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DENİZLİ	SANAYİ	ODASI	

DENİZLİ	SANAYİSİ	GENEL	GÖRÜNÜM	ANKETİ	2013	
	
Denizli	Sanayi	Odası	(DSO)	her	yıl	üyeleri	arasında	‘Denizli	Sanayisi	Genel	Görünüm	Anketi’ni	
gerçekleştirerek,	bu	anketin	sonuçlarını	kamuoyu	ile	paylaşıyor.	
	
Genel	 Görünüm	 Anketi	 2013	 DSO’ya	 üye	 bin	 üç	 yüz	 on	 dokuz	 sanayici	 arasında	
gerçekleştirildi.	Bunlardan	220’si,	yani	%16,68’i	anketi	yanıtladı.	
	
Anket	 Denizli	 sanayini	 üretim,	 kapasite	 kullanımı,	 satış,	 sipariş,	 karlılık,	 yatırım,	 ihracat	 ve	
istihdam	gibi	çeşitli	açılardan	mercek	altına	alıyor.	2012	yılında	bu	alanda	yaşanan	gelişmeler	
ile	2013	yılının	beklentilerine	ışık	tutuyor.	
	
Genel	 Görünüm	 Anketi,	 Denizli	 ekonomisinde	 2012	 yılının,	 2011	 gibi	 olumlu	 bir	 yıl	 olarak	
geride	 kaldığını	 gösteriyor.	 2013’ün	 geçen	 yıldan	 çok	 daha	 iyi	 bir	 yıl	 olabileceğine	 işaret	
ediyor.		
	
2011	 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.	Ancak	2013	yılı	anketi	ile	ilk	kez	beklentilerdeki	iyimserlik,	krizin	ardından	
gelen	toparlanmanın	damgasını	vurduğu	2011	yılının	beklentilerinin	üzerine	çıkıyor.	Özellikle	
bazı	 tekstil	 ve	 hazır	 giyim	 ürünlerinin	 ithalatında	 alınan	 koruma	 önlemi	 (anti‐damping)	
kararının	ardından	tekstil	konfeksiyon	sektöründe	yaşanan	hareketlilik,	 tüm	verilere	olduğu	
gibi	genel	görünüm	anketi	sonuçlarına	da	oldukça	olumlu	yansıyor.		
	
●Denizli	Sanayisi	İstihdam	Yaratmaya	Devam	Ediyor	

Anketi	 yanıtlayan	 sanayiciler	 arasında	 ortalama	 çalışan	 sayısı	 2011	 sonunda	 131	 iken,	 bu	
rakam	 2012’de	 %6,1’lik	 artışla	 139’a	 yükseldi.	 Bu	 rakam	 kendi	 başına	 Denizli	 işgücü	
piyasasındaki	gelişmelere	paralel	bir	sonuç	veriyor.	2011	yılıyla	karşılaştırıldığında	2012’de,	
ortalama	çalışan	sayılarındaki	artış	dikkat	çekiyor.	Global	krizin	en	çok	etkilediği	alanlardan	
biri	olan	 işgücü	piyasasındaki	düzelmenin	2011	ve	2012’den	 sonra	2013’te	de	devam	ettiği	
anlaşılıyor.	
	
İstihdamla	ilgili	soruya	verilen	yanıtlar,	SGK	tarafından	açıklanan	SSK’lı	 istihdamı	verileriyle	
örtüşüyor.	2012’de	Denizli	işgücü	piyasası	parlak	bir	yıl	geçirmiş,	toplam	SSK’lı	 istihdamı	yıl	
içinde	rekor	seviyelere	ulaştıktan	sonra	yıl	 sonunda	bir	önceki	yıla	göre	%7’lik,	yani	11	bin	
341	kişilik	bir	artış	ile	155	bin	30’dan	166	bin	371’e	çıkmıştı.		
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2011’de	olduğu	gibi	2012’de	de	sanayicilerin	%90’ı	 ‘istihdamım	arttı	ya	da	aynı	kaldı’	diyor.	
Aynı	 soruya	 verilen	 yanıtlar	 sektörel	 bazda	 incelendiğinde,	 istihdamdaki	 en	 olumlu	 tablo,	
ankete	yanıt	veren	firmaların	dörtte	üçünün	‘istihdamım	arttı’	dediği	‘Elektrik	‐	Elektronik	ve	
Kablo’	sektöründe.	Onu	%67	ile		‘Tekstil	ve	Konfeksiyon’	sektörü	izliyor.	Bu	oran,	istihdamın	
lokomotifi	 ‘Tekstil	 ve	 Konfeksiyon’	 sektörü	 açısından	 bugüne	 kadar	 alınan	 en	 yüksek	 oran	
olarak	karşımıza	çıkıyor.	
	
