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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcr olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarım değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1981 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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(**) Üyeler Soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. 



DERİ İŞLEME 





DERt İŞLEME SANAYİİ 

ÖNSÖZ 

Bilindiği gibi deri ve mamulleri sanayii, ülkemiz ekonomisi 
içerisinde önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Bundan dolayı 
deri, işleme sanayi, mevcut çağdaş teknolojik yapısıyla sektörün 
önemli bir sacayağını oluşturmaktadır. 

Deri işleme sanayi, modern yapılaşmasını İstanbul Tuzla ve 
İzmir Menemen Organize Deri Sanayi Belgeleri1nde tamamlayacağı 
beklentisi içerisindedir. Bu zincire Uşak bölgesinin de 
eklenmesiyle beklenti karşılanmış olacaktır. Yapılaşmanın 
verimli, ekonomik değeri ve kalitesi yüksek bir üretime 
dayandırılması için uzmanlaşmaya kaydırılmasının yararlı 
olacağını söylememiz gerekmektedir. Çünkü deri işleme sanayii; 
yeteneğinde, AT standartlarında ürün elde aden, marka imajı 
gelişmiş güçlü bir deri sanayi kimliğinin sağlamlaştırılmasının 
kaçınılmaz olduğunun bilincindedir. 

Deri İşleme Sanayi Alt Komisyonu, deri sektörü içerisindeki 
konumu nedeniyle bu düşüncelere dayanarak titiz bir çalışma 
yapmanın çabasını göstermiştir. 
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I- GİRİŞ 

Sektörün Tanımı ve Sınırlanması 

Deri işleme alt sektörü; büyükbaş ve küçükbaş ham derileri 
çeşitli fiziksel ve kimyasal prosesler ve makinalar yardımıyla 
işleyerek onları kullanılabilir mamul deri haline getiren bir 
sektördür. 

Deri işleme alt sektörünün hammaddesi içine istatistik 
posizyonlarına bölünmüş gümrük giriş tarifesi cetvelinin (GTİP) 
41. fasılmda yer alan "ham postlar ve deriler" (Kürkler hariç) 
girer. 

Yine aynı 41.fasılın mamul grubunu ise (giysilik deriler, 
ayakkabı yüzlük derileri, tabanlık deriler ve saraciyelik 
deriler) oluşturur. Bu deriler de, 41.04'ten 41.09'a kadar (41.09 
dahil) GTİP1ler içinde yer alır. 

Aynı istatistik pozisyonlarına bölünmüş gümrük giriş tarife 
cetvelinin 41. fasılmda yer alan postlar ve kürkler; her ne 
kadar bu alt sektörün faaliyet alanı içerisine girerse de, önemi 
nedeniyle ayrıca bir alt komisyon kurulduğu için burada 
incelenmeyecektir. 

En çok üretilen mamuller olan giysilik deri, ayakkabı yüzlük 
deri, tabanlık deri (kösele) ve saraciyelik deri bu alt 
komisyonun faaliyetleri içinde incelenecektir. 

Yapay ve hangi amaç için olursa olsun üretilen veya ithal 
edilen yapay deri ve köseleler bu alt komisyonun faaliyeti 
dışında tutulacaktır. 

II- YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

Geçen yüzyılın ortalarından lgiO^i yıllara değin deri ve 
deri ürünleri sanayinde gelişmiş ülkelerin ön sıralarda yer 
aldıkları gözlenmektedir. 

Ancak sektörün son yıllarda çevre kirliliği yaratan 
özelliğinin dışında, emek maliyetlerindeki yükselme nedeniyle 
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaydığı da bir 
olgudur. Yine gelişmiş ülkelerin bu kez kaynaklarını, getirisi 
çok daha fazla olan yüksek teknoloji ürünlerine yönelttiklerinin 
de ayrıca altının çizilmesi gerekir. Ancak aynı ülkeler, 
kirliliğin sözkonusu olmadığı mamul üretme aşamasında ise mevcut 
durumlarını koruyabilme çabası içerisindedirler. 

Bu gelişmeler boyutunda Türkiye, deri işleme ve mamul 
üretimi konularına sektör bazında ağırlık veren bir kimlikle 
ortaya çıkmaktadır. Bir başka anlatımla Türk Dericilik Sektörü, 
özellikle son yıllardaki ihracat performansı ile ülkeye en çok 
döviz getiren sektörler arasındadır. 



Türk deri sektörünün yapısına bu genel bakıştan sonra, 
ayrıntıya girildiğinde en çok döviz getiren ve en fazla 
potansiyeli bulunan deri işlemenin giysilik bölümünde olduğu 
görülmektedir. 

1- SEKTÖRDEKİ KURULUŞLAR 

Günümüzde Türkiye'deki deri sanayi grupları; gerek 
yaptıkları işlerin nitelikleri ve sınırları, gerekse büyüklükleri 
itibariyle çeşitli işletme gruplarından meydana gelmektedir. 
Bunlar, küçük çaptaki hamderi işleme atelyelerinden başlayarak 
entegre tesis denebilecek olan işletmelere değin uzanmaktadır. 

Sektör, ülke genelinde yaklaşık 200.000 ton yıllık ham deri 
üretimine ve 1000 ton civarında günlük işleme kapasitesine 
sahiptir. 

Deri işleme tesislerini bir araya getirme amacına dayalı 
olarak kurulması gerçekleştirilen İstanbul Tuzla ve İzmir Menemen 
Organize Sanayi Bölgeleri, tam kapasite ile çalışmaya 
başladıklarında günlük işleme miktarının 3000 tona ulaşacağı 
hesap edilmektedir. 

Yine deri işleme alanında Uşak birinci derecede öneme sahip 
giysilik deri işleyen merkezimizdir. İzmir ve Uşak illerimizde 
yüzlük ve saraciyelik deri işleyen çok az işletmemiz vardır. 

Ayakkabılık deri işleyen işletmeler ise; özellikle Tuzla, 
daha sonra da Bursa, Bolu, Gerede ve Çorlu'da yoğunlaşmaktadır. 

Kösele işletmeleri ise özellikle Denizli bölgemizde 
toplanmışlardır. Turgutlu, Torbalı, Balıkesir, İstanbul ve 
Manisa'da da bireysel fakat önemli kösele işletmeleri vardır. 

TABLO: 1- Deri işleme sanayinde faaliyet gösteren önemli iller ve 
işletme sayıları: 

ÎL ADI İŞLETME SAYISI TOPLAM KAPASİTE TÜRÜ 

İstanbul 152 1200 ton/gün Her cins deri işleme 
İzmir 127 50000 adet/gün Giysilik deri işleme 
Bursa 110 100 ton/gün Yüzlük deri 
Gerede 120 100 ton/gün Yüzlük deri 
Çorlu 80 Çeşitli 
Denizli 129 6300 ton/yıl Kösele 
Uşak 450 Giysilik 
Bor 75 Vidala 

Deri işleme, günde birkaç yüz ton deri kapasitesine göre 
olabileceği gibi günde bir kaç yüz kilogram kapasiteyle de 
olabilmektedir. 
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Tabloda birkaç yüz kg deri işleyen işletmeler ve buna göre 
oluşmuş küçük merkezler gösterilmemiş, deri işleme yönünden 
gelişmiş bölgeler ele alınmıştır. 

Sonuç olarak, deri işleme faaliyeti belirli merkezlerde 
yoğunlaşmış olup, her merkezin kendine özgü üretim cinsi vardır. 
Örneğin İstanbul'da her tür deri büyük miktarlarda üretilirken, 
Denizli'de kösele, Uşak'ta giysilik deri işlenmektedir. 

Deri İşleme Sektöründe Kurulu Kapasite Durumu 

Plan çalışması çerçevesinde veri elde etme amacıyla 
dericiliğin yoğun olduğu merkezlerle ilişkilere geçilmiş; 
kendilerinden bölgelerine ilişkin bilgiler istenmiştir. 

Bölgelerden gelen bilgiler "bölge başlıkları" altında 
ilişikte aynen verilmiştir: 

1. Bölge : İstanbul-Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi 

Türkiye'de kurulan ilk deri organize sanayi bölgesidir. 500 
yıldan beri Kazlıçeşme-İstanbul'da yerleşik deri tabaklarının 
Tuzla-Aydmlı'ya nakli ile oluşturulmuştur. 

Toplam 6.4 Milyon m2'lik alan içersinde kurulmuştur. 

Kullanım dağılımı şöyledir: 

- 2.2 milyon m2 deri fabrikaları alanı, 
- 2,7 milyon m2 yeşil alan, 
- 1.5 milyon m2 sosyal tesis alanı + yollar + arıtma tesisi 

+ göletler + vs. 

226 adet deri fabrikası parseli mevcuttur. Bunların yaklaşık 
%90'nm bina inşaatı tamamlanmış durumdadır. Optimum günlük 
toplam üretim kapasitesi 900-1200 ton hamderidir (k.baş + b.baş). 
1993 yılında düzenli çalışan deri fabrikası sayısı ancak yaklaşık 
60 adettir. Halen bunların büyük çoğunluğu da düşük kapasite ile 
çalışmaktadır. Şu anda günlük kapasite ortalama 120 ton 
hamderidir. Çalışan fabrikaların %30'u giysilik deri, %55'i 
vidala + saraciyelik deri, %10'u kürk-süet ve %5'i ise kösele 
üretimi yapmaktadır. 
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Halen çalışmakta olan fabrikalarda toplam istihdam edilen 
eleman sayısı şöyledir: 

İstihdam Durumu (kişi) 
1993 yılı 1994 yılı (tahmin) 

Yüksek öğrenim Teknik 30 50 
İdari 60 70 

Orta öğrenim Teknik 60 80 
İdari 100 150 

İşçi Düz 400 1000 
Kalifiye 250 600 

TOPLAM 900 1950 

Parsel sayısı 226 olmasına rağmen 1994 yılı sonunda üretime 
geçmiş (sistematik çalışan) toplam fabrika sayısının 100 adet 
civarında olabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, günlük toplam 
kapasite ancak 600 ton ham deri olabilecektir. 

Organize bölge içinde modern bir ortak arıtma tesisi 
kurulmuştur. Kapasitesi 36000 m3/gün olup, fiziksel-kimyasal- 
biyolojik arıtma safhalarını içermektedir. Bunlar, a) kireçlik b) 
krom c) genel atık sulardır. Atık krom tuzlarını geri kazanma 
tesisi mecuttur. Planlanan kapasitelerle çalışma durumunda günde 
300 ton çamur ile 50-150 ton budama atığı, kavaleta atığı, krom 
traş atığı v.s. çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Şu anda fiziksel-kimyasal arıtma kısımları çalışmaktadır. 
Kasım 1993'te biyolojik kısım başlayacaktır. Halen günde 6000- 
9000 m3 atıksu sisteme gelmektedir ve arıtma tesisinden günde 40 
ton çamur çıkmaktadır. 

Katı atık ve artıkların çevre kirlenmesine sebep olmadan 
rantabl bir şekilde değerlendirilmesi veya yok edilmesi veya 
depolanması konusu da halen çözülmemiştir. 

Organize bölge içersinde, ayrıca kimyasal madde satıcıları, 
makina atölyeleri (tamirat + üretim), v.b. gibi yan kuruluşlar 
için binalar yapılmaktadır. 

1994-1995 yılllarında da ayakkabı ve ayakkabı yan sanayi 
fabrikaları deri kimyasal maddeleri üretimi yapacak fabrikalar 
faaliyete geçecektir. Böylece de Tuzla entegre organize sanayi 
bölgesi olmak durumundadır. 

"Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi"nin önemi, hem 
Türkiye'de kurulmakta (Menemen) ve kurulacak (Uşak v.b.) deri 
organize bölgelere tek örnek olması ve hem de dünyada son 20 sene 
içinde gerçekleşen "en büyük deri sanayi nakli" olmasına 
dayanmaktadır. Ayrıca, Türk deri işleme sanayinin dolayısı ile 
nihai (son) ürün yani saraciye, ayakkabı, deri konfeksiyon 
sanayilerinin gelişmesine ivme kazandıracağı ümidi ile 
bakıldığından üzerinde durulmaktadır. 
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Ancak Tuzla'da 1993 yılı içinde yapılan gözlemler ve oluşan 
olaylar aşağıdaki genel sorunların varlığını ortaya koymuştur: 

- Su Temini : İşlenti için gerekli temiz suyun sorunsuz ve 
yeterli miktarda temini halen mümkün olmamaktadır. Ayrıca 
maliyetinin artışı da ayrı bir sorundur. 

-İşçilik Maliyet Artışı: Halen "emek-yoğun" sanayi yapısı 
devam ettiğinden ve "sendikalaşma" etkisi ile işçi ücretlerinin 
(sosyal haklar ile birlikte) hızlı yükselmesi, maliyetleri belli 
oranda etkilemeye başlamıştır. Bu da işverenlerde 
memnuniyetsizlik yaratmaktadır. 

-Arıtma Tesisi Masrafları: Sıvı ve katı atıkların çevre 
kirlenmesine sebep olmadan izalesi sanayicilere ekstra ve artan 
oranlarda maddi yükümlülükler getirmektedir. Sonuçta bu da 
maliyetleri yükselmektedir. 

-Pazarlama Sorunları: İç pazar istikrarsızlığı (özellikle 
ayakkabı sanayinde) ve dış pazardaki tıkanıklık veya taleplerdeki 
zigzaglar sistematik ve optimum kapasitelerle üretimi 
engellemekte, ayrıca sermaye, kredi yetersizlikleri de önemli 
sorun oluşturmaktadır. Sonuçta da diğer bölgelerdeki üreticiler 
(Gerede, Çorlu, Bursa, Uşak, Kula v.b.) ile haksız rekabet 
oluşmakta, ayrıca düşük ve orta kaliteli mamul deriye talep 
artışı ortaya çıkmaktadır. 

2. Bölge : İzmir 

İzmir ve çevresindeki deri işletmelerine ait bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

- İzmir'de deri işleyen firma sayısı 130 dolayındadır. Bu 
kuruluşlar sırasıyla Yeşildere, Gökdere, Kemalpaşa, Torbalı-
Çaybaşı ve Menemen'de faaliyet göstermektedir. 

- Tabakhanelerde günde 113.000 adet koyun, 15.000 adet keçi, 
25 ton sığır, 6 ton kösele işlenmektedir. 

- Deri fabrikalarında 3000 kişi çalışmakta, Yeşildere ve 
Gökdere'de entegre olmuş ve konfeksiyon atelyeleri dahil çalışan 
sayısı 10.500 kişi dolayındadır. Çalışma süresi haftada 45-50 
saat ararsında değişmektedir. 

- İzmirde deri sanayii yüzde 25 oranında iç pazara, yüzde 75 
oranında dış pazara yönelik olarak çalışmaktadır. 

- Deri sanayiinin kredi kullanım durumu ise yüzde 25'i 
özkaynak, yüzde 30'u banka (Halk Bankası), yüzde 45'i ise 
Eximbank -İhracat- kredisidir. 

- İzmir'deki deri sanayicilerinin Yeşildere, Gökdere, 
Menemen ve Çaybaşı'nda arıtma tesisleri vardır. Bu tesisler deri 



sektörünün kendi özkaynakları ile kurulmuştur. Tesislerin tamamı 
ilgili kuruluşların belirlediği parametrelere uygun olarak arıtma 
yapmaktadır. 

- İzmir ve çevresindeki deri tesislerini bir araya toplamak, 
daha derli toplu çalışmalarını sağlamak amacıyla Menemen'de 1 
milyon 700 bin m2'lik bir alan üzerine Organize Deri Sanayi 
Bölgesi kurulmuştur. Bu alanda 212 parsel vardır. Ocak 1994 
tarihi itibariyle 67 tesis kurulmuştur. Bunlardan 5 tanesi faal 
durumdadır. İnşaat çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu arada 
Türkiye'nin en büyük ve modern arıtma tesisinin birinci ünitesi 
tamamlanarak devreye girmiştir. Organize Sanayi bölgesindeki tüm 
inşaatlar tamamlandığında arıtma tesisinin ikinci ünitesi de 
tamamlanacaktır. 

- İzmir'de deri işletmelerinde 125 mühendis, 450 teknik 
eleman görev yapmaktadır. 

3. Bölge : Çorlu 

Çorlu'da 1983 yılında deri atölye ve fabrika sayısı 40 iken 
1983 yılında 80 civarında olmuştur. 

Mevcut deri işleme tesislerinin %40'i imalathane-atölye 
seviyesinde, %60'i hakiki fabrika seviyesindedir. Son 10 yılda 
kurulan fabrikaların yaklaşık 20 adedi Kazlıçeşme kaynaklı 
(kökenli) sanayicilere, 20 adedi ise yeni başlayanlara aittir. 

Halen üretim yapan tesislerin %40'ı giysilik deri, %45'i 
vidala + saraciyelik deri ve %15'i ise kürk-süet üretmektedir. 

