazla (%51,27). 
2006 Ocak – Eylül dönemindeyse üretim, iç ve dış satışlar bakımından tablo biraz daha iyiye 
gidiyor. ‘Arttı’ diyenlerin oranı üretimde %54,60’a, iç satışlarda %50,30’a ve dış satışlarda 
%55,56’ya kadar yükseliyor. Ne var ki istihdamda aynı olumlu tablo görülmüyor. İstihdam 
‘aynı kaldı’ diyenlerin oranı bir yıl öncesine göre 19,98 puan inerken, ‘azaldı’ diyenlerin 
oranı ise 2005’in aynı dönemine göre 13,63 puanlık artışla %29,45’e çıkıyor.  
 
(4) 2006’nın Son Çeyreğinde Üretim ve Satışta Gerileme Bekleniyor 
2006’nın son çeyreğinde üretim (%41,38), iç satış (%38,82) ve dış satışta (%42,24) ‘artış’ 
olacak diyenlerde, yılın ilk 9 ayına göre belli bir gerileme söz konusu. Bu yılın ilk dokuz 
ayında anketi yanıtlayanların yarıdan fazlası üretim, iç ve dış satışlarımız ‘arttı’ diye görüş 
belirtmişti. Bunun en önemli nedeni siparişlerin yılsonuna doğru azalmasından kaynaklanan 
mevsimsel dalgalanma. Bununla birlikte istihdamda son çeyrekte önemli bir değişim 
beklenmiyor. İstihdam ‘aynı kalacak’ diyenlerin oranı %63,35 gibi ciddi bir çoğunlukta. 
 
(5) Kapasite Kullanım Oranı Yüksek Seyrediyor 
2005 Ocak – Eylül döneminde sanayicilerimizin %78,65’i %50’nin üzerinde ortalama kapasite 
kullanım oranına erişirken, bu yılın aynı döneminde bu oran 5 puanı aşkın artarak %83,71’e 
kadar yükselmiş durumda. 2006 geri kalanı içinse, bir miktar gerilemeyle de olsa kapasite 
kullanım oranının korunacağı beklentisi hakim. 
 
(6) Sanayicimizin Çoğu İhracatçı ve İhracatları Cirolarının Yarıdan Fazlası 
DSO üyelerinin %56,54’ü ihracat yapıyor. İhracat yapan sanayicilerimizin ihracat rakamının 
toplam cirodan aldığı pay 2005’te %51,14’ken, bu oran 2006’nın ilk 9 ayında %55,93’e 
çıkmış durumda. Aslında bu veri, 2005 ve 2006 yılı Ocak – Eylül dönemlerine ilişkin iç ve dış 
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satış rakamlarına paralel bir gelişme. İç satışlarım ‘arttı’ diyenlerin oranı 2006’da 2005’e 
göre 1,21 puan artarken, iç satışlarım ‘azaldı’ diyenlerin oranı ise 5,54 puanlık yükseliş 
göstermişti. Buna karşın dış satışlarım ‘arttı’ diye açıklayanların oranında 2005’e göre 
2006’da 7,73 puanlık bir artış ortaya çıkmıştı. 
Öte yandan ihracatçı sanayicilerimizin ihraç ürünlerindeki ithal girdilerin payı %16’lar 
düzeyinde seyrediyor. Bu oran Denizli’nin sınırlı ithal girdi ile hatırı sayılır ihracat 
rakamlarına imza atan, net döviz kazandıran bir kent olduğunun bir kez daha altını çiziyor. 
Nitekim 2006 yılının Ocak – Ekim döneminde bir milyar 393 milyon dolarlık ihracata karşılık, 
820 milyon dolarlık ithalat yapan Denizli’nin 10 aylık dış ticaret fazlası 573 milyon dolara 
varmış durumdaydı. İthal girdilere ilişkin bir başka veri ise, bu yılın ilk 9 ayında üretimde 
kullanılan ithal girdilerin payının büyük ölçüde ‘değişmediği’ni (%58,62) gösteriyor. 
 