Öte	 yandan	 istihdam	beklentileri	 bakımından	 2013	 yılının	 da	 olumlu	 ancak	 2012’den	 biraz	
daha	 yavaş	 bir	 yıl	 olacağı	 öngörülüyor.	 Bu	 yavaşlama	 2012’de	 sanayicilerin	 anlamlı	
bölümünün	istihdam	ihtiyacını	karşılamış	olmasının	bir	sonucu	olarak	karşımıza	çıkıyor	olsa	
da	2013’te	her	 iki	 sanayiciden	biri	 istihdamının	artacağı	beklentisini	koruyor.	 ‘İstihdamımız	
azalacak’	diyenler	ise	yalnızca	%8,57.		
	
●Üretim,	Satış	ve	Siparişlerdeki	Yükseliş	2012’ye	Damgasını	Vurdu.	

2012’de	her	3	sanayiciden	2’si	üretim,	iç	ve	dış	satış	ile	yeni	siparişlerinin	arttığını	belirtiyor.	
2013	 yılı	 beklentileri	 ise	 daha	 da	 olumlu.	 Özellikle	 üretimde	 artış	 oranı	 geçen	 yılın	 7	 puan	
üzerinde	 %76,30	 olarak	 tahmin	 ediliyor.	 Her	 dört	 sanayiciden	 üçü	 iç‐dış	 satışlarının	 ve	
siparişlerinin	2013’te	artacağını	öngörüyor.	
	
Sektörel	açıdan	bakıldığında	ortalamayı	önceki	yıl	olduğu	gibi	‘Elektrik	‐	Elektronik	ve	Kablo’	
sektörünün	yukarıya	 taşıdığı	 gözlenirken	bu	 sene	ona	 ‘Mermer	ve	Madencilik’	 sektörü	eşlik	
ediyor.	 ‘Elektrik	 ‐	 Elektronik	 ve	 Kablo’	 sektöründe	 üretim	 ve	 siparişlerinin	 arttığını	
belirtenlerin	 oranı	 sırasıyla	 %91	 ve	 %100.	 ‘Mermer	 ve	 Madencilik’	 sektöründe	 de	
sanayicilerin	beşte	dördü	satışların	artmasını	beklerken,	üretimde	artış	bekleyenler	%90’ları	
aşıyor.	‘Elektrik	‐	Elektronik	ve	Kablo’,	‘Mermer	ve	Madencilik’,	‘Metal‐Madeni	Eşya	ve	Makine’	
sektörlerinin	 tamamında	 istisnasız	 hiçbir	 sanayici	 dış	 satışlarının	 (ihracatın)	 azalmasını	
beklemiyor.	
	
●Denizlili	Sanayici	‘2013’te	Kapasite	Kullanımım	Daha	da	Artacak’	Diyor.		

Denizlili	 sanayicilerin	%84,21’i,	 2011’de	 yüzde	 50’nin	 üzerinde	 ortalama	 kapasite	 kullanım	
oranına	eriştiğini	bildiriyor.	Bu	oran	2012’de	2	puanın	üzerinde	bir	artışla	%87’ye	kadar	çıktı.	
Dahası	2013	beklentisi,	her	iki	oranı	da	aşarak	%89,20’ye	ulaşıyor.		
	