1992-1993 yılları itibariyle Türkiye'de üretilen toplam 
kürk-süetin %70'i Çorlu'da üretilmektedir. Son 10 senedeki 
gelişmeler gözönüne alındığında Çorlu'nun deri sanayicilerine 
cazip gelmesinin sebepleri şunlardır: 

- Su bol ve ucuzdur, 
- İşçilik ücretleri düşüktür ve işçi temini kolaydır, 

(ancak sendikal faaliyetler dolayısı ile işverenlerle sürtüşmeler 
başlamıştır.) 

- Ulaşım zorluğu yoktur. 
- Arıtma ve çevre için halen kısıtlama ve engelleme yoktur. 

4. Bölge: Uşak 

Uşak'ta irili ufaklı 450 adet deri işleyen firma 
bulunmaktadır. Bu firmaların büyük kısmı işletme statüsündedir. 
Uşak'ta deri işleme iki bölgede yapılmaktadır. Birincisi 1940 
yılında şehir içinde kalmış olan tabakhanelerin çoğunlukta olduğu 
kısımdır. İkincisi Uşak-Denizli karayolunun 6.km'sinde yapılanmış 
70 adet tabakhaneden oluşan kısımdır. Bunların bağımsız bir iki 
fabrika daha vardır. Bunların birisi Ulubey ilçesinde diğeri 70 
tabakhanenin bulunduğu Çanlı köprü mevkiinde Çanlı deri sanayi 
sitesi olarak adlandırdığımız ikinci kısmın yakınındadır. 
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Uşak'ta tabakhaneler koyun ve kuzu derisi işlemektedir. 
Diğer deri çeşitleri işlenmiyor denecek kadar azdır. Uşak'ta deri 
sanayi ile ilgili olarak yaklaşık 8-10 bin kişi çalışmakta olduğu 
ileri sürülmektedir. 

Üretimin %10'u direkt olarak dışarıya ihraç edilmektedir. 
Geri kalan %90'lık üretimini ise iç pazara yönelik yapmakla 
birlikte bu da konfeksiyon olduktan sonra gene ihraç olmaktadır. 

Arıtma tesisi yapma girişimleri organize deri sanayi 
çalışmaları içersinde yürütülmektedir. Organize sanayi bölgesi 
için yer tespiti yapılıp hazine arazilerinin tapuları devredilmiş 
şahıslara ait araziler dö istimlak aşamasındadır. 

5. Bölge: Gerede 

Gerede Deri Sanayinde 120 faal fabrika bulunup, sermayesi 
180 milyardır. Deri imalatı %100 büyükbaş olup, günlük ortalama 
90-100 ton'dur. Çalışma saati ortalama haftada 44 saat olup, 
imalatta kullanılan ham derinin %50'si ithal, %50'si iç piyasadan 
temin edilerek %95 yerli %5 ithal makina parkı ile imal edilip 
satışların %88'i iç piyasaya %12'si dolaylı ve direkt olarak dış 
piyasaya satılmaktadır. İmalat safhasında çalışma eleman sayısı 
250 usta başı, 950 düz işçi olmak üzere toplam 1200 kişi olup, 
500 civarında da geçici işçi bulunmaktadır. 

Ayrıca Gerede Deri Sanayii arıtma konusunda Çevre Bakanlığı 
ile koordineli bir şekilde fizibilite çalışmalarını sürdürmekte 
olup, oda yönetim kurulu ve esnafının çok hassas ve duyarlı 
olduğu, arıtma tesislerini kredi kullanımını gözönünde 
bulundurmayarak yaklaşık 18 aydır topladıkları ve toplayacakları 
paralarla kendi gayret ve imkanları ile gerçekleştirmeyi 
hedeflemişlerdir. 

6. Bölge : Bursa 

Bursa'da faal durumda 110 adet tabakhane mevcuttur. Bu 
tabakhanelerin toplam sermayesi 90 Milyardır. Üretimin %90'ı 
büyükbaş, %10'u küçükbaş hayvan derisidir. Bu üretim 80-100 
ton/gün büyükbaş, 4500- 5000 adet/gün küçükbaştır. Haftalık 
çalışma 45 saattir. Makina parkı %90 yerli, %10 yurtdışından; 
imalatta kullanılan hamderi ve kimyasalların %10'u direkt ithalat 
ile karşılanmaktadır. Satışların %90'ı yurt içine %10'u ise 
yurtdışına verilmektedir. 

Kredi kullanım oranı ço! düşük olup, bunun sebebi olarak 
faiz oranlarının maliyete eti isinin büyük olduğu belirtilerek 
rekabet gücünü önemli ölçüde azalttığı önesürülmektedir. 

Yeni yatırımlar ve teşvik başvuruları için yeni organize 
bölgenin teşekkülü beklenmektedir. Yeni organize deri sanayi 
bölgelerinin faaliyete geçmesi sonucunda sektörümüzün teknoloji 
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ve çok daha önemli görülen rasyonalizasyonun gerçekleşmesi ile 
üretimin %100'İer, ihracatın ise aşağıda %200'ler seviyesinde 
artacağı tahmin edilmektedir. 

Sektörel sorunların başında ise hiç bir asort yapılmadan 
satılmak istenen ham derinin çok düşük değerli bir yan ürün gibi 
görülmesidir. Etin yağının satılmaması sonucu yüzüm esnasında 
deride bırakılması, yüzerken itina edilmemesi, konservasyon 
hataları, satışa sunulurken tek standardının büyük veya küçükbaş 
olması gibi sebeplerle dünyada 2 dolar civarında satılırken 
ülkemizde ancak 0.8 dolarlık bir mal haline dönüşmektedir. 

7. Bölge: Bor 

Bor'da 75 adet tabakhane vardır. Bunlar sığır derisi 
(vidala) işlemektedirler. Toplam kapasiteleri hakkında tam bir 
bilgi edinilememiştir. 

8. Bölge: Denizli 

Denizli’de deri işleme kösele ağırlıklıdır. Türkiye iç 
piyasa ihtiyacının %60'ını karşılamaktadırlar. imalathane sayısı 
129 adettir. Ancak bunlar da 27 adet etleme makinası bulunduğu 
düşünülürse çoğunluğun küçük birimler olduğu henüz tam 
makinalaşmadığı anlaşılır. - 

Yılda 6300 ton kadar kösele üretildiği ifade edilmektedir. 

Aynı şekilde kösele sanayinin gereksinmesi olan kropon ham 
deri, yurt içinde üretilen sığır ham derilerinin mezbaha ve 
yüzümlerdeki yetersizlikler nedeniyle fazla miktarda ispire 
içerdiği için yurt dışından yine kropon şeklinde dışalımla 
sağlanmaktadır. 

Kösele sanayinin gereksinme duyduğu ham deri, tamamen et 
kombinalarından elde edilebilse ve kroponaj yoluyla bu deriler 
sanayiye ulaşabilse, dışarıdan kropon şeklinde hamderi dışalımı 
olmayacaktır. 

Kösele sanayinin gereksinmesi olan bu deriler, vidala işleme 
tesislerinde kullanılmakta, mevcut olan ispireleri ortadan 
kaldırmak için ince sırça tabakası (katı) alınacak şekilde 
yarılmakta, bu da önemli firelere neden olmaktadır. Bunun yol 
açtığı fire, hesaplarımıza göre 100 milyon US Ş/yıl'dan aşağı 
değildir. Ve bu miktar görülmeyen, düşünülmeyen ulusal servet 
kaybıdır. 

Cilt hataları ve bunlar nedeniyle meydana gelen kalite kaybı 
deri işleme sanayinin gelişmesi ve kaliteli üretimde 
bulunulabilmesi için mezbahalarda modernizasyona gidilerek bu 
sanayinin ekonomik kaybı kesinlikle önlenmelidir. 
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Aynı şekilde vidala işleyen kesimde ham deri gereksinmesini 
salt yurtiçi ham deri üretimine dayanan ve onu kullanan bir 
durumdadır. 

Öte yandan saraciye kesiminin kullandığı derinin elde 
edildiği boyun hamderisi neredeyse tümüyle yurtdışından ithal 
edilme durumundadır. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi 
ülkemizde kroponaj hemen hemen hiç yapılmamaktadır. 

Aslında yüksek olan ham deri üretimine dayanan ve bir o 
kadar da dışalım yapan işletmeleri kapsayan bir kapasite 
mevcuttur ki, Türkiye bu konuda dünyada önemli deri işleme 
kapasitesine sahiptir. Nitekim, dünyadaki deri işleme alanında 
önde olan ülkeler gözönünde tutulduğunda Türkiye, Avrupa'da 
İtalya ve Ispanya'dan sonra hemen akla gelmektedir. 

Deri işleme kapasitemiz aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

TABLO:2- Deri İşleme Kapasitesi (Üretim + %25 şeklinde 
hesaplanmıştır) (Milyon dm2) 

K.baş mamul deri 
Giysilik koyun 3750 

B.baş mamul deri 
Vidala milyon/dm2 1300 

Kösele bin/ton 9000 

Saraciyelik deri 250 

Türk deri işleme sanayi, aslında yeni bölgelere taşınmakla 
kapasitesini daha da arttırma yolundadır. Örneğin, Kazlıçeşmede 
kapanıp Tuzla'ya taşınmakla, bunun yanında bazı firmaların 
Çorlu'ya taşınmış olmasıyla, Kazlıçeşme'deki eskimiş ve yetersiz 
kalmış olan kapasitesini yeni bir üretim biriminde hem daha 
rasyonel hem de çağdaş kılma şansını elde etmiştir. Bu yollar 
etkisini henüz göstermemiştir ancak birkaç yıla kadar göstereceği 
kesindir. 

Tuzla'da yaşanacak bu durum ardından, İzmir Menemen'deki 
deri sanayi ile birlikte Uşak, Gerede ve Denizli'de de yeni 
bölgelerin faaliyete geçmeleriyle kapasitelerde patlama 
olacaktır. Bu durum gözönüne alınarak patlayacak üretim için 
sonuçlar düşünülmeli, önlemler alınmalıdır. 

Örneğin bu kapasiteleri besleyecek ham deri sorunuyla 
karşılaşılabilir. 

Aynı biçimde bu büyük üretimlerin satışından dolayı sorunlar 
ortaya çıkabilir. 

Bu yüksek kapasiteli üretimin gereksinmesi olan kimyasal 
madde ve makina temininde gereksinmeler ortaya çıkar. 
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İşte tüm bunların önemli teşvik ve ivmelerle aşılması 
gerekir. 

Yerli derilerden 85 milyon ayakkare koyun derisi, 23 milyon 
ayakkare keçi-oğlak ve 57.500.000 ayakkare sığır derisi 
üretildiği hesap edilebilir. 

Türkiye'deki deri üretimi için bu değerlere ithal ham 
derilerden yapılan üretimi de eklemek gerekir. Denilebilir ki 
üretilen ham deri kadar ham deri ithal edilmektedir. 

TABLO: 3- Yıllar itibariyle Ham Deri Dışalımı (Bin Dolar, Cari) 
1989 1990 1991 1992 1993 

Koyun (Ton) 33.014 34.946 45.876 45.064 59.643 
(Bin Adet) 15.872 17.301 22.143 21.891 29.624 

(Değer) 58.310 67.581 64.331 69.618 102.613 

Kuzu (Ton) 7.022 10.447 14.928 25.155 33.101 

(Bin Adet) 4.058 5.377 7.126 12.216 16.103 
(Değer) 26.492 36.830 32.491 62.069 77.325 

Keçi (Ton) 539 1.605 1.337 2.504 3.071 

(Bin Adet) 333 1.152 944 1.894 2.411 
(Değer) 978 2.965 1.756 3.631 4 . 333 

Oğlak (Ton) 28 220 223 627 473 

(Bin Adet) 23 253 239 606 502 
(Değer) 123 1.190 705 1.584 1.410 

Sığır 
Bütün (Ton) 2.554 4.561 10.006 20.353 29.287 

(Bin Adet) 219 339 700 1.530 2.131 

(Değer) 1.716 4.094 7.520 15.334 19.676 

Kropon (Ton) 3.391 4.695 3.679 5.750 3.783 
(Bin Adet) 235 372 264 396 328 

(Değer) 10.415 15.019 8.365 13.220 8.673 

Diğerleri (Ton) 1.632 1.067 358 563 239 

(Değer) 1.711 1.194 369 441 324 

Hesaplanan yerli hamderiden deri üretimi ve ithal ham 
derilerden olan üretim beraberce değerlendirilecek olursa 1992 
yılına ilişkin ana mallar itibariyle üretimimiz aşağıdaki 
gibidir: 
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1992 Yılı 
(Milyon Ayakkare) 

Küçükbaş mamul deri üretimi 
Giysilik deri üretimi 

Koyun 
Kuzu 

Glase deri üretimi 
Oğlak 
Keçi 

Büyükbaş deri üretimi 
Sırçalı vidala 
Yarma vidala 
Kösele (Bin Ton) 

Deri İşleme Sanayiinde Randımanlar 

Salamur Sığır Derilerinde Verim 

Salamura derilerde verim; ırklara, yaş durumuna, 
cinsiyetine, bakım ve beslenme durumuna, konservasyon yöntemine 
ve süresine, ayrıca rutubet oranına, kafa, kol, kuyruklarından 
budanmış olup olmadığına ve etlerinden temizlenmiş olup 
olmadığına göre değişmektedir. 

Ayrıca, bu ham derilerden üretilecek mamul deri çeşidine ve 
nihai mamulde istenen özelliklere göre de (örneğin kemerlik 
deride istenen 3 mm kalınlık veya giysilik deride istenen 1 
mm'lik kalınlık gibi) verim değişmektedir. 

Yukarıda belirtilen nedenler ışığında; 

Salamur sığır derilerinde verim (1 kg ham deri için) 
- Sığır Nappa (giysilik) 12 ile 14 dm2 
- Sığır Yüzlük (vidala,saraciyelik) 9 ile 12 dm2 

Hayvan ırklarındaki gelişmeler sonucunda ham deri 
ağırlıkları da artmıştır. Diğer taraftan değişen moda daha ziyade 
kalın derilere kaymıştır. Yukarıda verilen değerlere yarma 
deriler de dahildir. Bazı hallerde ürün türüne göre yarma deri 
alınmadan yüzlük deri üretilmektedir. 

Türkiye'deki 45 milyon koyun, 13 milyon sığır, 14 milyon 
keçi varlığı vardır. 

Küçükbaş kasaplık güç • Mevcut hayvan sayısı X 0.33 
Büyükbaş kasaplık güç Mevcut hayvan sayısı X 0.17 

olarak kabul edilir. Buna göre; 

45 milyon X 0.33 = 14.850.000 Adet koyun-kuzu 
14 milyon X 0.33 = 4.620.000 Adet keçi-oğlak 
13 milyon X 0.17 = 2.210.000 Adet veya 38.306 bin/ton 

sığır derisi elde edilir. 

184,8 
54,5 

5.2 
5.3 

91,5 
14,7 

7,1 
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Buna göre Türkiye'de kasaplık güç üzerinden hesaplandığında 
yılda 15 milyon koyun-kuzu, 4.6 milyon keçi-oğlak ve 2.2 milyon 
adet veya 38.3 bin ton sığır derisi üretilmektedir. Küçükbaş deri 
ortalama 5 ayakkare, büyükbaş deri ortalama 26 ayakkare kabul 
edilmiştir. 

2- KAPASİTE 

Genel olarak deri işleme sanayimizde kapasiteler düşüktür. 
Deri işletmelerinde kapasiteyi deri işleme dolaplarının büyüklüğü 
ve sayısı kapasiteyi arttırdığı ise şüphesizdir. Özellikle Tuzla 
ve Menemen gibi yeni bölgelere taşınmaların tamamlanmasıyla 
kapasitelerin artacağı, ideal optimum kapasitelere erişileceği 
şüphesizdir. Örneğin önceleri 3 m'lik deri işleme dolapları büyük 
dolap sayılırken, şimdi 3.4 X 4'lik dolaplar ideal sayılmaktadır. 
Sığır derisi için günlük 2-3 tonluk işleme kapasiteleri 6-8 tona 
yükselmiş olmaktadır. Gerçekten de işçi sayısı aynı kalmak 
koşuluyla günde 6-8 tonluk üretim ideal kapasite sayılmalıdır. 

Kösele işlemede de günde 5 ton hamderi dolayındaki 
kapasiteler ideal sayılmalıdır. 

Deri işleme sanayimizde toplam kapasiteler düşünüldüğünde 
tam bir envanter çalışmasının olmayışı nedeniyle hesaplama 
yoluyla bir takım sonuçlara varılabilir. 

İşletmelerin kapasite kullanım oranları küçükbaş için %80, 
büyükbaş için %60 olduğu kabul edildiğinde; küçükbaş için 279,4 
milyon ft2 / 0.80 = 350 milyon ayakkare, küçükbaş deri üretim 
kapasitesi bulunmaktadır. Öte yandan Türkiye'de 7500 ton/yıl 
kösele üretim kapasitesi olduğu da belirtilmelidir. 

