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DENİZLİ SANAYİ ODASI 

DENİZLİ SANAYİSİ GENEL GÖRÜNÜM ANKETİ -2008 

 

Denizli Sanayi Odası, bin 233 üyesi arasında yaptığı “Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi” ile Denizli 
sanayisinin fotoğrafını çekiyor. İşkolları çeşitliliği bakımından zengin bir görünüm sergileyen Denizli sanayisini 
bir bütün olarak kavrayan anket, Denizli sanayisinde son iki yılda üretim, kapasite kullanımı, satış, karlılık, 
finansman, yatırım, istihdam gibi konularda yaşanan gelişmeler ile 2008’e ilişkin beklentilere ışık tutuyor.  

Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi, Denizlili sanayisinde geride kalan 2 yıl boyunca üretim, satış, sipariş 
ve istihdam ile kapasite kullanımı bakımından yaşanan gelişmeleri saptayıp, 2008 yılına ilişkin bu alanlardaki 
beklentileri ortaya koyuyor. 

‘Üretim içindeki ithal girdilerin payı’, ‘kar marjı’, ‘tahsilat vadesi’ ile ‘maliyetler’deki değişimler masaya 
yatırılıyor. Denizlili sanayicilerin ‘finansman sorunu yaşayıp yaşamadıkları’, ‘yaşıyorlarsa bunu nedenleri’, 
‘borçlarının yapısı’ gibi mali göstergeler inceleniyor. 

‘Sabit sermaye yatırımı yapıyorlar mı’, yapıyorlarsa ‘Hangi alanlara ağırlık veriyorlar’, ‘Faaliyetlerini 
yurtdışına kaydırmayı planlıyorlar mı’ ya da ‘Kendiişleri dışında hangi alanlara yatırım yapmayı tasarlıyorlar’ 
gibi sorulara açıklık getiriyor. 

Denizlili sanayicilerin ekonomik ve finansal göstergelere ilişkin tahminlerinin sıralandığı anketin son 
bölümünde ise, ‘YTL’nin değerli olup olmadığı’ ve 2008’de tüm ekonomiyi de içine alacak türden bir finansal 
türbülansla karşılaşılma olasılığı sorgulanıyor. 

İşte 1.233 DSO üyesinden 230’unun yanıtladığı Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi’nin Satırbaşları: 
 
(1) Tekstil ve Konfeksiyon Denizli’nin Ana Sektörü 
Ankete yanıt verenlerin yarıdan fazlası (%51,91) ‘Tekstil ve Konfeksiyon’ sektöründe faaliyet gösteriyor. Bunu 
%14,21 ile ‘Demir - Çelik, Metal - Madeni Eşya, Makine İmalat’, %6,56 ile ‘Madencilik - Mermer’, %4,92 ile 
‘Kablo – Bakır Tel’, %3,83 ile ‘Kimya’, %3,28 ile ‘Gıda – İçecek’, %3,28 ile ‘Taş, Toprak ve İnşaat’ ve %12,01 
ile ‘Diğer’ meslek grupları izliyor. Bu oranlar, DSO üye dağılımıyla büyük ölçüde paralellik gösteriyor. Tekstil 
ve Konfeksiyon sektörü DSO üyelerinin %53,01’ini oluşturuyor. 
 