Bu	 yüksek	 oran	 üretim,	 satış,	 sipariş	 ve	 istihdama	 ilişkin	 2013’ün	 iyimser	 beklentilerini	
doğruluyor.	 Sektörel	 bazda	 ise	 ‘Metal‐Madeni	 Eşya	 ve	 Makine’	 sektörü	 genel	 ortalamalara	
yakın	 seyrederken,	 Denizli	 sanayisinin	 itici	 gücü	 ‘Tekstil	 ve	 Konfeksiyon’	 sektöründe	 yüzde	
50’nin	 üzerinde	 ortalama	 kapasite	 kullanımı	 beklentisi	%	 96	 seviyesine	 varıyor.	 	 ‘Kablo	 ve	
Bakır	 Tel’	 ile	 ‘Mermer	 ve	 Madencilik’	 sektörlerinde	 ise	 beklenti	 çok	 daha	 yüksek.	 Bu	
sektörlerde	kapasite	kullanımının	yüzde	ellinin	üzerinde	olmasını	bekleyenlerin	oranı	%100’e	
tırmanmış	durumda.	
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●	Karlılıkta	İyiye	Gidiş	2012’de	de	Devam	Etti.		

2012’de	‘Karlılığım	arttı’	diyenlerin	oranı	%39,81.	‘Aynı	kaldı’	diyenlerin	oranı	%27,78.	Oysa	
2011’de	 bu	 oranlar	 sırasıyla	%42,11	 ve	%15,79’du.	 Karlılıktaki	 olumluya	 gidiş	 bununla	 da	
sınırlı	değil.	 ‘Karım	azaldı’	diye	 işaretleyenlerin	oranı	2012’de,	2011’e	göre	7,74	puanlık	bir	
düzelme	 ile	 %27,78’e	 indi.	 Diğer	 bir	 olumlu	 gelişme	 de	 zarar	 ettiğini	 belirtenler	 arasında.	
2012’de	 ‘zarar	 ettik’	 diyenler,	 istisnasız	 tüm	 sektörlerde	 azalarak	 toplamda	 geçen	 senenin	
neredeyse	3	puan	gerisine,	%4,63’e	geriliyor.	
	
Sektörler	itibarıyla	karlılıkta	en	olumlu	tablo	‘Mermer	ve	Madencilik’	sektöründe.	Sektördeki	
firmalardan	%45,16’sı	karlılık	artışı	belirtiyor.		
	
2012’de	 karlılığım	 azaldı	 diyenlerin	 oranının	%40’a	 ulaştığı	 ‘Metal‐Madeni	 Eşya	 ve	Makine’	
sektörü	2012’yi	karlılık	bakımından	en	kötü	geçiren	sektör	olarak	göze	çarpsa	da,	bu	sektörde	
zarar	ettiğini	belirtenlerin	oranı	sıfır.		
	
●Enerji	Maliyetlerindeki	Artış	2012’ye	damgasını	Vurdu	

Denizlili	 sanayiciler	 2012’de,	 her	 türden	 maliyet	 kaleminin	 arttığına	 vurgu	 yapıyor.	 Enerji	
maliyetindeki	artış	%85,65’lik	yanıtlanma	oranıyla	 ilk	sırada.	Bunu	%77,46	 ile	hammadde	–	
aramalı	 maliyeti	 izliyor.	 Yıllardır	 hiçbir	 dönemde	 herhangi	 bir	 istihdam	 teşvikinden	
yararlanamayan	Denizli’de	 ‘istihdam	maliyetim	arttı’	 diyenlerin	oranı	 geçen	 seneye	göre	10	
puanın	üzerinde	artış	kaydederek	%70,70’e	ulaşıyor.	Yatırım	mallarındaki	maliyet	 artışı	 ise	
%59,11	oranında.	
	
Enerji	 maliyeti	 artışı,	 istisnasız	 olarak	 tüm	 sektörlerde	 en	 başta	 yer	 alıyor.	 Bu	 durum,	
Türkiye’de	artan	doğalgaz	ve	elektrik	fiyatlarının	bir	yansıması	olarak	karşımıza	çıkıyor.	
	
●Tahsilat	Vadeleri	Hala	Uzun	

Anketi	 yanıtlayan	 her	 2	 sanayiciden	 biri	 tahsilat	 vadelerinin	 uzadığına	 vurgu	 yapıyor.	
‘Değişmedi’	 ve	 ‘kısaldı’	 diyenlerin	 oranı	 ise,	 sırasıyla	%43,58	 ve	%5,05.	 Bunlar	 2011	 yılına	
göre	benzer	sonuçlar.	Önceki	yıl	da	‘tahsilat	vadelerim	uzadı’	diyenlerin	oranı	%50	idi.	
	