3- ÜRETİM 

a) Üretim Miktarı 

Yurtiçi ve ithal ham deri miktarlarından hareketle 
sektörün üretim durumu kantitatif olarak aşağıdaki gibidir: 

TABLO: 4- Deri İşleme Sanayii Üretimi (milyon ayakkare) 

1989 1990 1991 1992 1993 

Küçükbaş mamul deri 
Koyun cinsi mamul deriler 148 ,7 157,3 186,3 184 ,8 231,2 
Kuzu cinsi mamul deriler 30,0 34,0 39 , 2 54,5 66,1 
Keçi cinsi mamul deriler 25,6 30,5 29,2 34,9 38,0 
Oğlak cinsi mamul deriler 2,9 3,8 3,7 5,2 4,8 

Büyükbaş mamul deriler 
Vidala 56,9 59,7 68,3 88 ,0 102,1 
Yarma 7,1 8,5 9,8 14,7 17 ,0 
Kösele (bin ton) 5,6 6,4 6,4 7,1 8,6 
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b) Üretim Yöntemi 

Sektördeki üretim yöntemleri geleneksel yöntemler olup, 
dünyadaki benzerleri gibidir. Ancak, uygulamalarda makina ve 
olanaklara bağlı olarak farklılıklar görülür. Sektörde firma 
bazında çok kaliteli üretimler görülebileceği gibi olanaksızlık 
ve bilgisizlik yüzünden çok kalitesiz üretim yapan işletmeler de 
vardır. Hatırlanmalıdır ki, Türkiye geçmişte uzman getirme 
gereksinmesini duyarken son yıllarda proje, uzmanlık ve teknoloji 
ihraç eder konuma gelebilmiştir. Nitekim, Türk Cumhuriyetlerine 
proje götürmekte, makinalar satmakta, deri fabrikaları 
kurmaktadırlar. 

Yeni endüstri bölgelerinde üretimle birlikte üretim 
kapasitesinin yükseleceği şüphesizdir. Sıkışıklık, çok katlı, 
kaliteyi kntrolü imkansız kılan işletmelerden iş akışı düzgün, 
modern işletmelere geçiş ile kalite yanında verimlilik de 
artacaktır. 

Türkiye'nin kalitesizlik sorunu deri işlemedeki bazı 
yetersizlikler yanında ham deri kalitesinden de 
kaynaklanmaktadır. Ham derilerimizde görülen hatalar, özellikle 
yüzüm ve mezbaha hataları kalite düşüklüğüne yolaçmaktadır. 
Hayvan kesimlerinin kasaba, köy ve bucak mezbahalarından kombina 
ve entegre tesislere kaydırılmasıyla makina yüzümü artacak, yüzüm 
hataları olan kesik, delik, ispiriye rastlanmayacaktır. 

Üretimdeki kaliteyi gruplar bazında incelersek en büyük 
gelişmeyi giysilik deri işleyenlerin gösterdiği görülür. Bu 
derilerden konfeksiyon yapılıp ihraç edildiği için kalite 
gerçekten yüksektir. Kalitesiz deri işleyenler ise ucuz pazarlara 
çalışmaktadırlar. 

c) Üretim Maliyetleri 

Deri işleme sektörünün genel başarısı üretim maliyetlerinin 
aşağıya çekilmesinde yatmaktadır. Yıllardır sürdürülen 
faaliyetler sonucu maliyetlerin kemikleşmiş yapısı vardır. 
Bunları değiştirebilmek zor ve uzun süreli bir faaliyettir. 

Üretim maliyeti (% sinai maliyet) 

İtalya 

Ham deri 
Kimyasal madde ve su 
İşçilik ve personel 
Sabit ve diğer giderler 
(Finansman-Arıtma-Amortisman) 

55-56 
16-18 

8-18 
11-15 

54 
12 
14 

9 
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Maliyetler sözkonusu olduğunda aşağıdaki noktalar dikkati 
çekmektedir: 

1) Deri işleme maliyetinde en büyük pay (%50-60) 
hammaddeye aittir. Maliyetlerde düşüklük yaratılmak isteniyorsa 
ham deriye özel bir önem verilmelidir. (Gerek kalite, gerekse 
ucuza temin için) son yıllarda Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinden 
büyük miktarlarda ucuz deri gelişi bir avantaj gibi 
düşünülebilirse de, bu derilerdeki kalite düşüklüğü maliyetlerde 
önemli bir düşüş yaratmamıştır. 

2) Maliyetlerde diğer önemli unsur, kullanılan kimyasal 
madde ve malzemelerle ilgilidir. Son yıllarda bu konuda büyük 
gelişmeler varsa da kaliteli malzemeler ve özellikle boyalar ve 
finisaj malzemeleri ithalatla kaşılanmaktadır. Bunlardaki yüksek 
gümrük vergisi etkili olmaktadır. Düşük faizli kredi bulma 
zorunluluğu ön plana çıkmaktadır. 

3) Deri sanayinde kullanılan su ve arıtma başlıbaşına 
maliyet konusudur. Organize bölgelerinde ve bazı büyük tesislerde 
arıtma tesisi çalıştırılır ve bunun masrafları maliyeti 
arttırırken; arıtması olmayan tesis ve bölgeler maliyet avantajı 
sağlamaktadırlar. Bu haksız rekabetin önlenmesi önemli bir 
konudur.« 

'sj 
4- DIŞ TİCARET DURUMU 

a) İthalat 

Deri işleme sektörünün ürettiği mallar olan vidala-glase ve 
konfeksiyonluk deri, geçmiş yıllarda fazla ithal edilmezken, son 
yıllarda aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi ithalatta 
önemli artışlar görülmektedir. 

TABLO: 5- İşlenmiş Deri İthalatı (Bin Dolar, Cari Fiyatlarla) 

1989 1990 1991 1992 1993 

Büyük Baş 

Yarı Mamul (Ton) 236 573 206 363 1. 253 

(Değer) 1.819 5.372 3 . 078 3 . 481 10.378 

Mamul Deri(Bin M2) 578 969 1. 364 2 . 617 2.693 
(Değer) 7.155 14.500 16.658 31.002 35.168 

Kösele (Ton) 125 213 131 221 419 

(Değer) 1.199 3.706 2 . 800 2.353 3 .729 



TABLO: 5- İşlenmiş Deri ithalatı (Devam) 
(Bin Dolar, Cari Fiyatlarla) 

1989 1990 1991 1992 1993 

Küçük Baş 

Koyun-Kuzu 
Yarı Mamul (Ton) 1.349 2.416 2.607 2.754 4.136 

(Değer) 13.269 19.197 16.831 15.104 21.975 

Mamul Deri(Bin M2)2.029 3.3 3 . 548 3.155 4.906 
(Değer) 34.969 57.616 58.677 51.844 63.977 

Keçi-Oğlak 
Yarı Mamul (Ton) 52 228 127 605 1.190 

(Değer) 290 1.467 568 1.746 3.856 
Mamul Deri(Bin M2) 78 97 115 167 194 

(Değer) 1.006 1.603 1.010 1.473 3.075 

Diğer Hayvanlar 
Yarı Mamul (Ton) 100 34 111 50 79 

(Değer) 548 529 1.190 653 577 
Mamul Deri(Bin M2) 489 570 356 720 1.071 

(Değer) 2.942 4.907 2.973 5.983 9.133 

Köselede ise her zaman ithalat sözkonusudur. Çünkü 
Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli kösele eskiden beri 
yurtdışından sağlanmaktaydı. 

Türkiye'de bir yandan deri işleme sektöründe fazlaca bir 
üretim bulunurken, bir yandan da ithalattaki bu artışlar 
düşündürücüdür. 

Ancak gözlenen bu durum globalleşmenin doğal bir sonucudur. 
Türkiye, konumu itibariyle bir yandan mamul deri ithal ederken, 
bir yandan da mamul deri ihraç edebilmektedir. Ancak eğilim mamul 
deri ihracatı konusunda özendirici önlemler alınmalıdır. 

b) İhracat 

Türkiye, deriye olan talep nedeniyle mamul deri ihracından 
çok, deri mamulu ihraç eden bir ülke konumundadır. Bu nedenle 
önemli miktarlara varan mamul deri ihracatı yapılmaktadır. 

Ancak yarı mamul, özellikle de wet blue olarak bir kısım 
ihracatı gerçekleştirmemiz sözkonusudur. Wet bluenun yurt içinde 
işlenecek şekilde özendirilmesi gerekmektedir. 

Yarı mamul ve mamul deri ihracatımız aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir. 
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TABLO: 6- İşlenmiş Deri İhracatı (Bin Dolar, Cari Fiyatlarla) 

Büyük Baş 

Yarı Mamul (Ton) 
(Değer) 

Mamul Deri(Bin M2) 
(Değer) 

Kösele (Ton) 
(Değer) 

Küçük Baş 

Koyun-Kuzu 

1989 1990 1991 1992 1993 

1.010 51 13 44 141 

3.067 320 117 315 526 

143 191 146 236 222 
1.092 2.161 3.032 4 . 484 3.740 

45 1 27 70 119 
489 31 153 485 1.027 

Yarı Mamul (Ton) 4 3 49 145 63 
(Değer) 107 46 1.032 1.028 379 

Mamul Deri(Bin M2) 89 50 87 145 1.288 

(Değer) 2, .162 937 1.119 1.622 4 . 494 

Keçi-Oğlak 
Yarı Mamul (Ton) 77 19 19 25 26 

(Değer) 938 488 321 381 127 

Mamul Deri(Bin M2) 2 2 6 20 30 

(Değer) 40 9 66 88 495 

Diğer Hayvanlar 
Yarı Mamul (Ton) . . 0 0 6 0 

(Değer) 2 0 0 5 0 

Mamul Deri(Bin M2) . . 4 . . 2 
(Değer) 5 17 7 11 

Stok Durumu 

Deri işleme sanayi fazlaca stok bulunduran bir sanayi 
konumunda değildir. Zaten yaşanan enflasyonist baskılar stok 
düzeyini minimum tutmayı gerekli kılmaktadır. 

Kaldı ki Kazlıçeşme'nin Tuzla'ya, Yeşildere'nin Menemen'e 
taşınması gibi zorunluluklar fabrikaları stoksuz çalışmaya 
zorunlu olarak itmiştir. 

Hammadde olarak da bozulabilir nitelikte bir ürünle 
çalışıldığından fazlaca stoklu çalışılmamaktadır. 

Yaptığımız incelemelere göre işletmenin kapasitesinin 1 
hafta 10 günlük bölümü hammadde, 3-4 haftalık bölümü yarı mamul 
ve bir o kadarı da mamul olarak yolda, müşteride bulunmaktadır. 

Bir ham derinin fabrikaya girişten müşteriye çıkışının bir 
ay kadar süre aldığı düşünülürse denilebilir ki bu sektör minimum 
stok düzeyinde çalışılmaktadır. 
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Yurt İçi Tüketim 

Buraya kadar olan tablolardan da görülebileceği gibi Türkiye 
deri işleme sanayi, Türkiye ham deri üretiminin tamamını 
kullanmakta, bir o kadarının mevcut talep dolayısıyla hemen 
tamamı yurt içinde tüketilmektedir. 

Bu kadar fazla ham, yarı mamul deri tüketiminin olması 
Türkiye'nin büyük bir devlet ve deri mamul ihracatçısı bir ülke 
oluşunda yatmaktadır. Bu yönüyle Türkiye, dünyada dericiliği 
güçlü ve deri imajı kuvvetli bir ülke konumundadır. 

5- STOK DURUMU 

Deri işleme sanayimiz fazla stoklu çalışan bir sektör 
değildir, çünkü deri mamullerine her zaman talep vardır ve üretim 
talebi karşılayamaz durumdadır. Bu nedenledir ki piyasada suni 
deri ve tabana dayanan üretim de sözkonusudur. 

İşletmeler açısından düzenli bir üretim için belirli düzeyde 
stokla çalışmakta esastır. Çünkü mevcut enflasyonist ortamda stok 
fazlasının da maliyetlere etkisi vardır. Fazla stok yaratmaksızın 
bir üretim için 15 günlük hammadde, bir aylık fabrika içindeki 
yarı mamul ve 15 günlük depoda, yolda ve müşteride mamul şeklinde 
stok düzeyi ideal sayılabilir. Bu duruma göre devamlı üretimde 
kredi ve vadeli satış düşünülmezse sermayenin 4 kez döndüğü 
düşünülebilir. Ancak pratik göstergeler bunun 2 kez 
gerçekleştiğini göstermektedir. 

İdeal bir işletme stok yaratmaksızın aynı üretim düzeyinde 
çalışabilmelidir. Mevsimsel değişiklikler deriye olan talebi 
belirlemekte dolayısıyla stok durumu ortaya çıkabilmektedir. 
Ayakkabı sanayi için yüzlük ve kösele üretimi yapan işletmeler 
düşünüldüğünde genellikle mevsim dönümlerinde stoğa çalışma 
sözkonusudur. Örneğin yazlık üretimleri 10.ayda başlamakta 11. 
12. 1. 2. 3. aylara kadar sürmektedir. Daha sonra durgunluk 
yaşanmakta ve kışlıklara geçilmektedir. 4. 5. 6. 7. aylarda 
kışlık deri ve ayakkabı üretimi sürmekte 8. 9. aylar durgun 
geçmektedir. 

Giysilik deride ise yaz ve sonbahar mevsimleri kışa hazırlık 
için dolu geçmekte, ilkbaharda bir durgunluk yaşanmaktadır. 

Benzer durum saraciyelik deriler için de geçerlidir. 

Stoğa çalışma derinin moda oluşana ve turizm hareketlerine 
de bağlıdır. 

6- YURT İÇİ TÜKETİMİ 

Deri işleme sanayinin üretiminin %90-95'i yurt içinde 
tüketilir. Bir bölümü wet-blue veya mamul deri olarak İtalya'ya 
ve komşu ülkelerle Suudi Arabistan'a ihraç edilir. 
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7- FİYATLAR 

Peşin bazı mamul deri fiyatları aşağıda belirtilmektedir: 
Vidala 
Nubuk 
Yarma Süet 
Glase 

Zig 
Vaketa 3 mm 
Kösele 

Yukarıdaki 
verilmiştir. 

1000 
1500 

500 
1000 
1500 

2200 
60000 

2200 TL/dm2 
2200 TL/dm2 
1000 TL/dm2 
1800 TL/dm2 
3000 TL/dm2 
3400 TL/dm2 

85000 TL/kg 

fiyatlar bir fikir vermesi açısından 

Derinin orijinine, işlenen bölgeye ve kalitesine göre 
değişik fiyatlarla karşılaşılabilir. 

8- İSTİHDAM 

Deri işleme sanayi emek-yoğun sanayilerden biri olarak 
bilinir. Ham deri, deri işleme ve deri mamulleri birlikte 
düşünüldüğünde geniş bir istihdam potansiyeli oluşturur. 
Türkiye'de her 17 kişiden biri deriyle uğraşmaktadır tezi bugün 
için de geçerliliğini korumaktadır. 

9- SERMAYE STOKU 

Türkiye'nin genel sorunlarından birisi olan sermaye 
yetersizliği bu sektör için de geçerlidir. çünkü gerekli olan 
devamlı büyüme kapasite artışını zorunlu kılmakta; bir yandan 
işletme sermayesinin büyümesi ön plana çıkarken öte yandan yeni 
makina alımı için yatırım konusu olmaktadır. 

Ayrıca; Kazlıçeşme'den Çorlu ve Tuzla'ya taşınma yeni 
fabrikaların kurulmasına yeni deri işleme dolaplarının, 
makinalarm satın alınmasına yol açmış, bu da mevcut sermayenin 
yatırıma dönüşmesine yol açmıştır. Bu durumda sektörün en önemli 
sıkıntısı sermaye eksikliğidir denebilir. Ucuz kredilerle 
yapılacak destek büyük yararlar sağlayacaktır. 

10- MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Deri işleme sektörümüz konfeksiyon, ayakkabı, saraciye gibi 
mamul deri sanayimize ham madde sunan bir sektördür. Bu sektörü 
yukarıda belirtilen mamul gruplarına göre değerlendirmekte fayda 
vardır. Buna göre deri işleme sanayimiz kfeksiyonluk deri 
işleyenler, ayakkabılık deri işleyenler (a-Ayakkabı yüzlük, b- 
Kösele saraciyelik deri işleyenler) olmak üzere gruplar altında 
toplayarak değerlendirebiliriz. 
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a) Giysilik Deri İşleyen Sanayi 

Deri işleme sanayinin lokomotif grubudur. İhracata dönük 
ürün ürettiği için hızlı çalışan o oranda da gelişen kesimdir. 
Potansiyelini ham deri üretimimizdeki zenginlikten alarak 
gelişmiştir. Başlıca Uşak, Yeşildere, İstanbul, Çorlu gibi 
bölgelerimizdeki işletmelerde üretim faaliyetlerini gösterir. 

b) Yüzlük Deri İşleyen Sanayi 

Bu grup deri işleyen sanayi tesislerimiz aslında (lokomotif) 
sürükleyici tesisler olması gerekirken en problemli olanlardır. 
Bütün dünyada deri üretimi sığır derisine dayanır ve esas deri 
üreten tesisler vidala tesisleridir. Halbuki ülkemizde zig 
üretimi lokomotif konumdadır. 