(2) Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe İstihdam Geriliyor 
2006 sonunda işletme başına ortalama ücretli çalışan sayısı 203 iken, bu rakam 2007’de 202’ye geriledi. Aynı 
veriler ‘Tekstil ve Konfeksiyon’ (285’ten 279’a) ve ‘Madencilik - Mermer’ (125’ten 115’e) sektörlerinde daha 
keskin bir gerilemeyi ortaya koyuyor. Ancak Denizli ihracatının son dönemde başlıca itici güçlerinden biri olan 
‘Kablo – Bakır Tel’de ise tablo tersi bir görünüm sunuyor: ortalama çalışan sayısı 132’den 139’a yükseliyor. 
Bütün bunlar, Denizli’deki SSK’lı istihdamı verileriyle örtüşüyor. 2007 sonunda toplam SSK’lı istihdamı 3.817 
(%2,51) azalarak 151 bin 926’dan 148 bin 109’a düşerken, bu istihdam kaybının neredeyse tamamına 3 bin 
653’lük net azalışla ‘Tekstil ve Konfeksiyon’ sektörü damgasını vuruyor. 
2007’de ‘İstihdamım arttı’ diyenlerin oranı %32,08’de kalırken, ‘Aynı kaldı’ diyenlerin oranı %25,79 ve 
‘Azaldı’ diyenlerin oranı ise %42,14. Aynı soruya verilen yanıtlar sektörel bazda incelendiğinde ‘Tekstil ve 
Konfeksiyon’ sektöründeki her 2 işletmeden 1’i (%49,40) ‘İstihdamım azaldı’ derken, buna karşın ‘Kablo – 
Bakır Tel’de ise ‘İstihdamım azaldı’ (%0,00) diyenler bir yana ‘Arttı’ diyenlerin oranı %87,50’ye ulaşıyor. 2008 
yılı beklentileri de benzer bir seyir izliyor. ‘İstihdamımız artacak’ diyenlerin oranı %20,26’da kalırken, 
‘Azalacak’ diyenlerin oranı %41,18. 
Öte yandan anketin bir başka sorusuna verilen yanıt, DSO üyeleri için işgücü verimliliğini artırmanın ciddi bir 
öncelik olduğunu gözler önüne seriyor. 
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(3)  22000077’’ddee  Üretim ve Satışlar, 2006’ya Göre Geriledi 
2007 yılında DSO üyelerinin neredeyse yarısı üretim (%52,33), iç (%45,12) ve dış (58,26) satış ile siparişlerinin 
(%50,00) arttığını belirtiyor. Ancak bütün bu oranlar 2006 yılına göre, kayda değer gerilemeye işaret ediyor: 
2006’da üretimim, iç satışlarım, dış satışlarım ve siparişlerim arttı diyenlerin oranı sırasıyla %59,26, %53,21, 
%57,55 ve %57,89’du. Bu arada iç pazara yönelik satışlar ile siparişlerdeki 8 puanlık azalış dikkat çekiyor. 
Sektörel bazda bakıldığında ortalamayı özellikle ‘Tekstil ve Konfeksiyon’ sektörünün aşağıya çektiği göze 
çarpıyor: üretim (%44,44), iç satış (%36,90), dış satış (%48,39) ve sipariş (%48,39). 
Yine ‘Tekstil ve Konfeksiyon’ sektörüne ilişkin bir başka dikkat çekici nokta ise, iç pazardaki daralmanın bir 
yansıması olarak ortaya çıkıyor: Sektörde faaliyet gösterenlerden iç pazara yönelik ‘Satışlarım azaldı’ diyenler 
(%44,05), ‘Arttı’ diyenleri (%36,90) geride bırakıyor. Üstelik 2008 yılı beklentilerinde olumsuzluğun dozu daha 
da yükseliyor: ‘İç satışlarım artacak’ diyenler %23,81’de kalırken, ‘Azalacak’ diyenler %42,86’ya varıyor. 
 
(4) Üretim, Sipariş ve Satışlarda 2008, 2007’yi Aratacak 
2008 yılı beklentileriyse karamsar bir bakış açısı sergiliyor: üretimdeki artış %41,42’de kalırken, bu oran iç 
satışlarda %41,10, siparişlerde %46,04 olarak açıklanıyor. Üretim, iç satış, dış satış, sipariş ve istihdam 
5’lisiiçinde 2006 ve 2007 rakamlarında hep en yüksek oranları yakalayan dış satışların bile, 2008 
beklentilerinde yüzde 50’nin altına (%48,72) düştüğü gözlerden kaçmıyor. 
 