●	Müşterilerin	Yükümlülüklerini	Yerine	Getirmemesi,	En	Önemli	Finansman	Sorunu	

2012’de	finansman	sorunu	yaşayanların	oranı	%22,58.	Bu	tüm	anketler	içinde	en	düşük	oran.	
Bu	oran	geçen	yıl	%27,	önceki	yıl	ise	%34	seviyelerindeydi.		
Finansman	 sorununun	 en	 önemli	 nedeni	 %24,30	 ‘müşterilerin	 yükümlülüklerini	 yerine	
getirememesi’.	 Bu	 yanıtı	 %19,63	 ile	 ‘kredi	 maliyetinin	 yüksekliği’	 ve	 %16,82	 ile	 ‘işletme	
sermayesi	yetersizliği’	izliyor.	
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●Bankalarla	İlişkilerde	İyi	Bir	Yıl	Daha	Geride	Kaldı		

Kredi	kuruluşlarıyla	ilişkiler	bu	sene	de	geçen	yıl	olduğu	gibi	çok	iyi	görünüyor.	Bankalardan	
yakınanların	oranında	yıllardır	gözlenen	azalış	trendi	2012’de	de	devam	etti.	
	
Anketi	yanıtlayanlar	arasında	bankalarından	kredi	kapatma	yönünde	çağrı	alan	oranı	2012’de	
%0.	 Bu	 geçen	 yıldan	 sonra	 Genel	 Görünüm	 Anketinde	 ikinci	 kez	 gerçekleşiyor.	 Kredi	
teminatını	yükseltme	uyarısı	alanların	oranı	yalnızca	%1,90.	Bu	oran	2010’da	%6,25’ti.	
	
●	Faiz	Maliyeti,	Hatırı	Sayılır	Oranda	Geriledi	

Banka	kredileri,	her	2	sanayiciden	1’i	için	ana	finansman	kaynağı.	Banka	kredilerinden	sonra	
%22,06	 ile	Eximbank	kredisi	geliyor.	Eximbank	kredilerindeki	azalış	göze	çarpıyor.	Bu	oran	
2011’de	%31,25’ti.		
	
2012’de	 kredilerini	 yenileyenlerin	 oranı,	 önceki	 yıla	 göre	 6	 puanın	 üzerinde	 bir	 azalışla	
%39,41.	 Kredi	 yenileyenler	 için	 vadenin	 ve	miktarın	 büyük	 ölçüde	 değişmediği	 anlaşılıyor.	
Ancak	‘kredi	maliyetim	azaldı’	diye	belirtenlerin	oranı	%47,44.	Bu	önceki	yılın	tersi	bir	oran.	
2011’de	 ankete	 yanıt	 verenlerin	 %80’i	 kredi	 maliyetlerinin	 arttığını	 kaydetmişti.	 Kredi	
maliyetlerinin	 azalmasında,	 özellikle	 2012	 yılı	 içinde	 kredi	 değerlendirme	 kuruluşlarının	
Türkiye’nin	 kredi	 notunu	 iyileştirmesi	 neticesinde	 yönünü	 Türkiye’ye	 çeviren	 yabancı	
fonların	para	girişleri,	Merkez	Bankası’nın	para	politikasında	yaptığı	değişiklikler	ve	gerileyen	
enflasyon	oranlarının	payı	büyük.	
	
Yabancı	 para	 cinsinden	 kredilerin	 toplam	 kredilere	 oranı	 azalmaya	 devam	 ediyor.	 2012’de	
toplam	 krediler	 içinde	 yüzde	 50’nin	 üzerinde	 döviz	 kredisi	 kullandığını	 belirtenlerin	 oranı,	
geçen	 yıla	 göre	 yüzde	 15’ten	 fazla	 azalarak	 %41,48	 oldu.	 Bu	 yanıt	 TL	 cinsinden	 kredi	
maliyetlerinin	 azalması	 sonucu	 ,	 döviz	 kredilerinin	 eskiden	 olduğu	 kadar	 ucuz	 finansman	
kaynağı	 olmaktan	 çıktığına	 ve	 bu	 şartlarda	 sanayicinin	 döviz	 riskinden	 kaçındığına	 işaret	
ediyor.	 Yine	 de	 kur	 riskinin	 yüksek	 olduğunu	 düşündüren	 bu	 oran,	 işletmelerimizin	
%68,04’ünün	 ihracat	 yaptığı	 ve	 bu	 şirketlerin	 toplam	 cirosunun	 %55,82’sinin	 ihracat	
oluşturduğu	için	önemli	bir	sıkıntı	olarak	algılanmıyor.	
	