Vidala tesisleri ayakkabı sanayimize ham madde (mamul deri) 
sunarken ayakkabı sanayimizin küçük işletmeler halinde oluşu ve 
ihracata dönük çalışamaması yüzünden vadeli (kredili) çalışmak 
zorunluluğundadır. Üstelik bu tesislerin büyük bölümü 
(Kazlıçeşme'deki tesisler) yeni bir bölgeye taşınmak 
zorunluluğunda kalmışlardır. 

Taşınma, işletme sermayelerinin zayıflamasına ve üretimin 
azalıp bir zaman durmasına yol açmıştır. Bu durumda yüzlük deri 
ithalinin de geliştiği vurgulanmalıdır. 

Vidala işletmelerimiz İstanbul Tuzla, Çorlu, Gerede, 
Bursa'da yoğunluktadır. Yılda 88 milyon ft2 üretimi vardır. 
Vidala işletmelerinin başlıca sorunu ham derideki kalitedir. 
Kullandığı yerli deriler uygun olmayan mezbahalarda elle 
yüzüldüğü için kalitesizdir. Yurt dışından ithal deriler pahalı 
olduğu için pek çalışılamamaktadır. Son yıllarda Rusya ve Türk 
Cumhuriyetlerinden bolca getirilen sığır derileri ham deri 
bulmayı kolaylaştırmıştır. Ancak onların da kalitesi çok 
düşüktür. 

Bu sanayi grubumuzun en büyük sorunu taşınma ve enflasyon 
yüzünden çekilen nakit sıkıntısıdır. Ucuz kredilerle desteklenir 
ise hızlı ve kaliteli bir üretim sağlanır, şüphesiz bunun faydası 
ayakkabı üretimine yansır. 

Glase üreten işletmelerimizin durumu benzer bir durum 
göstermekle beraber daha ağırdır. Çünkü fantazi ayakkabıların 
yüzlüğü olan glaseden vidalaya doğru bir kayış vardır. Bu nedenle 
satışlar hızlıdır. Glase üretimimiz yılda 11 milyon ft2 dir. 
Glase sektörümüz vidaladaki ham deri sorununu pek 
yaşanmamaktadır, çünkü bu deriler elle yüzülebildiği için kesik, 
delik, ispire pek görülemez. Üstelik yerli keçi ve oğlak 
derilerimizin çok ince ve sıkı cildi vardır. Bir miktar ham deri 
ve w/b ithal edilirken çok az imktarda w/b ve mamul deri ihraç 
edilmektedir. 
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c) Kösele Sektörü 

Bu sektörün gereksinmesi olan ham derilerin büyük bölümü 
ithal edilmektedir. Yılda 10.000 ton kropon hamderinin ithal 
edildiği hesaplanmaktadır. Mevcut ham deri ithalatı, sığır derisi 
yetmezliğinden kaynaklanmakta, sığır derilerimizin kösele için 
uygun tarzda hazırlanmaması, yani kroponaj yapılamaması ve kalite 
düşüklüğü buna neden olmaktadır. 

Kösele sektörümüz, tabaklama için gereksinme duyduğu 
bitkisel tanenlerin bir bölümünü de yurt dışından almaya 
başlamıştır. Eskiden bitkisel tanen kullanımının tümü, yerli 
üretim bitkisel tanen olan palamut ekstraktı (valeks) 
dayandırılirken, son yıllarda kaliteye verilen önem dolayısıyla 
kestane, kebrako, mimoza da dışalım yoluyla karşılanarak 
kullanılmaya başlamıştır. Yapılan istatistik taramalarından 1992 
yılından 216 ton kebrako, 180 ton kestane ve 304 ton mimoza 
ekstraktı ithal edilerek kullanıldığı anlaşılmıştır. Burada 
mimozanın büyük çapta diğer derilerin retenajmda kullanıldığı da 
anımsanmalıdır. 

Dışalımı kısmen önlemek ve normal bir düzeye düşürmek için 
ham derilerde kroponaja gidilmesi (bu yöntem saraciye dalı için 
de hammadde sağlanmasına yardımcı olacağından) teşvik 
edilmelidir. 

Bu noktada, Denizli'deki üretimden sözetmek yerinde olur. 
Denizli'deki işletmeler, 1930-40'lı yıllarda kurulmuş olup, 
geleneksel üretim yapan küçük işletmelerdir. Kalitesizlik 
sorunları vardır. Bunların çağdaş teknojiyle donanımlı 
kılınmaları özendirilmelidir. Böylelikle üretim ve kalite artışı 
sağlanacağından, köselenin dışsatımı gündeme gelebilecektir. 
Nitekim, Türkiye kösele dışalımı yapan bir ülke olmasına karşın, 
1993 yılında sürekli dışsatım yapabilme becerisini 
gösterebilmiştir. 1993 yılının ilk 9 ayında 1 milyon ABD doları 
tutarında kösele dışsatımı yapılmıştır. 

Ayrıca şurası da çok önemlidir ki, ayakkabı dışsatımı 
geliştirilmek isteniyorsa, kösele üretimi de teşvik görmelidir. 

11- DÜNYADAKİ DURUM VE DİĞER ÜLKELERLE KIYASLAMA 

Dünyada hemen her ülkede ham deri elde edilirken her ülke 
deri üreticisi konumunda değildir. Bazı ülkeler hamderi 
ihracatçısı, bazıları deri üreticisi, bazıları da mamul deri 
ithalatçısıdır. Genel olarak gelişmiş ülkeler mamul deri 
ithalatçısı, gelişmekte olan ülkeler ise daha çok üretici ve 
ihracatçı durumundadır. Buna göre Türkiye de önemli deri 
üreticisi ve deri mamulleri ihracatçısı ülkedir. 

Dünyada dericilikte sivrilmiş Türkiye'den önde gelen ülkeler 
Çin, Hong-Kong, Hindistan, İspanya, Taiwan, Güney Kore, İtalya, 
Brezilya sayılabilir. Bu ülkelerde güçlü ayakkabı sanayi önemli 
deri tüketicisi konumundadır. Avrupa'ya gözatacak olursak başta 
İtalya'nın olduğu görülür. Türkiye'yi 2.3. konumda sayabiliriz. 
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İtalya sadece üretim miktarlarıyla değil produktif 
üretimiyle de önde gelmektedir. Üretim miktarı aşağıda 
verilmektedir: 

TON 

İtalya'nın Deri Üretimi (1992) 

sgtf Varyasyon 

Kösele 
Sığır 
Dana 

Koyun 
Keçi 
At 

37.700 37.881 + 7.9 
908.997.000 
148.149.000 
269.500.000 
143.860.000 

13.677.000 
12.243.000 

88.768.000 
14.245.000 
24.125.000 
10.573.000 

+ 7.7 
-16.6 
- 4.9 
- 18.8 

Diğer 
- 27.2 
- 45.3 

Domuz 

Diğer hayvanlar 
Sürüngenler 

625.000 
216 

1.789.000 
127.000 

TOPLAM 37.916 1.497.051.000 

Tabakhane sayısı 
İşgücü 
Satışlar toplamı 

3.000'den fazla 

33.000 
3 Milyar $ 

2.200 

23.000 

İtalya sadece deri üretiminin büyüklüğü ile değil, 
prodüktivesi ile de önde gelmektedir. Kişi başına saatte 42-44 
ft2 üretim miktarı Türkiye'de 20-25 ft2 dir. Unutulmamalıdır ki 
Hindistan'da haftada 65 ft2 dir. 

Bir kıyaslama yapıldığında İtalya kösele üretiminde 
Türkiye'nin 5 katı, yüzlük deriler toplamında 12 katı üretim 
gerçekleştirirken koyun giysilik deri üretimlerimiz aşağı yukarı 
aynıdır. Şu halde Türkiye'nin üretim miktarı prodüktivitesini 
İtalya ayarına getirebilmesinin tedbirleri alınmalıdır. 

III- YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER 

1- GENEL POLİTİKA 

a) Organize Bölgeler 

Yeni plan döneminde deri işleme sektöründe önemli gelişmeler 
beklenmektedir. En önemli gelişme sektörün içinde bulunduğu yeni 
bölgelere göçme tamamlanacak olmasıdır. Bu gerçekleştiğinde 
sektör bundan böyle üretim, kalite, pazarlama gibi esas 
faaliyetleriyle uğraşacaktır. Burada hemen belirtilmelidir ki 
taşınmanın gecikmesi Gereöî, Uşak, Denizli, Bursa ve diğer 
bölgelerin arıtmasız faaliyetlerine devam etmesi haksız rekabet 
yaratacağı için kanayan bir yara konumuna dönüşecektir. Bu 
nedenle bu bölgelerin de İstanbul Kazlıçeşme, İzmir Yeşildere 
gibi yeni bölgelere taşınması tamamlanmalıdır. 

24 



Ayrıca çevre duyarlılığının yayıldığı ve bu konuda ülke 
sınırlarının geçersiz olduğu günümüzde, deri sanayinin üretim 
faaliyeti içerisinde arıtma tesisleri olsun olmasın tartışması 
ortadan kalkmış olacaktır. 

Yine yeni plan döneminde hedeflerin belirlenmesinde önemli 
bir olgu, Türkiye'nin 1995 yılı içersinde AT Gümrük Birliği'ne 
dahil olacak olmasıdır. Bu birliğe geçildikten sonra uluslararası 
pazarlarda rekabet oluşacaktır. Uluslararası rekabetin temel 
taşları ise bilindiği gibi yüksek üretim miktarları, kalite ve 
fiyattır. 

Organize bölgeler çatısı altında toplanacak deri sanayi, bu 
pazarlara yönelecek üretimyapısma hazırlıklı olmalıdır. 

Deri işleme sanayimiz genelde dış satıma yönelik ve döviz 
getirici olmasına karşın bazı mallar itibariyle dışa bağımlıdır. 
Örneğin bu sanayi verim artışı için pek çok makinayı yurtdışından 
almak durumundadır. Aynı şekilde köselelik ve boyun saraciyelik 
deri üretimi için ithal etmektedir. Yine deri işlemede 
kullanadığı bazı enzim, boya, solvent gibi maddeleri de dışarıdan 
almaktadır. Bu nedenle daha yüksek maliyetlerde çalışma 
sözkonusudur. 

AT ile Gümrük Birliğine gidildiğinde bu malzemeler daha 
kolaylıkla bulunup, getirtilip kullanılabilecek, böylelikle bir 
ölçüde maliyet artışına engel olunabilecektir. O nedenle bu 
sorunu giderici teşvik ve önlemlerin alınması gerekir. Aynı 
şekilde Türk deri üreticisi, içinde bulunduğu koşullar nedeniyle 
dünyanın en iyi derisini üretmekte değildir. AT Gümrük Birliği 
içerisinde, dış pazarlara satışta kalite yönüyle zorlayacaktır. 
İhraç şansı ancak ucuz üretim olduğunda sözkonusudur. Bu yönüyle 
kaliteyi arttırıcı teşviklerin alınması gerekir. 

Gümrük Birliğine gidildiğinde deri ürünü üreten firmalar 
örneğin ayakkabı sanayi ve konfeksiyon firmaları bir anda Türk 
pazarında kaliteli mamul deriyi bol miktarda bulabilecektir. O 
anda deri işleme sanayimiz yurtiçi firmalarına deri satamama gibi 
bir konumla karşılaşabileceklerdir. Böyle bir durumla 
karşılaşmamak için Gümrük Birliği sağlanıncaya kadar gerek 
kalite, gerekse fiyat yönüyle Avrupa pazarlarıyla bir 
entegrasyona adım adım gidilmelidir. Bu yapıldığında deri işleme 
sanayi herhangibir sorunla karşılaşmayacak, herhangibir aksilik 
olmayacaktır. 

b) Hayvancılığın Yapısı 

Deri sanayinin ana girdisi ham deridir. Deri sanayi mevcut 
ve organize bölgeye yönelen yapılaşması içerisinde yurtiçi 
kaynaklar yönüyle ham deri açığı ile karşı karşıyadır. Bu 
bakımdan dünyanın her tarafından ham deri alımı yapılmaktadır. 

Yıllardır işlerliğe kavuşturulması tartışmaları yapılan ham 
deri borsasınm yaşama geçirilmesi deri sanayimizi 
rahatlatacaktır. 
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Bunun ötesinde yine deri sanayimiz, ülkemiz hayvancılığı ile 
yakından ilintilidir. Bu bakımdan hayvancılığın bugün gerilemekte 
olan yapısı ele alınır ve sektör canlandırılırsa, deri sanayinin 
bundan da yararlanması sözkonusudur. Bu arada şap hastalığı 
konusunda yoğun mücadeleye girilmesi kaçınılmazdır. 

Yine kesim ve yüzümden kaynaklanan hataların, dolayısıyla 
deride kalite kaybının önüne geçilmesi için modern mezbaha 
yapılaşmasına ağırlık verilmelidir. 

Öte yandan ham dericiliğimiz henüz uzmanlaşma da 
göstermemiştir. Örneğin ham deriler bir depoda toplanıp ağırlık 
ve kalitelerinin sınıflandırılarak satılmamaktadır. Aynı şekilde 
etek, boyun, kropon gibi bölgelerine göre kesilerek kropon kösele 
işleyenlere, boyun kemerlik deri işleyen fabrikalara 
satılmamaktadır. Bunun yapılmaması dışardan kaliteli deri 
ithalini zorunlu kılmaktadır. 

c) Makina-Teknoloji 

Ülkemizde özellikle İzmir İli ölçeğinde deri sanayine makina 
üreten firmalar hayli yoğundur. Ancak hemen hepsi atölye 
düzeyinde çalıştıkları ve sermaye yetersizliği sorunuyla karşı 
karşıya oldukları için bu potansiyel değerlendirilmemektedir. 

d) Eğitim 

Deri sanayinin nitelikli işgücü gereksinmesini karşılamak 
adına, lisans ve orta öğretim düzeyinde eğitim kurumlan varsa da 
özellikle altyapı yetersizliği sözkonusudur. Dolayısıyla 
arzulanan eğitim-öğretim gerçekleştirilememektedir. Bu kurumların 
gerçek anlamda işlerliğe kavuşturulmaları, alt yapı eksiklerinin 
giderilmesi gerekir. 

e) Deri Konfeksiyon 

Ülkemiz deri sanayii içerisinde deri konfeksiyon önemli bir 
paya sahiptir. Yine iç piyasada turistik yörelerdeki satışlar da 
önem taşımaktadır. 

f) Ayakkabı-Saraciye 

Ayakkabı sanayi, deri işleme sanayini sürükleyecek bir 
yapıya sahiptir. Yine iç piyasada turistik yörelerdeki satışlar 
da önem taşımaktadır. 

Ayakkabı atelyelerinin fabrikasyon yapıya kavuşması gerekir. 
Bunun ötesinde özellikle saraciye teşvik görmelidir. Öte yandan 
Denizli'deki kösele fabrikalarının da kaliteli bir üretim için 
yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. 
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Ayakkabılık deri sektörü potansiyel olarak patlamaya hazır 
görülürken saraciyelik deri işleme sektörü herhangi bir gelişme 
gösterememiştir. Oysa ki Avrupa tüm deri işlemeyi az gelişmiş 
ülkeleri kaydırırken saraciyelik sektörü önemini korumaktadır. 
Önümüzdeki yıllarda bu sektörde gelişmeler beklenmeli ve 
desteklenmelidir. 

Yine saraciyelik deri tümüyle doğal tanenlerle işlem gördüğü 
için çevre kirliliğine yol açmaması nedeniyle Avrupa'nın 
desteklediği bir deri türüdür. 

2- TALEP PROJEKSİYONU 

Yurtiçi talep projeksiyonu ana ürünler itibariyle 1992 yılı 
baz alınarak 1994 yılından itibaren yıllara göre aşağıdaki 
şekilde hesaplanmıştır. Tablonun düzenlenmesinde her yıl için %6 
büyüme esas alınmıştır. Öte yandan mamul deri ihracında bir artış 
düşünülmemiştir. çünkü Türkiye mevcut yapısı itibariyle ham deri 
ithal eden, onu işleyerek mamul deri ye çeviren ve üretimi ancak 
kendine yeten bir konumdadır. 

TABLO: 7- Yurtiçi Talep Projeksiyonu (milyon ayakkare) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Küçükbaş mamul deriler 
Koyun cinsi mam.der 207,6 
Kuzu cinsi mam.deri 61,2 
Keçi cinsi mam.deri 39,2 
Oğlak cinsi mam.deri 5,8 

220,1 
64 ,9 
41,6 

6,2 

233,3 
68,8 
44,1 

6,6 

247,3 
72,9 
46,7 

7,0 

262,1 
77,3 
49,5 
7,4 

277,9 
81,9 
52,5 

7,8 

Büyükbaş mamul deriler 
Vidala 98,9 
Yarma 14,7 
Kösele (bin ton) 7,1 

104,8 
15,6 

7,5 

111,0 
16,5 

8,0 

117,8 
17,5 
8,5 

124,8 
18,6 
9,0 

132,3 
19,7 
9,5 

3- İTHALAT PROJEKSİYONU 

Türk deri sektörü, oldukça büyük oranda dış alım 
gerçekleştiren bir sektördür. Bu dış alımı, deri sektöründe 
kullanılan yardımcı maddeler (kimyasallar, boyalar, makinalar) ve 
deri ürünleri olarak ikiye ayırmak gerekir. 