(5) Kapasite Kullanım Oranı Yüksek Seyrediyor 
2006 ve 2007 yıllarında sanayicilerimizin %83’ü yüzde 50’nin üzerinde ortalama kapasite kullanım oranına 
erişirken, 2008 yılında da bu oranın korunacağını düşünenler, büyük çoğunluğu (%81,76) oluşturuyor.  
Bununla birlikte ‘Tekstil ve Konfeksiyon’ sektöründe geleneksel olarak yüksek seyreden kapasite kullanım 
oranının 2007 yılında azaldığı görülüyor. Sektörde yüzde 50’nin üzerinde ortalama kapasite kullanım oranına 
erişen sanayici 2006’da %91,01’iken, bu oran 2007’de %88,89’a iniyor. 2008 beklentisi ise, daha da 
gerileyerek %84,44’e iniyor. Buna karşın son dönemin gözde sektörü olan ‘Kablo – Bakır Tel’ ise, aynı oranlar 
açısından 2006’daki (%77,77) yükselen grafiğini 2007’de (%100,00) sürdürdüğü gibi, bunu 2008 beklentilerine 
(%100,00) de taşımayı başarıyor.  
 
(6) Denizlili Sanayicinin Çoğu İhracatçı ve İhracat Cironun Yarıdan Fazlası 
DSO üyelerinin %59,22’si ihracat yapıyor. İhracat yapan işletmelerimizde ihracat rakamının toplam cirodan 
aldığı pay 2006’da %54,45 ve 2007’de %54,19 düzeyinde. 
 
(7) İthal Girdilerin Payı Artıyor 
İhracatçı sanayicilerimizin ihraç ürünlerindeki ithal girdilerin payı 2006’da %18,71’ken, bu oran 2007’de 
%23,37’e yükselmiş durumda. Ülkemizde aramalı ve ham madde ithalatının ihracatımızı aştığı bir dönemde, 
yüzde 20 dolayındaki bir ithal girdi Denizli’nin hanesine artı olarak yazılıyor. Ne var ki bu durum, sınırlı ithal 
girdi ile hatırı sayılır ihracat rakamlarına imza atan ve net döviz kazandıran Denizli gibi bir kentin 
sanayicilerinin bile, ucuz döviz politikasına direnemediklerini, artan oranda ithal girdilere yöneldiklerini 
ortaya koyuyor. 
 
(8) İş Var ama Kar Yok! 
Kar marjının gerilediğini ifade edenlerin oranı %54,24’e erişiyor. ‘Zarar ettik’ (%12,43) diyenler ve 
‘Değişmedi’ (%14,69) diyenler dahil edildiğinde, kar marjını artırmayanların oranı %81,36 gibi adamakıllı 
yüksek bir oran olarak karşımıza çıkıyor ve kar marjını artıranların oranı yalnızca %18,64’te kalıyor. Oysa 
geçen yıl kamuoyuna açıklanan ‘Genel Görünüm Anketi’nde kar marjı artanların oranı %33,70 ve azalanların 
oranı ise %34,25’ti. Kapasite kullanım oranlarının yüksek seyrettiği bir ortamda, kar marjlarının umut vaat 
etmemesi, Denizlili sanayicinin işletme sermayesi, dolayısıyla yabancı kaynak ihtiyacının önümüzdeki 
dönemde artacağına işaret ediyor. 
Öte yandan sektörel bazda ele alındığında ‘Tekstil ve Konfeksiyon’ kar marjındaki değişimden en olumsuz 
etkilenen sektör olarak dikkat çekiyor: Sektörde zarar edenlerin oranı %14,74’iken, kar marjı azalanların 
oranı %54,74, değişmeyenlerin oranı ise yalnızca %12,63. Genel olarak kar marjındaki olumsuz gelişmeden en 
az etkilenen ve ankete yanıt verenler arasında zarar eden hiçbir işletmenin bulunmadığı sektör olan ‘Kablo – 
Bakır Tel’de bile, karlılığı azalanların oranı %50’de seyrediyor. 
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(9) Maliyetler Arttı, Tahsilât Vadesi Uzadı 
Sanayicilerimiz 2007 yılında, 2006’ya göre maliyetlerinin arttığını belirtiyor. En büyük artış ‘Hammadde – 
aramalı’ (%79,89) olurken, bunu ‘Enerji’ maliyeti artışı (%64,41) izliyor.  
İlginç olan nokta, ‘Azaldı’ seçeneği en yüksek çıkan (%22,73) maliyet kaleminin istihdam olması. Oysa bu 
kalem, maliyetinin yüksekliği nedeniyle sanayicilerimizce en sık yakınma konusu yapılan girdilerden biri. 
Bunun nedeni, 2007’de sanayicilerimizin anlamlı bir bölümünün işgücü verimliliğine artışına ağırlık vererek 
daha az işçi ile çalışıp, toplam istihdam maliyetini aşağı çekmesi olabilir. 
Bununla birlikte tahsilat vadesi ‘Uzadı’ diyenlerin oranı %69,27 ulaşıyor. ‘Kısaldı’ diyenler ise %1,12 ile son 
derece düşük bir pay alıyor. 
 