●Yatırımlardaki	Hareketlenme	Sürüyor	

Ankete	yanıt	verenlerin	%63,64’ü,	2012’de	yatırım	yaptığını	açıklıyor.	Bu	oran	son	dört	yıllın	
zirvesi.	 Diğer	 yandan	 yeni	 yatırıma	 gidenlerin	 oranı	 yalnızca	 %17,32.	 ‘Modernizasyon’,	
%35,93’lük	oran	ile	en	büyük	sabit	sermaye	yatırımı	olarak	öne	çıkıyor.	
	
Bununla	 birlikte	 2013	 yılı	 yatırımlar	 bakımından	 umut	 vaat	 ediyor.	 Denizlili	 sanayicilerin	
%45,45’i	yurtiçinde	yatırım	yapmayı	düşünüyor.	Bu	oran	geçen	yıldan	8	puan	yüksek.	Ne	var	
ki	yurtdışına	yatırım	söz	konusu	olduğunda	oran	%5,17’e	iniyor.	



	
Tarih	 :	02	/	04	/	2013	
	 	

5	
	
	

	
Denizlili	 sanayiciler,	 2013’te	 %18,59	 ile	 teknoloji	 yenileme,	 %16,78	 ile	 ürün	 geliştirmeye,	
%16,10	 ile	 verimlilik	 artışına,	 %15,87	 ile	 pazarlamaya	 yoğunlaşmaya	 ağırlık	 vermeyi	
planlıyor.	 Önceki	 yılın	 anketinde	 kendini	 gösteren	 AR‐Ge	 ise	 yine	 %7,26	 gibi	 anlamlı	 bir	
oranda	yerini	alıyor.	
	
Varolan	 işi	 dışında	 farklı	 bir	 işkoluna	 2013’te	 yatırım	 yapmayı	 düşünenlerin	 oranı	%27,44.		
Bu	girişimcilerin	%7,91’i	‘inşaat‐konut’,	%3,72’si	‘makine’	alanlarını	tercih	ediyor.		
	
Geçen	 senenin	 en	 çok	 tercih	 edilen	 ‘gıda‐organik	 tarım’	 ile	 ‘hayvancılık’	 alanlarının	
gerileyişiyle	 beraber,	 yıllardır	 yatırım	 planlanan	 alanlar	 arasında	 hiç	 adı	 geçmeyen	 tekstil	
sektörünün	%2,79	ile	ilk	kez	listeye	dahil	olduğu	görülüyor.	Bu	sonuç,	2011’in	son	çeyreği	ile	
birlikte	 uygulanmaya	 başlayan	 bazı	 tekstil	 ve	 hazır	 giyim	 ürünlerinin	 ithalatında	 alınan	
koruma	 önlemi	 (anti‐damping)	 kararının	 ardından,	 tekstil	 konfeksiyon	 sektöründe	 yaşanan	
hareketliliğin	yatırımlara	da	yansıyacağının	bir	işareti	olarak	göze	çarpıyor.	
	
●Denizlili	Sanayicinin	İnovasyona	İlgisi	2012’de	de	Sürdü.	

Denizlili	 sanayicilerin	 2012’de,	 iyileşme	 ve	 gelişme	 sağladığı	 alanların	 başında	 %19,90	 ile	
‘ürün	 kalitesini	 yükseltme’	 bulunuyor.	 Bunu	 %14,61	 ile	 ‘teknoloji	 yenileme’,	 %13,35	 ile	
‘işgücü	verimliliğini	artırma’	ve	%11,84	ile	yeni	ürün	geliştirme		izledi.	
	
●Avrupa	Krizinin	Denizli	Üzerindeki	Etkileri	Geçen	Yılki	Kadar	Olumsuz	Değil.	