Yine 1988 yılı sabit fiyatları ile tutulan deriler, Türk 
deri dış aliminin, sekiz yıllık süreç içersinde onsekiz kat 
arttığını göstermektedir. Ayrıca deri dışalımı içerisinde AT'in 
payı %45'tir. 
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4- MEVCUT TEKNOLOJİK DURUM VE MUHTEMEL GELİŞMELER 

Deri işleme sanayimiz dünyada uygulanan teknolojileri 
yakından izleyebilmektedir. Avrupa'da hatta dünyada uygulanan 
yeni bir deri tipi görüldükten kısa bir süre sonra ülkemizde de 
üretilebilmektedir. 

Türk deri sektörü, fiziki yapılaşmanın da getirdiği sorunlar 
nedeniyle teknolojinin gereklerini yerine getirebilen işletmenin 
sayısı azınlıkta kalmıştır. 

Ancak organize bölge yapılaşması içerisinde teknolojinin 
güçlendirilmesi ve bununla birlikte kalite, verim artışı ön plana 
geçecektir. 

Yine yıllık 200.000 ton olan yerli ham deri üretimi 
önümüzdeki günler içersinde kayda değer bir artış 
göstermeyeceğine göre, sektör açığını dış pazarlardan karşılama 
yoluna gidecektir. 1984-92 dönemine ait verilere bakıldığında 
Türk deri sektörü, imalat sanayi içinde toplam %71, yıllık 
ortalama %9 büyüme göstermiştir. 

Türk imalat sanayi hızının, deri sektörü hızının altında 
olması, deri sektörünün, toplam imalat sanayi üretimi içersinde 
göreli öneminin arttığını göstermektedir. İşlenmiş deri ve ham 
deri dış satımı yok denecek kadar azdır. Öte yandan deri işleme 
sanayi için kimyasallar ve deri üretimlerinin yurt içinde var 
olması ve dış satımı performansının bulunması sektör için bir 
güvencedir. 

Gerçekten Türk deri sanayinin son dönemdeki gelişiminde ve 
deri ürünleri ihracatımızın bugünkü potansiyeline erişmesinde 
kimya ve deri makinaları yan sanayindeki gelişmelerin rolü ve 
payı yadsınamaz. 

Bugün Türkiye'de üretilmekte olan başlıca deri makinaları 
şunlardır: 

- Iroko bubinga ağacından otomatik programlı sirkülasyon 
deri dolabı, 

- Paslanmaz çelikten, pervane karıştırıcılı kimyasal 
hazırlama tankı, 

- Asort kurutma makinası (konveyor), 
- Otomatik döner spray boya makinası, 
- Finifleks ütü makinası, 
- Otomatik gergi makinası, 
- Etleme makinası, 

- Traş makinası, 
- Sülfür makinası, 
- Açkı sıkma makinası, 

Kimya sanayinde deri işleme sanayimiz için çeşitli asitler, 
tuzlar, sodyum sülfür, kireç, krom, soda, sentetik tanen, asit 
boyalar, yağlar, pigmentler, solventler, laklar vb. 
üretilebilmektedir. Aslında yurtiçi üretim için gerekli olan bu 
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maddelerin ihracında da bir potansiyel yatmaktadır. Özellikle 
komşu ülkelere ve Türk Cumhuriyetlerine bu kimyasallar ve daha 
önce sözedilen makinalar ihraç edilmektedir. Türkiye komşusu olan 
ülkelere .ve Türk Cumhuriyetlerine deri işleme sektörü için 
teknoloji ve makina satacak kapasite ve yetenektedir. Nitekim 
Türk Cumhuriyetlerine Türkiye'nin girişimi ile deri fabrikaları 
kurulmaktadır. Buralarla yapılacak ikili anlaşmalarla deri işleme 
tesisleri, özellikle wet blue tesisleri kurulabilir; buna 
karşılık deri sanayimiz için hammadde sağlanabilir. 

5- ÇEVRE İLE İLGİLİ SORUNLAR 

Çevre kirliliğinin yarattığı sorunlar ile ülkemizde çevre 
korumacılığı konusunda gelinen bilinç düzeyi deri sektörünün bu 
konuda kalıcı yatırımlar yapmasını gerekli kılmıştır. İstanbul 
Tuzla ve İzmir Menemen'de çevre yatırımları organize bölgeler 
bünyesi içersinde yapılmaktadır. Uşak ve Bursa deri sanayileri de 
organize bölge kapsamına alınmışlardır. Dolayısıyla aynı 
yatırımlar bu illerde de yapılacaktır. 

Niğde-Bor ve Bolu-Gerede'deki deri sanayicileri de bu türden 
bir yapılanmayı hedeflemektedirler. Dolayısıyla deri sektörü, 
organize sanayi bölgeleri ile münferit firmalar bünyesi içersinde 
arıtma tesislerini kurarak çevreyle ilgili öncelikli sorununu 
çözmüş olacaktır. 

Öte yandan arıtma masraf demektir. Örneğin Tuzla arıtma 
tesislerinde 1 m3 atık sıvının arıtılması 10-12 bin TL.sidir. 
Yurt dışında da 1 m3 su için 1 dolar civarında harcama 
yapılmaktadır. 

Burada önemli olan Türkiye'de bazı bölgelerde arıtma 
yapılırken bazı bölgelerin arıtmasız çalışabilmesidir. Bu durum 
şüphesiz haksız rekabet ve kazanç yaratmaktadır. 

6- DİĞER SEKTÖRLER İLE İLİŞKİ 

Deri işleme sanayii? hammadde, yardımcı malzeme, makina ve 
mamul madde yönüyle diğer sektörlerle yakın ilişki halindedirler. 
Örneğin hammaddesi olan ham derinin, et dolayısıyla hayvancılıkla 
ilişkisi vardır. 

Aynı şekilde deri işlemede pek çok kimyasal madde ve malzeme 
kullanıldığında, kimya sanayi ile olan ilişkiler sözkonusudur. 
İşlemede kullanılan zırnık, kireç, krom, çeşitli sentetik 
tanenler, boyalar, solventler, pigmentler, yağlar, wakslar, 
laklar, ve daha niceleri kimya sanayi ürünüdür. Kimya sanayindeki 
gelişmeler deri işlemede de kendini göstermektedir. Bu ilişki 
düşünülerek deri sanayinin gelişimi için kimya sanayi de 
desteklenmelidir. Örneğin bazı boyalar, enzimler yurt dışından 
ithal edilmektedir. Deri sanayi makina sanayi ile de yakın ilişki 
içerisindedir. Etleme, yarma açkı, sıkma, traş, zımpara, gergi 
kurutma, ütü, roll press deri sanayinin önemli makinalardan 
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bazılarıdır. Bunların küçükbaş deri işleme ile ilgili olanları 
yerli yapılabilirken; büyükbaş deri işleme ile ilgili olanları 
ithal edilmektedir. Yerli makina imali geliştirilmelidir. çünkü 
Avrupa makinalar yerli örneklerinin iki üç katı fiyatına 
satılmaktadır. 

Makinalaşma, verimlilik artışı yönünden de gerekli olduğu 
için teşviklerin bazıları kimya ve makina sanayi gibi deri 
sanayinin yakın ilişkide olduğu diğer sektörlere kaydırılmalıdır. 
Deri sanayinin elektrik, petrol (enerji) taşıma ulaşım gibi pek 
çok sektörlerle ilişkisi vardır. Bunlardaki bir dar boğaz deri 
sanayini yakından ilgilendirebilmektedir. Örneğin sık sık olan 
elektrik kesintileri üretimi düşürürken makinaların da 
arızalanmasına yol açmaktadır. 

Öte yandan deri işleme sanayinin ürünü mamul deri diğer 
sektörlerin ham maddesini oluşturur. Örneğin giysilik deri, deri 
konfeksiyonun, ayakkabılık deri ayakkabı sanayinin, saraciyelik 
deri eşyanın hammaddesidir. Türkiye deri üretiminin %45'i deri 
konfeksiyona, %30'u ayakkabı sektörüne, %15'i saraciye ve deri 
eşya sektörüne hammadde olmaktadır. 

IV- PLANLANAN YATIRIMLAR 

Daha önce planlanmış Kazıçeşme'nin Tuzla'ya, Yeşildere'nin 
Menemen'e taşınması b plan döneminde de teşvik görmeli ve 
yatırımlar tamamlandırılmalıdır. Öte yandan Uşak, Bursa, Gerede, 
Denizli gibi daha küçük fakat toplu dericilik merkezlerinin de 
yeni bölgelere taşınması planlanmalıdır. Arıtması olan eski 
merkezlerin ise çevre kirliliği yaratmayacak şekilde çalışmaları 
sağlanmalıdır. 

V- DEĞERLENDİRME VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

Buraya kadar yazılanlar değerlendirilecek olursa Türkiye ham 
deri üretimiyle Avrupa'nın önde gelen, dünyada sayılı ülkelerden 
birisidir. Buna bağlı olarak kurulan deri işleme sanayimiz son 
yıllarda mevcut kapasitenin de üzerine çıkarak üretilen ham deri 
kadar ithal deri işleyecek kapasiteye erişmiştir. Buna göre 
Türkiye hamderi ithalatçısı ama önemli mamul üreticisi ülke 
konumundadır. Ancak ağırlık elbiselik deri ve deri 
konfeksiyondadır. Aynı gelişme ayakkabılık deri ve saraciyelik 
deri üretiminde de beklenmektedir. 

İstanbul, İzmir ve diğer bölgelerdeki yatırımların 
tamamlanmasıyla mevcut duruma 1/3 kapasite ekleneceği, sanayinin 
boyutlarının daha da gelişeceği düşünülmektedir. 

Konfeksiyonda dolayısıyla giysilik deri işlemede geçen yıl 
yaşanan durgunluğun aşıldığı önümüzdeki yılın daha faal geçeceği 
görülmektedir. Aynı durum ayakkabı üretiminde de izlenecektir. 
Saraciyelik deri işleri ise çok hızlıdır. Sonuç olarak, deri ve 
mamullerinin potansiyeli çok yüksektir. 
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Deri işleme sanayimiz önemli miktarda ham deri kullandığına 
göre ham deri üretimimizde kaliteyi geliştirmek için modern 
mezbaha ve et entegre tesislerinin kurulması teşvik edilmelidir. 
Makinalı yüzüm teşvik edilmeli, elle yüzüm de ortaya çıkan deri 
hataları engellenmelidir. Ham deri borsası kurulmalı, ham 
derilerin yığın halinde satılması yerine ağırlık ve kalite 
gruplarına göre satılmaları özendirilmelidir. 

Deri işlemelerinin yeni endüstri bölgelerine geçişleri 
hızlandırıcı önlemler alınmalıdır. Bu bölgelerde arıtma tesisleri 
işletmeye sokularak bir yandan çevre korunmalı, öte yandan bunun 
doğurduğu maliyetten ileri gelen haksız rekabet önelenmelidir. 
Arıtmasız çalışan işletme ve bölgeler haksız kazanç ve rekabet 
sağlanmaktadır. 

İşletmelerin özellikle yeni endüstri alanlarına geçtiği şu 
yıllarda makinalaşma ve prodüktivite teşvik edilmelidir. 
Yenileştirilmiş makina ithali de yeni makina gibi muamele 
görmelidir. Prodüktiviteyi arttırıcı makina ve aparatlar, örneğin 
vergiden düşülebilmelidir. Örneğin bilgisayar, vinç, forklift, 
konveyor, bant, deri istif makinaları, cebri kurutma tünelleri, 
bilgisayar kontrollü deri ölçüm makinaları ve deri işleme 
dolapları vergiden düşülebilmelidir. Böylelikle sanayinin 
makinalaşması hızlandırılmalı ve prodüktivitesi arttırılmalıdır. 
Mevcut deri sanayi merkezlerinin muhafazası ve yeni bölgelere 
taşınması sağlanmalı ancak yeni bölgelerin teşvik edilmesi 
durdurulmalıdır. Çünkü öneme haiz olmayan bazı bölgeler 
kendilerini deri sanayi için önemli göstermeye çalışmakta, teşvik 
ummaktadırlar. Sanayice geri kalmış ve küçük işletmeler pazarda 
ve ihracatta engelleyici rol oynamaktadırlar. Büyükbaş deri 
işleyen işletmelerin önemi dikkate alınarak büyükbaş deri için 
makina üreten yerli firmalar teşvik edilmektedir. 

Deri işletmeleri içinde ayakkabılık deri ve kösele işleme 
teşvik edilmeli, ayakkabının lokomotif sektör olduğu 
vurgulanmalıdır. Aynı şekilde vegetal deri ve saraciyelik deri 
işleme özendirilmelidir. Bu derilerin işlenmesinde kullanılan 
nebati tanenlerin ithali kolaylaştırılmalıdır. Aynı şekilde deri 
sanayinin ihtiyaç duyduğu özellikle yurt içinde üretilmeyen 
kimyasal malzeme ve boyalar kolay vergi ve fonsuz ithal 
edilebilmelidir. Bunun kaliteyi geliştirici etkisi olacaktır. 

Bir diğer önemli nokta eğitim konusudur. Sektörün nitelikli 
insan gücü eğitim programları ile sağlanmalı, ancak öğretim 
kadrosu düşünülmeden yeni öğretim kurumlan aşılmamalıdır. 
Kuruluşlar arasında öğretim birlik ve beraberliği sağlanmalıdır. 
Yeni bölgelerde araştırma ve geliştirme laboratuvarları kurulması 
teşvik edilmelidir. İstanbul'daki Dericilik Araştırma Enstitüsü 
desteklenmelidir. Önemli bir diğer merkezimiz olan İzmir'e de 
Sanayi Bakanlığı'nm bağlı yeni bir Dericilik Araştırma ve Eğitim 
merkezi kurulmalıdır.! 
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EK: 1 

İlgili Kurum ve Kuruluşlara, istenildiğinde bildirilmek 
üzere ve 7.Beş Yıllık Plana dercedilecek "Deri İşlemede Kullanım 
Kriterlerinin ve Randımanlarının" yeniden tesbiti ve gözden 
geçirilmesi konulu ve 29.07.1993 tarihli TEKNİK KOMİTE 
TOPLANTISI'na ait RAPOR: 

DERİ İŞLEME SANAYİİNDE KULLANIM ORANLARI ve RANDIMANLAR 

Salamura sığır derilerinde verim: 

Salamura sığır derilerinde verim; ırklara, yaş durumuna, 
cinsiyetine, bakım ve beslenme durumuna, konservasyon yöntemine 
ve süresine, ayrıca rutubet oranına, kafa, kol, kuyruklarından 
budanmış olup olmadığına ve etlerinden temizlenmiş olup 
olmadığına göre değişmektedir. 

Ayrıca, bu hamderilerden üretilecek mamul deri çeşidine ve 
nihai mamulde istenen özelliklere göre de (örneğin, kemerlik 
deride istenen 3 mm kalınlık veya giysilik deride istenen 1 
mm.lik kalınlık gibi) verim değişmektedir. 

Yukarıda belirtilen nedenler ışığında; 

Salamura Sığır Derilerinde Verim (1 kg hamderi için) 
- Sığır Nappa (Giysilik) 12 ila 14 dm2 
- Sığır yüzlük (Videla, Saraciyelik) 9 ila 12 dm2 

Hayvan ırklarındaki gelişmeler sonucunda ham deri 
ağırlıkları da artmıştır. Diğer taraftan değişen moda daha ziyade 
kalın derilere kaymıştır. Ağır derilerde yüzlük deri verimi belli 
oranlarda azalır. 

Yukarıda verilen değerlere yarma deriler de dahildir. Bazı 
hallerde ürün türüne göre yarma deri alınmadan yüzlük deri 
üretilmektedir. 

Ferhan CANYOLDAŞ 
Danışman 

(İmza) 

Canan ÖRS 
Sekreter Üye 

(İmza) 

Albert BERESİ 
Üye 

(İmza) 

Ünver BODUROĞLU 
Üye 

(İmza) 

Süyelman BÖLER 
Üye 

(İmza) 

Hakk . MATRAŞ 
Üye 

(İmza) 

Oktay OMURTAK 
Üye 

(İmza) 

Ahmet SOYDAN 

Üye 
(İmza) 
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T.C. 

BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

MÜSTEŞARLIĞI 
(Teşvik ve Uygulama Başkanlığı) 

İTD/2 79440 Ankara 
Taahhüt Hesaplarının 10 ARALIK 1990 
Kapatılması hk. 