(10) ‘Yüksek Faiz – Düşük Kur Politikası’ Sanayiciyi Vurdu 
Her 2 DSO üyesinden 1’i finansman sorunu yaşıyor. Finansman sorunu yaşadığını açıklayanların oranı %51,98. 
Oysa bu oran geçen yılki ‘Genel Görünüm Anketi’nde %41,71’di. ‘Kredi maliyetinin yüksekliği’ (%24,22) ve 
‘YTL’nin değerli olması’ (%23,89) finansman sorununun nedenlerinin neredeyse yarısını (%48,11) oluşturuyor. 
Bu ikiliyi sırasıyla ‘İşletme sermayesi yetersizliği’ (%15,00) ve ‘Teşviklerin azaltılması’ (%14,44) izliyor. Zaten 
yetersiz olan işletme sermayesi, her türden maliyetteki artış, tahsilat vadesinin uzaması ve azalan kar 
marjlarıyla birleşince, 2008’in zorluklara gebe bir yıl olacağına işaret ediyor. 
 
(11) Kredilerde Vade Yerinde Sayarken, Tutar Arttı ve Faiz Yükseliş İşareti Verdi  
DSO üyelerinin zaman zaman yakındığı bir konu olan bankaların kredi kapatma çağrısının son bir yılda 
%8,09’da kaldığı, bununla birlikte kredi teminatını yükseltme uyarısı alanlarınsa %14,71 gibi daha yüksek bir 
oranda gerçekleştiği anlaşılıyor. 
Banka kredilerini 2007’de yenileyenlerin oranı %57,23. Kredi yenileyenler için vadenin büyük ölçüde 
değişmediği (%67,05), miktarının çoğunlukla arttığı (%51,81) gözüküyor. Faiz oranının arttığını ifade edenlerin 
(%30,12), azaldığını belirtenlere (%26,51) göre az da olsa yüksek seyrettiği (3,61 puan) anlaşılıyor. Kredi 
miktarındaki artışta, yenilenen kredilerin bir bölümünün anaparanın yanında faizi de  
İçermesi rol oynamış olabilir. Sıkıntılı kredileriyle göze çarpan ‘Tekstil ve Konfeksiyon’ sektörü açısından aynı 
tablo daha farklı bir görüntü sunuyor: kredi miktarındaki artış (%38,78) azınlıkta kalırken, faiz oranının 
artığını belirtenlerin oranı (%34,69), genel ortalamanın (%30,12) 4,57 puan üzerinde seyrediyor. 
Öte yandan finansman kaynakları arasında %43,49’luk payla ‘Banka kredileri’ ilk sırada yer alırken, bunu 
%17,47 ile ‘Eximbank kredisi’ ve %14,87 ile ‘Leasing’ izliyor. 
Kurdaki gerileme nedeniyle görece ‘ucuz’ finansman kaynağı olarak görülen yabancı para cinsinden kredilerin 
toplam kredilere oranı yüksek seyrediyor. Denizlili sanayi şirketlerinin %57,97’sinde, yabancı para cinsinden 
borçların toplam borçlara oranı %51’in üzerinde seyrediyor. İlk bakışta kur riskinin yüksek olduğunu 
düşündüren bu oran, işletmelerimizin yarıdan çoğu (%59,22) ihracat yaptığı ve bu şirketlerin toplam cirosunun 
%54,19’unu ihracat oluşturduğu için önemli bir sıkıntıya işaret etmiyor. 
 
