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DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İthalat Genel Müdürlüğü 
 
 
 
İlimizdeki tüm sektörlerdeki sanayi şirketlerinin üye olduğu Odamız, uzun yıllardan beri şehrimizin sanayi 
şirketlerine hizmet vermeyi amaçlayan, istihdamın sürdürülmesi için çaba sarf eden sivil toplum 
kuruluşlarından biridir. 
 
Denizli, 1980’li yıllarda başlayan ihracat hamlesi ile, sanayisini güçlendirmiş ve özellikle ev tekstili 
sektöründe havlu ve  bornozuyla  tüm Dünya’da tanınan bir konuma sahip bir şehir olmuştur. Özellikle 
dokuma/örme kumaş ile dokuma/örme konfeksiyon üretimi alanlarında ciddi başarılar sağlamıştır.  
 
Denizli’de tekstil ve konfeksiyon sektörü, en fazla istihdamın olduğu sektördür. Dolayısıyla tekstil ve 
konfeksiyon ihracatını azaltacak değil artıracak önlemler alınmalı, üretim ve istihdama imkan 
sağlanmalıdır.  
 
Uzun yılların emekleriyle kurulan tekstil ve konfeksiyon sanayi, çeşitli makro ve mikro ekonomik faktörler 
nedeniyle son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamıştır.  
 
Hepimizin de bildiği gibi, bu sektörden hayatını kazanan onbinlerce işçimiz ve mühendisimiz gelecek 
kaygısı içinde iken, Odamızın bu durum karşısında bir şeyler yapması gerektiği bilincindeyiz. 
 
Bu bağlamda, dokumacılık ve konfeksiyon sanayinin yok olmasına yol açacak olan bu gidişatın 
durdurulması amacıyla, ilgili makamlarca bir ticaret politikası soruşturması açılması (korunma, anti-
damping vb.) ve önlem alınması talebiyle,  aşağıdaki bilgileri dikkatlerinize sunarız.   
 

1) Tekstil  ve konfeksiyon sanayinin yok olması, şehrimizin ekonomik çöküşüne yol açması bir yana 
şehrimizdeki sosyal dokunun onarılmaz bir şekilde yaralanmasına yol açacaktır.  

2) Son dönemde Odamıza bağlı onbinlerce işçinin çalışmakta olduğu tekstil  ve konfeksiyon 
sektöründe ciddi bir kriz yaşanmaktadır.  

3) Şu ana kadar pek çok firma kapanmış, pek çok firma ise geçici olarak üretime ara vermiştir.  

4) Hemen her firma ise uzun bayram tatilleri, ücretli-ücretsiz izinler gibi yöntemlere başvurarak 
krizi atlatmaya çalışmış ve çok sayıda çalışan işini kaybetmiştir. Pek çok firmanın, bankalardan kredi 
kullanma gibi yollara giderek yaşadıkları sorunları ifşa etmemesi nedeniyle henüz durumun vahameti 
tam olarak anlaşılamamıştır.   

5) İlimizde ülkemizin genel durumundan farklı olarak ev tekstili üzerine bir yoğunlaşma vardır. Hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörü ile ithalattan etkilenmesi aynı oranda olmamaktadır.  

6) İlimizde ham kumaş üretildiği gibi, yurt dışından da ham kumaş ithal edilmekte ve yarı mamul 
kumaşların boya terbiye ve konfeksiyon işlemleri burada yapılmaktadır. Uluslararası arenada rekabet 
edilebilmesi için bu yarı mamul malın ithalatı engellenmemelidir.  

7) Hepimizin de bildiği gibi sektörümüzde en yoğun işçi konfeksiyon alanındadır. Bu nedenle de 
mamul malın ithalinin engellenmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
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Kapanmakta olan bu firmalar, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatının belkemiği olan kuruluşlarıdır. Bu 
firmaların kapanması halinde, işlerini kaybeden çalışanlarımızın şehrimizde başka sektörde iş bulma 
şansları yok gibidir. Bu vatandaşlarımız işsiz, aşsız ve geleceksiz insanlar haline gelebilirler.  
 
Bu durumun zaten ciddi sosyo-ekonomik sorunlar yaşamakta olan ülkemiz ve özellikle şehrimiz için 
önemini dikkatlerinize sunar, hem iç talebe yönelik sanayinin, hem de ihracata yönelik sanayinin 
ayakta kalmasına imkan sağlayacak politikaların uygulamaya geçirilmesini teminen gerekli çalışmaların 
bir an önce yapılması hususunu takdirlerinize arz ederim. 
 
Saygılarımla, 
Mehmet TOSUNOĞLU 
Meclis Başkanı 
 