TÜRKİYE DERİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
Demirhane Cad. No:30 

Kazlıçeşme/İSTANBUL 

Teşkilatımıza taahhüt hesaplarının kapatılması için müracaat 
edilmiş, ancak fiilen kapatılmamış belgelerle, yazımız tarihinden 
sonra yapılacak müracaatlarda ekli listedeki ölçüler esas 
alınacaktır. Derneğinize bağlı üyelere tebliğ edilmesi hususunda 
bilgi ve gereğini rica ederim. 

MÜSTEŞAR ADINA Dr.Niyazi YEŞİLYURT 
Teşvik ve Uygulama Bşk. 

EK: 4 sayfa liste 
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İhracatı Teşvik Belgeleri taahhüt hesaplarının kapatılmasında 
aşağıdaki ölçüler esas alınacaktır. 

1 adet yerli koyun derisi (Yaş olarak) 3700 gr. 
1 adet yerli kuzu derisi (Yaş olarak) 1850 gr. 
1 adet merinos koyun (Yaş) 6000 gr. 
1 adet merinos kuzu (Yaş) 4500 gr. 

Kireç zırnık sodyum sülfidrat ve antibektariyal maddeler bu 
ağırlık üzerinden hesap edilecektir. 

1 adet yerli koyun derisi (Blöse) 2600 gr. 
1 adet yerli kuzu derisi (Blöse( 1300 gr. 
1 adet merinos koyun (Blöse) 4200 gr. 
1 adet merinos kuzu (Blöse) 3150 gr. 

Konfeksiyon için gerekli deri miktarı; 

Manto, Palto, Perdesü : 60 Ayak 
Turvakar : 48 Ayak 
Mont, Çeket, Bluzan : 42 Ayak 
Etek, Pantolon : 25 Ayak 
Şort, Yelek : 12 Ayak 

1 adet yerli koyun : 6 Ayak 
1 adet yerli kuzu : 3 Ayak 
1 adet merinos koyun : 9 Ayak 
1 adet merinos kuzu : 6 Ayak 

NOT: Taahhüt hesaplarının kapatılmasını kolaylaştırmak bakımından 
Gümrük Çıkış Beyannameleri üzerine ihraç edilen mamülün cinsinin 
yukarıdaki gruplara göre yazdırılması gekmektedir. 
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DERİ İŞLEME SANAYİİNDE KULLANILAN KİMYEVİ MADDELER VE % ORANLARI 

DERİ İŞLEME SANAYİİNDE 
KULLANILAN 
KİMYEVİ MADDENİN ADI/ GİYSİLİK KÜRK- 

SIRA DAHİL OLDUĞU KİMYEVİ YÜZLÜK SÜET 
NO MADDE GRUBU KÖSELE VİDELA NAPA SÜET KEÇİ-OĞLAK NAPALAN 

1- KİREÇ 10 10 10 10 8 -

2- KAOLİN 5 5 5 - -

3- SODYUM SÜLFÜR 5 6 6 6 6 -

4- SODYUM SÜLFAT 2,5 2,5 2,5 2,5 -

5- SUD KOSTİK 2 2 - - -

6- ANTİBAKTERİYAL MAD. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 , 5 

7- KİREÇ GİDERİCİLER (Amonyum- 
sülfat, amonyum bisülfit, 
laktik asit, amonyum klorür 
vb. ) 2 4 2,5 2,5 2,5 

8- ENZİMLER (SAVA MADD.)0,5 2 2 2 2 2 

9- YAĞ ÇÖZÜCÜ—ISLATICI—YIKA¬ 
YICI ve YUMUŞATICI 1 2 4 4 2 4 

10- SUDA MÜNHAL ÇÖZÜCÜ İHTİ¬ 
VA EDEN YAĞ GİDERİCİLER 
(5) 1 5 5 1 5 

11- GAZYAĞI (5) 1 10 10 1 10 

12- NÖTRALİZASYON VE BAZİ- 
FİKASYON MADDELERİ 

(Kalsiyum formiyat, 
sodyum formiyat,soda, 
sodyum bikarbonat,bo¬ 
raks ,amonyum,bikarbo¬ 
nat, magnezyum oksit, 
polifostfat tuzları, 
organik asit tuzları 
vb. ) 4 4 4 4 3 

13- SÜLFİRİK ASİT(7)(a) 1 9 9 9 9 7,5 

(b) - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

14- KLORHİDRİK ASİT 2 2 2 - 2 

15- PALAMUT 70 _ _ _ _ _ 
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DERİ İŞLEME SANAYİİNDE KULLANILAN KİMYEVİ MADDELER VE % ORANLARI 

DERİ İŞLEME SANAYİİNDE 
KULLANILAN 
KİMYEVİ MADDENİN ADI/ GİYSİLİK KÜRK- 

SIRA DAHİL OLDUĞU KİMYEVİ YÜZLÜK SÜET 
NO MADDE GRUBU KÖSELE VİDELA NAPA SÜET KEÇİ-OĞLAK NAPALAN 

16- NEBATİ HÜLASALAR 
(Palamut, Kebrako, 
mimoza vb.) 70 10 7 7 7 

17- SENTETİK TANELER- 
REZİNLER VE AKRİLİK 
DOLDURUCULAR 8 8 10 5 8 3 

18- SODYUMBİKROMAT veya 
POTASYUM BİKROMAT (8) - 7 7 7 7,5 7 

19- KROMSÜLFAT TUZLARI(8) - 14 14 14 14 14 

20- TUZ (9) 15 15 15 15 15 15 

21- SODYUMHİPOSÜLFİT ve 
AĞARTICILAR 0 , 2 0,4 0,4 0,4 0,4 1 

22- HAYVANİ-NEBATİ VE 
SENTETİK YAĞLAR (10) 10 15 10 7 11 10 

23- SENTETİK VE ORGANİK 
BOYAR MADDELER 3 2 3 3 3 

24- DERİ FİNİSAJ BOYALARI 
(PİGMENT PASTALAR) 3 2 - 2 1 

25- SÜLFİTE LİGNİNLER 5 2,5 - - - -

26- BİNDERLER 4 3,5 - 3,5 2 

27- TİTAN OKSİTLERİ 1 0,1 - 1 -

28- KAZEİN 0,5 0,4 - 0,7 o,: 

29- SENTETİK BOYARLAR VE 
SENTETİK, SELÜLOZİK, 
POLİÜRETAN LAKLAR 2 1 1 1 

30- SENTETİK RUGAN BOYALARI 
VERNİKLERİ VE YARDIMCI¬ 
LARI 1 1 1 

36 



DERİ İŞLEME SANAYİİNDE KULLANILAN KİMYEVİ MADDELER VE % ORANLARI 

DERİ İŞLEME SANAYİİNDE 
KULLANILAN 

KİMYEVİ MADDENİN ADI/ GİYSİLİK KÜRK- 
SIRA DAHİL OLDUĞU KİMYEVİ YÜZLÜK SÜET 
NO MADDE GRUBU KÖSELE VİDELA NAPA SÜET KEÇİ-OĞLAK NAPALAN 
31- SUDA MÜNHALSELÜLOZİK 

ve SENTETİK LAKLAR 
(HİDROLAK) - 2 2 - 2 1 

32- SOLVENTLER - 6 4 - 3 1 

33- ŞEKERLİ MADDELER (MELAS- 
GLİKOZ) (11) 4 222 2 2 

34- ALDEHİTLER (Formal dehit, 
glutaraldehit vb.) - 3 2 0,5 2 0,5 

3 5- MAGNEZYUM SÜLFAT 5 - - 

36- ORGANİK ASİTLER (For- 
mik asit vb.) 23333 6 

37- ORGANİK, SUNİ MUMLAR - 0,5 0,5 - 1 0,25 

38- ALÜMİNYUM SÜLFAT (Şap) - 1 1 - 1 1 

39- PERETRATÖRLER (Sanayi 
alkolü,gliserin ve gi- 
likoller) - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

40- TRİKLORETİLEN,PERKLORE- 
TİLEN - -0,1 0,1 - 6 

41- PASTING YAPIŞTIRICI 
(vetil selüloz) (12) 1 - 

42- HİDROJEN PEROKSİT _____ ! 

43- AMONYAK 0,5 1 1,5 1,5 0,5 1,5 

44- YARDIMCI DİĞER 
KİMYEVİ MADDELER 47777 7 

AÇIKLAMALAR: 

(1) Napa, süet, giysilik-yüzlük keçi ve oğlak türü deriler için; 
6.sıra numaralı kimyasal madde dahil yaş ağırlık üzerinden; diğer 
kimyasal maddeler, yaş deri ağırlığının %65'i üzerinden 
hesaplanacaktır. 
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(2) Büyük baş derilerden üretilen kösele ve videla ile küçük baş 
deriden üretilen Kürk-Süet, napalan türü deriler için tüm 
kimyasal maddeler yaş deri ağırlığı üzerinden hesap edilecektir. 

(3) Kösele; Ayakkabı ve saraciye sanayi için üretile her çeşit 
köseleyi kapsar. 

(4) Videla: Ayakkabı, saraciye ve mobilya sanayi için üretilen 
her çeşit yüzlük derileri kapsar. 

(5) "Suda münhal çözücü ihtiva eden yağ gidericiler" ile "gaz 
yağı" üretimde aynı amaçla kullanıldığından talebe bağlı olarak 
biri veya deri kapasitesinin istenilen yüzdelerinde her ikisi de 
verilebilir. 

(6) Trikloretilen kullanıldığı takdirde verilmeyecektir. 

(7) Krom Sülfat tuzları kullanıldığı takdirde bu oranlar nazara 
alınacaktır. 

(8) Talebe bağlı olarak biri veya deri kapasitesinin istenilen 
yüzdelerinde her ikisi de verilebilir. 

(9) Pikle edilmiş deriden hareketle üretim yapan tesisler de tuz 
%30 olarak alınacaktır. 

(10) Yağlı ve sabunlu kösele'de %10 olarak hesap edilecektir. 

(11) Sodyum Bikromat kullanma oranında verilecektir. (Kösele 
üretimi hariç) 

(12) Pasting ünitesi olan tesisleri verilecektir. 
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EK: 2 

TÜRKİYE'de 

DERİ SANAYİİ'nin 

DOĞA'ya ve ÇEVRE'ye SAYGILI 

bir nitelikte 

YENİDEN YAPILANMASI 

EN İYİ ÇÖZÜM: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ. 
DERİ SANAYİİNDE YENİDEN YAPILANMA 
ÇALIŞMALARININ, BUGÜNÜ, YARINI. 

SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

ÖZET GÖRÜŞLER 

İstanbul 15.11.1993 
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TÜRK EKONOMİSİ ve DERİ SEKTÖRÜ 

DERİ SANAYİİ, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biridir. 

Türk Ekonomisini 2000'li yıllara taşıyacak sektörler 
arasında yer almaktadır. 

Özellikle Deri İşleme (Tabaklama) sanayii çok gelişmiştir. 
Sahip olduğu bilgi birikimi, deneyim ve teknolojik düzeyi ve 
yüksek üretim kapasitesi nedeniyle bü sektör, ilk beş ülke 
arasında sayılabilir. 

Deri sanayii üretimi, toplam imalat sanayii üretimi içinde % 
5 dolayında paya sahiptir. 

Sektör, 1984-1992 yılları arasında, yıllık ortalama % 91luk 
bir büyelde etmiştir. Toplam İmalat Sanayii üretimi içindeki 
payı giderek artmakta ve yeri daha fazla önem kazanmaktadır. 

Deri Sektörü, İmalat Sanayii kapsamında, en fazla net döviz 
girdisi sağlayan sektörler arasında, ikinci sırayı almaktadır. 
Deri ve Deri Mamulleri İhracatı en yüksek değerine 1987 yılında, 
825 milyon dolar ile ulaşmıştır. Son yıllarda 650-700 milyon 
dolar olarak gerçekleşen, Deri ve Deri Mamulleri ihracatının, 94 
ve 95 yıllarında, artması beklenmektedir. 

Bu rakamlara, yurt içinde yabancı turistlere doğrudan 
yapılan satışlar dahil değildir. Son yıllarda bu gibi satışlar 
artmaktadır. Resmi ihracat rakamlarının yarısı olarak kabul 
edilen, yurt içinde turistlere yapılan satışlara en fazla eski 
SSCB ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri rağbet etmektedir. 

Türkiye'nin Deri ve Deri Mamulleri ihracatı yanında ithalatı 
da artmaktadır. Uygulanan "SERBEST EKONOMİ" kuralları ve Dünya 
ticaretinde giderek etkisini arttıran, "Globalleşme", ya da 
"Küreselleşme", hareketine uyum sonucu, Türkiye'nin Deri Ticareti 
giderek büyük boyutlara ulaşacak gelişmeler göstermektedir. 

Türk Deri İhracatçısının, bu gün için, en önemli pazarı AT 
ülkeleridir. Yapılan ihracatın % 85'ini Deri Giyim Eşyası 
oluşturmaktadır. 

DOĞAYA ve ÇEVREYE SAYGILI SANAYİ 

Ülkelerin ekonomilerini geliştirmek ve yaşam düzeylerini 
yükseltmek için, yöneldikleri en önemli ve gerçekçi yolun, 
"SANAYİLEŞME" olduğu 3 uşkusuzdur. Ancak, günümüzde 
sanayileşme'nin önemli çevre kirliliği sorunlarına neden olduğu 
da, kesin olarak, bilinmektedir. Sanayileşmeden 
vazgeçilemeyeceğinden, "DOĞA'YA ve ÇEVRE'ye SAYGILI BİR SANAYİ" 
oluşturulması gereği, kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. İşte, bu 
noktadan itibaren, çözümü çok zor sorunlar da gündeme 
gelmektedir. Yeni kurulacak sanayilerin, "ÇEVRE DOSTU" bir yapı 
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içinde faaliyet göstermeleri için alınacak önlemler yanında, 
mevcut olanların, çevreye zarar vermeden çalışacak şekilde, 
yeniden organize edilmeleri gerekmektedir. 

"Mevcut kuruluşların iyileştirilmesi" konusu, Dünya1nm her 
yerinde, çok daha zor bir sorun olarak görülmektedir. 

Bundan daha zor olan problem ise, yeni kurulsun, ya da 
yeniden ele alınsın, öngörülen önlemlerin, her ülkede ve hatta 
aynı ülkenin çeşitli yörelerinde, farklı şekilde uygulanması 
olayıdır. 

Bazı kuruluşlar çevre koruma önlemleri alırken, diğerleri 
önlem almaksızın faaliyet gösterebilmektedir. 

Bu çelişki ülkeler boyutunda da sözkonusu olabilmektedir. 

"Serbest Ekonomi" kurallarının işletildiği; ticarette 
"globalleşme" ya da "küreselleşme" olgusunun giderek daha fazla 
gerçekleştiği günümüzde, bu farklar, önemli yakınma ve 
anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Bu sorun, deri sanayii ve 
ticaretinde kendini, çok güçlü bir şekilde, hissettirmektedir. 

"COTANCE", (Avrupa Topluluğu Deri Birliği)'nin tehdidi, 
bunun somut bir örneğidir. Özellikle "Haksız Rekabet" nedeni ile 
AT, Türk deri mamullerinin At ülkelerine ithalini sınırlamak 
üzere, yoğun çalışmalar içine girmiştir. Buna rağmen, COTANCE 
yöneticileri, İstanbul ve İzmir Organize Deri Sanayi Bölgelerini 
gezip, gördükten sonra, şimdilik, Türkiye'nin bu sınırlama 
dışında tutulması kararlaştırılmıştır. Ancak, Türkiye'nin diğer 
yörelerinde yapılan ve haksız rekabet niteliği taşıyan, üretim 
faaliyetlerinin önlenmesi koşulunu, bu uygulamanın ön şartı 
olarak, öne sürmüş bulunmaktadırlar. 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ EN İYİ ÇÖZÜMDÜR 

"Doğaya ve çevreye saygılı sanayi" koşulunu 
gerçekleştirebilmek kolay değildir. Aynı zamanda "mali portesi"de 
yüksektir. Bu bakımdan en etkili önlemlerin, en ekonomik 
boyutlarda sağlanması gerekir. Bu konuda en iyi çözüm, sanayi 
kuruluşlarının, Organize Sanayi Bölgeleri içinde yer almalarıdır. 

çünkü: 

-Çevre koruma önlemleri daha etkili ve ucuz olarak 
sağlanabilir ve kontrol edilebilir. 

- Fabrikaların alt yapıları ve üst yapıları sanayi üretimine 
en uygun şekilde yapılabilir. 

- Miktar ve kalite açısından en yüksek düzeye erişilebilir. 

Bu nedenle üretim maliyetlerinin optimal düzeyde oluşması 
sağlanabilir. 
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- Firmalararası işbirliği, dayanışma ve iletişim olanakları 
azami düzeyde olabilir. 

- Müşterek hizmet ve sorunlar asgari masrafla çözülebilir. 

- Sektör pazar payını arttırabilir. 