(12) Sanayide Yatırımlar Rafa Kalktı, Sanayici Tarım ve Hizmet Sektörlerine Göz Dikti 
Ankete yanıt verenlerin %40,20’si 2007’de yatırım yapmadıklarını açıklarken, ‘Yeni Yatırım Yapanlar’ın oranı 
ise yalnızca %16,08’de kalıyor. ‘Modernizasyon’ ise, %31,16’lik oranı ile en çok yapılan sabit sermaye yatırımı 
olarak öne çıkıyor.  
2008 de, yatırım açısından pek parlak bir gelecek vaat etmiyor: Denizlili sanayicilerin %73,30’u yurtiçinde 
yatırım yapmayı düşünmezken, yurtdışına yatırım söz konusu olduğunda bu oran %95,61’e varıyor. Yabancı 
doğrudan yatırımın sınırlı olduğu bir kent olan Denizli için yurtdışı yatırım da ciddi bir seçenek olarak 
görünmüyor.  
2003’ten beri yatırımların büyük ölçüde rafa kalktığı Denizli’de sanayicilerimiz 2008’de ‘Verimlilik Artışı’ 
(%22,45), ‘Pazarlamaya Yoğunlaşma’ (%20,12), ‘Ürün Geliştirme’ (%17,49), ‘Ürün Kalitesini İyileştirme’ 
(%13,12) ve ‘Teknoloji Yenileme’ye (%10,20) ağırlık vermeyi planlıyor. Bununla birlikte varolan işi dışında 
farklı bir işkoluna 2008’de yatırım yapmayı öngörenlerin oranı, yalnızca %34,88. Azınlıktaki bu yatırımcıların 
gözdesi ise Denizli’nin yükselen sektörleri olan ‘Gıda – organik tarım’ (%13,95) ve ‘Hayvancılık’ (%6,40). Yeni 
ve farklı bir yatırım söz konusu olduğunda tekstil ve konfeksiyonun adının geçmemesi, sektörün iyice gözden 
düştüğünün önemli bir belirtisi. 
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(13) Enflasyon Hedefi Tutmaz, Dolar Çok Çıkmaz, Finansal Türbülans Kapıda 
Denizlili sanayicilerin 2008 sonu itibarıyla ekonomik ve finansal göstergelere ilişkin ortalama tahminleri şöyle: 
ÜFE  : %8,20 
TÜFE  : %9,17 
Dolar  : 1,284 YTL 
Avro  : 1,807 YTL 
Parite  : 1,4073 
TCMB ON : %16,17 
GSMH  : %6,46. 
Öte yandan DSO üyeleri, YTL’nin yabancı paralara karşısında ‘değerli’ olduğu kanısında. YTL’nin 
‘Değerlenmiş’ ve ‘Aşırı değerlenmiş’ olduğunu düşünenlerin toplamı %82,18’i buluyor. Bu oran geçen yılki 
Genel Görünüm Anketi’nde %61,20’ydi. 
Başta ABD olmak üzere uluslararası piyasalarda baş gösteren finansal sıkıntının Türkiye’yi de olumsuz 
etkileyeceği beklentisi, sanayicilerimiz arasında yaygın: 2008’de tüm ekonomiyi içine alan bir finansal 
türbülansın yaşanma olasılığı %56 olarak karşımıza çıkıyor.  
 