(7) Kârlılık Oranları Pek Değişmedi 
2006 Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre kar oranımız ‘değişmedi’ 
diyenlerin oranı %22,10, ‘arttı’ diyenler %33,70, ‘azaldı’ diyenler %34,25 olarak gerçekleşti. 
Ayrıca ankete yanıt verenlerin %9,94’ü zarar ettiklerini belirtti. 
 
(8) Satışlar Hedeflerin ¼ Gerisinde 
Bu yılın ilk 9 ayında ortalama satışlar, satış hedefleri ortalamasının %74,02’si düzeyinde 
gerçekleşti. Bu oran satış hedeflerinin ¼ oranında saptığına işaret ediyor. 
 
(9) Finansmanda Ağırlık, Banka Kredilerinde 
Finansman sorunu yaşamayanlar %58,29 ile çoğunluğu oluşturuyor. Sorun yaşadığını belirten 
%41,71’lik kesim, bunun başlıca nedeninin ‘Kredi maliyetlerinin yüksekliği’ olduğunu 
(%29,45) vurguluyor. Mayıs – Haziran ayına damgasını vuran türbülansın bir başka 
yansımasını burada gözleyebiliyoruz. Finansal sarsıntının ardından özellikle lira cinsinden 
kredi maliyetleri, kayda değer oranda yukarı gitmişti. Bunu %20,55 ile ‘Teşviklerin 
azaltılması’, %19,86 ile ‘Yeterli özkaynak yaratamamak’ ve %13,70 ile ‘İşletme 
sermayesindeki hızlı artış’ izliyor.  
DSO üyelerinin zaman zaman yakındığı bir konu olan bankaların kredi kapatma çağrısının 
son bir yılda %8,28’de kaldığı anlaşılıyor. 
Yüzde 52,30’luk oranı ile banka kredisi en çok kullanılan finansman kaynağı olurken, 
%16,32 ile Eximbank kredisi ikinci sırada yer alıyor. 
Diğer yandan yabancı para cinsinden kredilerin toplam kredilere oranı yüksek seyrediyor. 
Denizlili sanayi şirketlerinin yarısında (%50,80), yabancı para cinsinden borçların toplam 
borçlara oranı %51’in üzerinde seyrediyor. İlk bakışta kur riskinin yüksek olduğunu 
düşündüren bu oran, işletmelerimizin yarıdan çoğu (%56,54) ihracat yaparak döviz geliri 
elde ettiği için önemli bir sıkıntıya işaret etmiyor. 
 
(10) Denizlili Sanayicinin Önceliği, Yatırım Yerine Verimlilik Artışı ile Ürün Geliştirme 
Ankete yanıt verenlerin neredeyse yarısına yakını (%47,31) 2006 Ocak-Eylül döneminde 
yatırım yapmadıklarını açıklarken, ‘Yeni Yatırım Yapanlar’ın oranı %19,35’te kalıyor. 
‘Modernizasyon’ ise, %27,42’lik oranı ile en çok yapılan sabit sermaye yatırımı olarak öne 
çıkıyor. Önümüzdeki bir yıl dikkate alındığındaysa, ibre biraz daha olumsuza dönüyor. 
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Yurtiçinde yatırım yapmayı planlayanların oranı %39,77’de kalıyor. Yurtdışı yatırım ise 
Denizlili sanayicilerin büyük bölümünün (%92,63) gözünde ciddi bir seçenek değil. 
Sanayicilerimiz gelecek yıl ‘Verimlilik Artışı’ (%21,76), ‘Ürün Geliştirme’ (%17,06), 
‘Teknoloji Yenileme’ (%16,18), ‘Ürün Kalitesini İyileştirme’ (%14,71) ve ‘Pazarlamaya 
Yönelme’ (%13,82) üzerine eğilmeyi düşünüyor. 
Öte yandan geçen yıl iyileşme - ilerleme sağlanan alanlar olarak ‘Ürün Kalitesinin 
Yükseltilmesi’ (%20,64), ‘İşgücü Verimliliğinin Artırılması’ (%15,12), ‘Maliyetlerin Aşağı 
Çekilmesi’ (%13,95), ‘Teknolojinin Yenilenmesi’ (%12,21) göze çarpıyor. Bu yanıtlar da bir 
kez daha gösteriyor ki, Denizli sanayisi zorlu rekabet koşullarına her türlü esnekliği 
sergileyerek karşılık verebilecek beceride. 
Kendi işi dışında sektörlere yatırım ‘Yapmayı Planlayanlar’ın oranı %34,24’e varıyor. Bunlar 
arasında %10,87 ile Denizli için gelecek vaat eden ‘Gıda - Organik Tarım’ başı çekiyor. 
Onun ardından ‘İnşaat – Konut’ (%4,89) ve ‘Hayvancılık’ (%3,26) geliyor.  
 