-Kamu hizmetleri, en çabuk ve verimli bir şekilde ve 
kolaylıkla, sunulabilir. 

ORGANİZE DERİ SANAYİ BÖLGELERİ 

Deri sanayiinin yoğunlaştığı iki büyük kentimizde, İSTANBUL 
ve İZMİR de, fiziksel olarak gelişme olanaklarının kalmaması 
yanında, çevre kirliliğini önleyebilecek tesislerin yapılmasının 
da mümkün olmayışı nedeni ile, İSTANBUL/KAZLIÇEŞME1 deki, deri 
işleme fabrikalarının TUZLA'ya ve İZMİR/YEŞİLDERE1dekilerin de 
MENEMEN'e taşınması kararlaştırılmıştır. 

"Doğa'ya ve Çevreye Saygılı Sanayi" niteliğine sahip 
olabilmesi için, anılan deri sanayi bölgelerinin, yeni yerleşim 
yerlerinde "Organize Sanayi Bölgesi" biçiminde örgütlenmesinin, 
en iyi çözüm olacağı kararına varılmıştır. 

İSTANBUL, TUZLA ORGANİZE DERİ SANAYİ BÖLGESİ faaliyete 
geçmiştir. İZMİR, MENEMEN ORGANİZE DERİ SANAYİ BÖLGESİ İse, 1 yıl 
içinde faaliyete geçebilecektir. 

Her iki Organize Deri Sanayi Bölgesi, "Doğaya ve Çevreye 
Saygılı Sanayi" uygulamasının, "Sanayilerin Organize Sanayi 
Bölgeleri içinde yer almalarıyla sağlanabileceği" gerçeğini 
kanıtlayan, somut örneklerini oluşturmaktadır. 

İSTANBUL - TUZLA 
ORGANİZE DERİ SANAYİ BÖLGESİNİN ÖZELLİKLERİ 

- Çağdaş arıtma ve krom geri kazanma tesisleri (İstanbul 
36.000 ton/gün; İzmir 18.000 Ton/gün atıksu arıtma kapasitesine 
sahiptir.) 

- Rasyonel çalışma metod ve tekniklerini uygulamaya 
elverişli, modern fabrika binaları; 221 Deri Sanayii işyeri ve 
150 kadar yan sanayi kuruluşu) 

- Sosyal ve toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek, çevre 
ile bütünleşmeyi hedef alan tesisler (Spor ve toplantı salonları, 
kreş, cami, dispanser, itfaiye vb.); 

- Katı atıkların değerlendirilmesi; 

- Yeşil alan yaratma, ağaçlandırma; 
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- Müşterek alan ve tesislerin bakımlı tutulması, (Yollar, 
parklar, kanallar vb.) 

- Geniş istihdam sahalarının açılması, (yaklaşık 15 bin 
kişilik) 

- Müşterek Laboratuvarlar, atelyeler ve, eğitim tesisleri 
kurulması; 

- Yurtiçi ve yurtdışı ilgili çevrelerinde ve pazarlarında, 
"çevreye saygılı sanayi" imajı vermesi ve itibar kazanılması; 

ORGANİZE DERİ SANAYİ BÖLGELERİ İLE İLGİLİ 
BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR 

Organize Deri Sanayi Bölgeleri, özellikle yapımı tamamlanmış 
bulunan İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi, yalnız deri 
sanayiinin değil, tüm Türk Sanayiinin Dünya kamu oyunda ve 
Ticaret çevrelerinde, vitrinini oluşturmuştur. Deri Sanayiinin 
başlattığı bu kabuk değişikliğinin, en kısa zamanda yaygın hale 
getirilmesi ve tüm Deri sanayii için geçerli kılınması 
gerekmektedir. Kolay bir iş değildir. Ancak aşağıdaki öneriler 
dikkate alındığı ve bu prensiplere uygun bir şekilde, Devlet ile 
sanayici görüş ve elbirliği ile hareket ettiği takdirde, bu 
zorlukların üstesinden gelinmemesi için bir neden kalmayacaktır. 

1- Organize Deri Sanayi Bölgeleri dışında, Deri İşleme 
sanayii için yatırım teşviki verilmemelidir. 

2- KOSGEB'in de, Organize Deri Sanayi Bölgeleri dışında 
faaaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına destek vermemesi 
gereklidir. 

3- Organize Deri Sanayi Bölgeleri dışında kalan Deri 
Sanayiinden, uygun olanları,Organize Sanayi Bölgeleri şeklinde 
düzenlenmelidir. Uygun olmayanların ise, belirli süre içinde, 
mevut Organize Sanayi Bölgelerine nakilleri teşvik edilmelidir. 

Belirlenen süre içinde, kendi gerçek arıtmasını yapmayan 
ve/ve Organize Sanayi Bölgelerine nakletmeyen fabrikaların 
çalışmasına kesinlikle izin verilmemelidir. 

Nitekim bazı illerin yöneticileri, kendi beldelerinde de, 
Deri Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını istemektedirler. 
Bunlardan 10 kadarının bu isteği kabul edilmiştir. Bunlardan 
Hükümet programına alınanlar ile ilgili bilgiler aşağıdadır. 

Deri Organize Sanayi Bölgeleri, 
. 1994 itibariyle biten projeler : 

- İstanbul - Tuzla 
- İzmir - Menemen 
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. 1994'den sonraya kalan projeler : 
- Uşak 

. Etüd ve projesi yapılanlar: 
- Balıkesir - Gönen 
- Denizli 

. 1994 itibariyle kamulaştırma işleri devam eden projeler : 
- İsparta - Yalvaç 

. Kamulaştırma işleri 1994'den sonraya kalanlar: 
- Niğde - Bor 

4- Organize Sanayi Bölgeleri dışında faaliyette bulunan tüm 
deri fabrikalarının, Organize Sanayi Bölgeleri statüsüne 
kavuşturulmaları, belirli bir süreyi gerektirmektedir. 

Öte yandan, bu geçiş döneminde, faaliyete geçmiş olan 
İstanbul ve 1 yıl içinde devreye girecek olan Menemen Organize 
Deri Sanayi Bölgeleri, arıtma ve diğer disiplin uygulamaları 
içinde, "çevreye saygılı sanayi" niteliğinde çalışmalarını 
sürdüreceklerdir. Dolayısıyla, doğal olarak, bu iki Bölge'de (ve 
daha sonra devreye girecek olan diğer Deri Organize Sanayi 
Bölgelerinde) çalışan deri sanayicileri, "çevreye saygılı Sanayi" 
niteliğinde çalışmanın ek mali külfetini yüklenmiş olacaklardır. 
Bu çelişkili durum, Organize Sanayi Bölgesi düzeninde çalışmakta 
olan, deri sanayi kuruluşları aleyhine olarak, "Haksız Rekabet 
Unsuru" oluşturacaktır. 

"Haksız Rekabet Unsuru"nu berteraf etmek ve çevre koruma 
önlemleri alamayan münferit işyerlerinin, Deri Organize Sanayi 
Bölgelerine taşınmalarını teşvik etmek ve bir denge unsuru 
oluşturmak amacı ile, "mevcut Deri Organize Sanayi Bölgelerinin 
cari arıtma giderlerinin, geçici olarak, Devletçe (Hükümet ve 
Yerel Yönetim) karşılanması", uygulanabilecek en uygun yol olarak 
görülmektedir. 

Deri Organize Sanayi Bölgelerine verilecek bu destek, 
yukarıda açıklandığı gibi, tüm deri sanayi kuruluşlarının, 
Organize Sanayi Bölgeleri düzenine gelecekleri ve arıtma 
tesislerini çalıştıracakları güne kadar sürdürülmelidir. Bu durum 
sağlandığında böyle bir desteğin verilmesinin gerekçesi de 
ortadan kalkacaktır. 

Yalnızca çevre koruma önlemlerinden dolayı değil, pek çok 
yönden ekonomiye güçlü katkıları nedeniyle de, Devletin Organize 
Sanayi Bölgelerini teşvik etmesi "doğru ve gerekli"dir. Bu 
bölgelerde yapılan faaliyetler için, Enerjinin (Elektrik, yakıt, 
su, gaz vb.) % 50 daha ucuz sağlanması; yine bu bölgede yapılan 
faaliyetlerden elde edilen gelirlerden 5-10 puan daha az vergi 
alınması vb. teşvikler, bu bölgelerin gelişmesi ve buralardaki 
faaliyetlerin sağlıklı t ir şekilde sürdürülebilmesine ve 
sanayicilerin Organize San iyi Bölgelerinde yer almayı tercih 
etmelerine olanak sağlayacak, önemli bir faktör olacaktır. 
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DERİ EŞYA (SARACİYE) 





ÖNSÖZ 

Planlı kalkınma döneminin otuz yılını geride bırakarak. 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarını 
"alınması öngörülen tedbirleri" de belirterek tamamlamış 
bulunuyoruz. 

Planlı dönemin başlangıç yıllarında, özellikle tabii deriden 
imal edilen saraciye ürünlerimizin hayal dahi edemediğimiz 
ihracatını, planlı dönem içinde, bir çok ülke yanında, bu sanayi 
dalında ağırlığı olan ülkelere de yapabilme başarısını elde 
ettik. Yurtiçi ihtiyacını karşılamanın dışında giderek artan ve 
daha da artacağına inandığımız ihracatımızın bu şekilde 
gelişmesinde, biz saraçların çabaları yanında, bize kaliteli ham 
ve yardımcı malzeme sağlayan, başta deri sanayicimiz olmak üzere 
tüm yan sanayi kuruluşlarımızın büyük payı olduğunu vurgulamak 
isterim. 

Ürettiği malını dış ülke pazarlarına satabilme cesaret ve 
basiretini gösteren her müteşebbisin en büyük desteği şüphesiz, 
bu konularda onu destekleyen kamu kurumlarinin mevcudiyetidir. Bu 
ülkeyi seven ve onun varlığını her şeyden üstün tutan ve 
ihracatın ülke kalkınmasındaki önemine inanmış insanlar olarak 
gayretlerimizi, bizi yönetenlerin katkıları ile sürdürme azim ve 
kararındayız. 

Bu raporun hazırlanmasında özveri ile çalışan komisyon 
üyelerine ve özellikle sekreterya hizmetlerini yürüten " Gön Deri 
Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. " firması ile bu çalışmada büyük 
katkıları olan Genel Müdürü Sayın Attila Ülkümen'e teşekkürlerimi 
sunarım. 

Saygılarımla, 

Hakkı MATRAŞ 

Saraciye Sanayi Alt Komisyon Başkanı 
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I- GİRİŞ 

Sektörün Tanımı ve Sınırlanması: 

Bu sektörün varlığı, ehlileştirilmiş hayvanların, insanların 
yararları için kullanılması ve bu amaçla hayvanların gücü ile 
süratinden en iyi şekilde faydalanabilmek için koşum ve eğer 
takımları imali ile başlamıştır. Ancak zamanla toplum 
ihtiyaçlarının artması ve çeşitlenmesi, insan yaşantısında moda 
fikrinin hakim rol oynaması, diğer taraftan teknoloji ile değişik 
yapılarda ham ve yardımcı maddelerin, benzer ikame maddelerinin 
bulunması ile bu sanayi tarafından kullanılması, bugün saraciye 
üretim zinciri içinde yer alan mamul türlerini çok 
çeşitlendirmiştir. Saraciye; " Tabii ve Suni Deri, çeşitli 
tekstil ürünleri, ağaç, plastik ve metal maddeleri kullanmak 
suretiyle ayakkabı ve giysi dışında kullanım ve süs eşyası üreten 
bir sanayi dalı " olarak tanımlanabilir. 

Uluslararası tasnif sistemine göre, saraciye eşyası olarak 
kabul edilen malları, aşağıda belirtilen gruplar halinde toplamak 
mümkündür. 

1- Seyahat çantaları, spor çantaları ve bavullar; kasalı-
kasasız, 

2- Kasalı-kasasız okul ve evrak çantaları, 
3- Kadın çantaları, el portföyleri, 
4- Para çantaları; cüzdanlar, portmonoler, 
5- Askılı, askısız erkek el çantaları, 
6- Kasalı-kasasız müzik alet kutuları, mücevher ve kıymetli 

cihaz kutuları, 
7- Bel kemerleri, saat kayışları, 
8- Koşum ve eğer takımları, tasmalar, 
9- Avcılık ve spor malzemeleri, 
10-Büro malzemeleri, sümen takımları, dosyalıklar, kalemlikler, 

bloknotlar, ajandalar vs. 
11-Hediyelik eşya, süs eşyaları, anahtarlıklar ve diğer benzeri 

eşyalar. 

Saraciye eşyası addedilen mallar incelendiğinde, genelde 
kıymetli kabul edilen malları muhafaza etmek veya taşımak için 
üretilen eşyaların çoğunluğu teşkil ettiği görülmektedir. Eşyada 
aranan nitelik taşıma ve muhafaza etme olduğuna göre imal 
edildiği ana maddenin de bu özelliklere uygun olması gerekir. Bu 
bakımdan hafif ve sağlam olması ve insanlar tarafından 
kullanılması nedeniyle görüntüsünün de iyi olması şarttır. Bu 
özelliklere en uygun madde tabi deridir. Ancak zamanla tabi deri 
yerine ikame maddeleri geliş' irilmiş ve suni deri türleri, 
plastikler, tekstil ürünleri ve alüminyum malzemeler de bu sanayi 
tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 
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Bu itibarla, Saraciye sektörünün diğer sanayi kollarında 
olduğu gibi kesin olarak sınırlamak veya mal bazında üretimlerini 
kesinleştirmek olasılığı yoktur. 

Diğer taraftan, uluslararası ticarette konu teşkil eden 
eşyayı bölüm, fasıl ve tali fasıllara ayırmak suretiyle 
sistematik bir şekilde gösteren gümrük giriş tarife cetvelinde 
saraciye eşyasının genel olarak 42.fasılda yer aldığı 
görülmektedir. 

Konuya açıklık getirmek amacı ile gümrük giriş tarife 
cetvelinin genişletilmiş 2.baskısı fasıl 42'de yer alan önemli 
ifadeler aynen alınarak aşağıda dercedilmiştir. 

FASIL 42 

Deri eşya; saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları, seyahat 
eşyası, el çantaları ve benzeri muhafazalar; hayvan bağırsağından 
mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç) 

UMUMİ İZAHAT 
Bu fasıl, esas itibariyle, tabii, suni veya terkip yoluyla elde 
edilen deriden mamul eşyaları ihtiva etmekte; aynı zamanda, deri 
sanayimizin hususiyetlerine haiz olan ve fakat başka maddelerden 
imal olunan bazı eşyaları da kapsamaktadır. 

42.01- Her tür hayvan saraciye eşyası, eyer ve koşum 
takımları (koşum kayışları, yularlar, dişlikler, burunsalıklar, 
eyer örtüleri, eyer torbaları, köpek elbiseleri ve benzeri) (imal 
edildiği madde ne olursa olsun). Bu eşyalar arasında: eyer, 
koşum, boyunduruk, hamut, dizgin, başlık, göz koruyucu, yem 
torbası, eyer halısı ve yastıklar, özel örtü ve kıyafetler, köpek 
tasması, paltosu vb. 

42.02-Seyahat çantası; sandıklar, bavullar, valizler, 
evrak çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün 
muhafazaları, fotoğraf makinası muhafazaları, müzik aletleri 
muhafazaları, silah ve tabanca kılıfları ve benzeri muhafazaları, 
tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, plastik 
madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize 
edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut kısmen 
bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları, tuvalet 
çantaları, sırt çantaları, el çantaları, erzak çantaları, 
portföyler, para keseleri, harita ve kimlik muhafazaları, sigara 
kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları, takım çantaları, spor 
çantaları, şişe muhafazaları, mücevher kutuları, pudra-baharat- 
barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri muhafazalar. 

Bu pozisyona girenler; 

Bavul, şapka kutusu, tuvalet eşyası kılıfları, her türlü 
çanta, anahtar, kitap, gözlük, fotoğraf, dürbün, silah, müzik 
aletleri kılıfları ve kap oluşturan diğer eşyalar. 
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42.03- Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve 
köseleden giyim eşyası ve aksesuarı 

Bu pozisyonda yer alan giyim eşyası teferruatları: 

Giyim eşyası, eldivenler (spor eldivenleri, her türlü sanat 
ve meslek erbabının korunmak amacıyla kullandıkları eldivenler), 
bel kemerleri; kılıç kayışı ve palaskaları. 

Bu pozisyona girenler: 

- a) Aglomore deriden kaynakçı eldiveni 

- b) " Giyim eşyası ve aksesuarları " deyiminden; diğerleri 
ile beraber eldivenler (spor eldivenler ve koruyucu eldivenler 
dahil) önlükler ve her türlü sanat ve meslek erbabının korunmak 
amacıyla kullandıkları diğer özel teçhizat, askılar, bel 
kemerleri, kılıç kayışı ve palaskaları, bilek kayışları 
anlaşılır. 