Denizlili	 sanayicilerin	 yaklaşık	 %80’i	 Avrupa’da	 son	 iki	 yıla	 damgasını	 vuran	 krizin	 sona	
ermediğini	ve	bir	yıldan	daha	uzun	bir	süre	devam	edeceğini	düşünüyor.	Ne	var	ki	bu	krizden	
olumsuz	etkilenen	Denizlili	sanayicilerin	oranı	2012’de	11	puan	gerileyerek	%50,94	oldu.		
Denizlili	 sanayicilerin	 yarısının	 krizden	 etkilenmemiş	 olması,	 ihracatta	 Denizli’nin	 Türkiye	
genelinden	 pozitif	 ayrışarak	 2012’de	 Avrupa	 Birliği’ne	 olan	 ihracat	 oranını	 korumasının	
nedenini	de	açıklıyor.	
	
●Yeni	Çek	Yasası	Faydasız.	Yeni	Toplu	İş	Yasası	Sendikal	Hareket	Yaratmaz.	

Denizlili	 sanayicilerin	 sadece	 %4,85’i	 2012’de	 yeni	 çek	 yasasının	 yürürlüğe	 girmesinden	
sonra	 tahsil	 edemediği	 çek	 miktarında	 azalma	 olduğunu	 belirtiyor.	 %95,15’lik	 çok	 büyük	
kesim	ise	karşılıksız	çek	miktarının	aynı	kaldığına	ya	da	arttığına	işaret	ediyor.	
	
Yeni	 Sendikalar	 ve	 Toplu	 İş	 Sözleşmesi	 Kanunu	 ile	 sendikaların	 toplu	 iş	 sözleşmesi	
yapabilmeleri	 için	 uygulanan	 iş	 kolu	 barajının	 %10’dan	 %3’e	 inmesinden	 Denizlili	
sanayicilerin	sadece	%33,65’i	bilgi	sahibi.	Ancak,	yeni	yasadan	haberdar	olanların	%67,61’i	bu	
gelişmenin	herhangi	bir	sendikal	hareketlenmeye	neden	olmayacağını	düşünüyor.	
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●Yeni Ticaret Kanunu İle İş	Sağlığı	Güvenliği	Kanunu	Hakkında	Farkındalık	Sevindirici.	

Sanayicilerin	yeni	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanunu	ile	uygulanmaya	başlayan	yeni	uygulamalar	
ile	 ilgili	 farkındalığı	 %96,28	 düzeyinde.	 Dahası	 buradaki	 yükümlülükleri	 yerine	
getirebilenlerin	 oranı	 %94,20’ye	 ulaşıyor.	 Ticaret	 Kanununun	 getirdiği	 yeni	 uygulamalara	
hazır	olan	sanayicilerin	oranları	ise	%90’lı	seviyelerde.	
	
Bu	 oranlar,	 Denizlili	 sanayicinin	 izleme,	 araştırma	 ve	 değişen	 şartlara	 uyum	 sağlama	
konusundaki	dinamik	yapısının	da	bir	kanıtı	olarak	karşımıza	çıkıyor.	
	
●2013’te	Büyüme	Artar,	Enflasyon	Tek	Hanede	Kalır	

Denizlili	sanayicilerin	2013	sonu	ekonomik	ve	finansal	göstergelere	ilişkin	tahminleri	şöyle:	
	
Büyüme	 	 	 :%4,91	
ÜFE	 	 	 	 :	%6,41	
TÜFE	 	 	 	 :	%7,20	
Dolar	 	 	 	 :	1,809	
Avro	 	 	 	 :	2,391	
Parite	 	 	 	 :	1,322	
TCMB	Gecelik	Faiz	 	 :	%5,98	
	
	
	
Denizlili	 sanayicilerin	 2012	 sonu	 ekonomik	 ve	 finansal	 göstergelere	 ilişkin	 tahminleri	 ise	
şöyleydi:	
	
Gösterge	 				 Tahmin	 Gerçekleşme	
Büyüme	 :			 %4,55	 %2,2	
ÜFE	 :			 %8,73	 %2,45	
TÜFE	 :			 %9,14	 %6,16	
Dolar	 :			 1,830	TL	 1,801	TL	
Avro	 :			 2,450	TL	 2,316	TL	
Parite	 :			 1,3388	 1,2859	
TCMB	Gecelik	Faiz	 :			 %8,1	 %10,3	

	