(11) Denizlili Sanayilerin Yılsonu Tahmini: Enflasyonu %10, Dolar 1,53, Euro 1,94 
Denizlili sanayicilerin yıl sonu ekonomik ve finansal göstergelere ilişkin tahminleri şöyle: 
Enflasyonun yüzde 10’un altında gerçekleşmeyeceğini düşünüyorlar: ÜFE: %10,62 ve TÜFE 
%10,69. Bununla birlikte dolar kurunu 1,53 YTL ve euro kurunu ise 1,94 YTL olarak 
öngörüyorlar. 
Öte yandan YTL’nin değerli olduğu görüşündeler: YTL ‘değerlenmiş’ ve ‘aşırı değerlenmiş’ 
diyenlerin toplamı %61,20’yi buluyor. Ancak YTL’yi ‘tam değerinde’ ve ‘değerinin altında’ 
bulanların toplamının %38,80’e varması, Denizlili sanayicilerin önde gelen yakınma konusu 
olan ‘aşırı değerlenmiş lira sorununun’ sanayicilerimizin tümü tarafından aynı oranda 
paylaşılmadığına işaret ediyor. 
Mayıs – haziran döneminde finansal piyasalarda keskin fiyat hareketlerine yol açan 
‘türbülans’ın, yinelenebileceğine ilişkin endişeler mevcut. 2006’nın son çeyreğinde 
‘yinelenebilir’ diyenlerin oranı %49,74, ‘yinelenmez’ diyenlerse %50,26. Yinelenir diyenler 
ise olası bir türbülansın piyasaları sarsacağını düşünüyor: ‘Aynı şiddette’ olur diyenler 
%29,55, ‘daha şiddetli’ olur diyenler %36,36 ve ‘daha hafif’ geçer diyenler %34,09. 
 
(12) Denizli Sanayisi, İkinci Kuşağın da Yönetime Katıldığı Aile Şirketlerinden oluşuyor 
Denizli sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin %87,10 gibi büyük bir çoğunluğu aile 
şirketlerinden oluşuyor. Aile şirketlerini başında birinci kuşağın ağırlığı (%42,59) 
hissediliyor. İkinci kuşak da şirket yönetimine katılmış (%34,57) durumda. Birinci ve ikinci 
kuşağın birlikte yönetimi %19,75 düzeyindeyken, üçüncü kuşağın aile şirketini yönetmesiyle 
(%3,09) henüz pek karşılaşılmıyor. Aile şirketleri işletmelerini gelecek kuşaklara aktarmak 
ve kurumsallaşmak için özellikle ‘eğitim – yetiştirme’ye (%20,42) önem veriyor. Bunu 
%18,34 ile ‘yeniden yapılanma’, %17,99 ile ‘aile üyeleri için iş tanımlanması’ %10,73 ile 
‘yetki devri’ izliyor. Aile şirketlerinin kalıcılığı ve kurumsallaşması için önemli bir adım olan 
‘şirket anayasası’nın kaleme alınması ise %7,27 gibi görece düşük oranıyla dikkat çekiyor. 
 