42.04- Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve 
köseleden makina veya mekanik cihazlarda yahut diğer teknik 
işlerde kullanılan eşyalar; 

Transmisyon kolonları, taşıyıcı kolonlar, makinelerde 
kullanılan eşya dokuma sanayii için takeler. 

Bu pozisyona girenler: 

Makina kayışları ve kolonları (kesik veya devamlı), taşıyıcı 
kaplar, mekik siperleri, conta ve rondelalar, subap köseleleri, 
çekiç, diyafram (gaz sayaçları için), ince ve kalın borular 
(tabii deri veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden) 

Aşağıda yazılı olanlar özellikle bu pozisyona dahil 
olanlardır. Bavul ve valiz etiketleri, ustura kayışları, ayakkabı 
bağları, paket taşımaya mahsus kulplar, valiz veya bavullar için 
köşebantlar, puf kılıfları, 42.01 ve 42.04 pozisyonlarına 
girmeyen umumi istimale mahsus kayışlar, çocuklar için tasmalar, 
muhtelif boydaki dikiş şeritleri, eyerlere mahsus olanlar dışında 
kalan örtüler, kitap için okuma kılıfları, sümenler, deriden 
matara veya su kırbaları ve sair kaplar, pantalon askılarının 
akşamı; şemsiye ve baston kılıfları, püskülleri ve benzerleri, 
kılıç püskülü; hususi şekilde kesilmiş deri, kösele parçaları 
(eldiven, ayakkabı akşamı ve bu faslın diğer pozisyonları ile 
tarifenin diğer fasıllarına giren sair eşya için kesilerek şekil 
verilmiş olanlar hariç.) 

Toz bezi olarak kullanılmak üzere kenarları dantellenmiş 
veya bastırılmış güderiler; üzeri karaca derisi ile kaplı tırnak 
cilayıcılarılar. 

Bu pozisyona giren eşyanın da tamamı saraciye eşyasıdır. 
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Ayrıca; 

Kamçılar, kırbaçlar 
Kesici ve dürtücü silahlar için kınlar 
Minderler yastıklar 
Şilteler 
Şilteler 
Tavla, dama, santraç vb. oyun 
takımları 

El ve ayak topları 
Eskrim maske ve plastronlar 
Giyim eşyasının hazır aksesuarları, 
tekstil kemerler 

Tabii, suni veya terkip yolu ile elde edilen deri ve 
köseleden kısmen de olsa imal edildikleri takdirde saraciye 
eşyası addedilir ve saraciye üretim zincirinde yer alırlar. 

Diğer taraftan, uluslararası iktisadi faaliyetlerin 
sınıflandırılmasında, saraciye sektörü, geniş bir tanımlama ile 
aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. 

3233. Ayakkabı ve giyim eşyası hariç, deri ve benzeri 
malzemelerden eşya sanayi. 

42.05-Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve 
köseleden diğer eşya; 

Adreslikler, ustura bileme kayışı, ayakkabı bağı, puf 
kılıfları, yeni yürüyen çocuklara takılan kayışlar, sümen. halı, 
şişe, baston ve şemsiye kılıfları, püsküller, tırnak parlatma 
tamponu, şekil verilerek kesilmiş deriler, pantolon askısı 
akşamı, vd. 

42.06—Bağırsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak, 
mesane ve benzerden mamul eşya.) 

Kaynak Kullanımı Destek Fonu Uygulanacaklar: Mal mukabili, 
vadeli akreditif, kabul kredili ödeme şekline göre yapılacak 
ithalatta, ithalat tutarı (teslim şekli itibariyle)'nm % l'i 
K.K.D.F.'u tahsil edilecektir.) 

Diğer Kurallar : Bu pozisyona girenlerin tamamı, 
birinci sınıf gümrüklerden tahlile tabi tutularak ithal 
edilebilir. 

Açıklamalar : 

Bu pozisyona girenler : Bağırsaktan ipler, kursaktan mesane 
ve veterden eşya. 

Bu pozisyona girmeyenler : Steril haldeki katgütler ve müzik 
aletleri için teller halinde hazırlanmış bağırsaklar. 

66.02.00 

97.01.00 
94.01.91 
94.02.91 
94.01.29 
97.04.90 

97.06.31 
97.06.39 
62.17.10.90 
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II- YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

Tarihi, hayvanların insan yararına kullanılmaya başlamasına 
kadar uzanan saraciye üretimi, özellikle Orta Asya'da yaşayan 
akıncı bir ulus olan Türklerin, at binen silah kullanan bir 
toplum olmaları nedeni ile büyük önem taşımış ve yayıldıkları 
bölgelerde de bu sanatı devam ettirmişlerdir. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtaya yayılması, büyük çapta 
ata binen ve at kullanan bir orduya sahip olması, eyer ve koşum 
takımları ile silah teçhizatı üretiminin ne denli bir mertebeye 
ulaştığı hakkında sizlere fikir vermektedir. 

İstanbul'un fethine kadar saraçlar hakkında elimizde 
belgelenmiş tutarlı bir bilgi mevcut değildir. 

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u feshetmesinden on yıl 
sonra 1463 yılında bugün Fatih Hükümet binası, Fatih parkı ve 
etrafındaki apartmanların bulunduğu yere İstanbul Saraçhanesi'ni 
(Saraçhane-i Kebir) yaptırmış ve daha önce Bezzaziye mevkiinde 
bulunan saraçları buraya nakletmiş ve bunu bir fermanla 
belgelemiştir. 

Bu fermana göre, saraçlığa ait eşya yalnız saraçhanedeki 
saraçlar tarafından yapılacak, başka semtlerdeki saraçlar ne bu 
eşyayı yapabilecek ve ne de satabileceklerdir. Saraçlara verilen 
bu imtiyaz Fatih'ten sonra gelen Padişahlar tarafından da 
tanınmış ve bu konuda tecdit beraatları vermişlerdir. Bu imtiyaz 
1906 yılına kadar kesin olarak uygulanmış ve alman kararlar 
aynen yenilenmiştir. 

Fatih Camii'nin güney doğusunda yaptırılan ve gelirleri 
Ayasofyaya vakfedilen İstanbul Saraçhanesi, kuruluşu olan 1463 
yılından 230 yıl sonra 5 Eylül 1663 yılında, tarihte Büyük Fatih 
ve Aksaray yangını adıyla geçen yangında tamamen yanmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet'in anılarını yaşatmak amacıyla aynı 
sahada, esnafın büyük gayreti ve çalışmaları sonucu 320 dükkandan 
oluşan Saraçhanebaşı yeniden kurulmuş ve 1908 yılma kadar 
disiplinli bir çalışma ile canlılığını muhafaza etmiştir. 

Ancak 1908 yılında meydana gelen Fatih yangınında 
saraçhanebaşmdaki dükkanlar tamamen yıkılmış ve geriye sadece 
saraçhanebaşı ismi almıştır. 

Bu yangından sonra, saraçhane esnafı günün şartlarına göre 
şehrin muhtelif yerlerine dağılmıştır. Halen esnafın çoğunluğu 
Mercan havalisinde toplanmış bulunmaktadır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra o zaman 3512 sayılı Cemiyetler 
Kanunu hükümlerine istinaden 13 Eylül 1940 tarihinde İstanbul 
Saraçlar Cemiyeti yeniden kurulmuştur. Bilahare adı İstanbul ve 
Havalisi Umum Saraçlar Derneği'ne dönüştürülen bu dernek 1463 
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yılında kurulan Saraçhane-i Kebir esnafının devamıdır ve 
belgelenmiş olarak 530 yıllık geçmişe sahiptir. 

Kısaca özetlemek gerekirse saraciye eşyası üretimi Türklerin 
Orta Asya'dan başlayarak gittikleri her yere götürdükleri ve 
geliştirdiklerli en eski ve yaygın sanat koludur. 

1- SEKTÖRDEKİ KURULUŞLAR 

Bu sektörde Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayi 
Müessesesi ile Kara Kuvvetleri Askeri Dikim Evi, kamu kuruluşları 
olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 

Saraciye eşyası üreten özel sektöre ait kuruluşların 
dağılımı şu şekildedir. 

İstanbul Sanayi Odasına kayıtlı firma 40 
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı firma 30 
Saraçlar Derneğine kayıtlı firma 600 

TABLO : 1- SARACİYE SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ KURULUŞLAR 

A) SANAYİ ODASINA KAYITLI 

SIRA 
NO 

1-

KURULUŞUN ADI 

KAMPANA DERİ ve KÖSELE A.Ş. 

ADRES 

3-

ADO DERİ MAMULLERİ SAN. 
TİC. A.Ş. 

BODUROĞLU SARACİYE SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ. 

4- ÇETİN DERİ SAN.TİC. 

ÇİMEN KEMER DERİ MAMULLERİ 
SAN. TİC. A.Ş. 

DANIŞMAN DERİ TEKSTİL SAN. 
ve TİC. A.Ş. 

DEMİRCAN DERİ EŞYA 

Keresteciler Sitesi, Yüksek 
Sok. Aydınoğlu İşhanı No:3 K:2 
MERTER/BAKIRKÖY 

Topçular Kışla Cad. Ortaklar 
İşhanı 92/29 
EYÜP 

Maltepe, Litros Yolu 15 
Hacılar Sanayi Sitesi 130-132 
BAYRAMPAŞA 

Meşrutiyet Mah. Samanyolu Sok. 
122/2-3 
OSMANBEY 

Büyükparmakkapı Sk.No:122/2-3 
OSMANBEY 

Balo Sok. Balo Han 33/1 
BEYOĞLU 
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SIRA 
NO KURULUŞUN ADI ADRES 

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

DEREYSAN DERİ VE AYAKKABI 
SANAYİ A.Ş. 

DERİSET DERİ SAN. ve TİC. 
LTD. ŞTİ. 

DESA DERİ SAN. ve TİC. A.Ş. 

Dİ-SU KOLL. ŞTİ. 

DİLO FARUK DİLAVER 

DİZAYN DERİ SAN.ve TİC.A.Ş. 

DOĞUMAK OTOMOTİV SANAYİ ve 
PAZARLAMA A.Ş. 

D.Ç.K. DERİ SAN. ve TİC. 
LTD. ŞTİ. 

EKER DERİ MAMULLERİ SAN. 
ve TİC. A.Ş. 

EMEK SARACİYE FABRİKASI 

GÖN DERİ ÜRÜNLERİ SAN. ve 
TİC. A.Ş. 

GÖNÜL ÇANTA 

İDEKS PAZARLAMA 
İHRACAT TURİZM TİC. 
LTD.ŞTİ. 

İstanbul Organize Deri Sanayi 
Bölgesi D—18 Parseli 
TUZLA 

Eski Halkalı Cad. 208 

SEFAKÖY/KÜÇÜKÇEKMECE 
Halkalı Cad. 208 

SEFAKÖY/KÜÇÜKÇEKMECE 

Şafak Sok. 47 
OSMANBEY 

Kartaltepe Belen Sok. 28/1 
4 LEVENT 

Sanayi Mah. Turan Sok. 11/2 
4 LEVENT 

Çağlayan Park Sok. 33 K:4-5 
KAĞITHANE 

Muratpaşa Mh.UluyolFabrikalar 
Cad. Nar Sok. No:3 K:1 
MERTER 

Keresteciler Sitesi,Fatih Cd. 
No:15 Özşahin İş Mrk. 24-25-26 

BAYRAMPAŞA 

Cihangir Mah. Kuranlı Cad. 34 
AVCILAR 

Küçükköy, Cebeci Cad. 159 
GAZİOSMANPAŞA 

İsmetpaşa Mh.No:14 Kıymet Sk. 
No: 14 

BAYRAMPAŞA 

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. 
No:7 Yazgan Han K:3 
MERTER 

İDES İSTANBUL DERİ SAN. 
VE TİC.A.Ş. 

İ.B.S. İSTANBUL BAVUL SAN. 

Yakacık Yan Yol Kanat San 
İşletmeleri C B1. 
KARTAL 

Tacirhane Sok. 11/9-10 
Mercan-EMİNÖNÜ 
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SIRA 
NO KURULUŞUN ADI ADRES 

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

37-

KARACA DERİ VE ÇANTA SAN. 

KARMEN DERİ SAN. VE 
İHRACATI A.Ş. 

KAYA DERİ VE MAMULLERİ 
SAN.TİC.A.Ş. 

LİBRA DERİ ÜRÜNLERİ SAN. 
VE TİC.LTD.ŞTİ. 

MARİMEKS DENİZ VE 
DENİZCİLİK MALZEMELERİ 
SAN.TİC.LTD. 

MATRAŞ DERİ MAMULLERİ 
SAN.ve TİC.A.Ş. 

ME-DER-SAN DERİ MAMULLERİ 
SAN.ve TİC.A.Ş. 

MEB DERİ EŞYA SAN.VE 
TİC.A.Ş. 

MUTLU DERİ EŞYA SAN.VE 
TİC.A.Ş. 

ÖZKAN KİMYA KOLL.ŞTİ. 

PETEK SARACİYE SAN.ve TİC. 

POSTSAN - ZEKİ ŞAHİN 

SATAL ÇANTA AKSESUAR DIŞ 
TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. 

SOFT DERİ MAMULLERİ 
SAN.VE TİC.ŞTİ. 

SOLEY TEKSTİL SAN.VE TİC. 
A.Ş. 

Bomonti Güvenç Sok. No:23 K:1 
ŞİŞLİ 

Bomonti Fırın So. No:55 
ŞİŞLİ 

Topkapı Fırın Sk.Erciyes San. 
Sit. A/Bl K:2 N:11—124 
ZEYTİNBURNU 

Terazidere Mh.Hakan Sk.N:28/l 
BAYRAMPAŞA 

Güvenç S.31/12 Sıracevizler 
ŞİŞLİ 

Numunebağı Cd. Rıhtım Sk. N:6 
BAYRAMPAŞA 

Esenler Cd.Küçük Millet Sk.N:5 
K: 3 

BAYRAMPAŞA 

Gümüşsüyü Cd.Çiftehavuzlar Yol 
Site S.38/1 
BAYRAMPAŞA 

Topçular Kışla Cad. Nur Sanayi 
Sitesi 109/23 
EYÜP 

Tünel İlk Belediye Cad.Arkadaş 
İş Hanı 8.Kat N:4 
BAYRAMPAŞA 

Maltepe Cad. N:44 Sakarya Han 
304-406-407 

BAYRAMPAŞA 

BAYRAMPAŞA 

Aytaç Mah. Dereboyu Cad. N:21 
K:3 Halkalı 
KÜÇÜKÇEKMECE 

Sanayi Mah.Uçar Sok. N:9 K:2 
4. LEVENT 

Çalışlar Cad. No:64 
Bahçelievler-BAKIRKÖY 

Terazizade Mh. Hakan Sk. 30/12 
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SIRA 
NO KURULUŞUN ADI ADRES 

38- ŞENEL ÇANTACILIK SAN.VE Çarşıkapı Centilmen Geçit Han 
TİC.LTD.ŞTÎ. 110-120 

BEYAZIT 

39- TERCAN DERİ ÜRÜNLERİ SAN. Uzunçarşı Cd.Mercan Işh.15-16 
TlC.LTD.ŞTİ. MERCAN 

40- YUSUF ÇANTA VE TİC.LTD.ŞTÎ. Evren Mah.Kazım Karabekir Cad. 
No: 13 
GÜNEŞLİKÖY 

B) TİCARET ODASINA KAYITLI FİRMALAR: 

FİRMA ADI 

BEREKET ÇANTA İMALATI 
SUAYİP ABBAS 

OKÇU ÇANTA İSMAİL OKÇU 

YILMAZ ÇANTA YILMAZ GEZGİN 

DİVERS DERİ MAMULLERİ 
SANAYİİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 

NURHAN ÇANTA VE DERİ 
SANAYİİ ANONİM ŞKETİ 

CELKO ÇANTA VE DERİ 
SANAYİİ VE ANONİM ŞİRKETİ 

NİL DERİ EŞYA SANAYİİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ADRES TELEFON 

Veli Efendi Çırpıcı Mah. 582 81 49 
Modabağ 4 Sokak No:20/1 
ZEYTİNBURNU 

Nuripaşa Mah. 62.Sokak 582 30 56 
No:11/1 
ZEYTİNBURNU 

İstiklal Cad.Beyoğlu Han 245 72 98 
No:186 2-S 
BEYOĞLU 

Kışla Cad. Başaran Sitesi 576 31 27 
A Blok No:111 Kat 3 
RAMİ 

Büyükparmakkapı Sok. 247 09 30 
No:17/26 

TAKSİM 

Hüseyin Mah. Yeşilçam Sok. 249 28 96 
No: 9 
BEYOĞLU 

Hürriyet Mah.Dr.Cemil Bengü 224 26 38 
Cad. No:118-120 

ŞİŞLİ 

REAL TABİİ DERİ MAMULLERİ 
HİKMET YALIBAĞI 

Uzunçarşı Cad.Çekiç tutan 
Han No:18/19 
MERCAN 

HASGÜL TİCARET NEJAT HASGÜL Yeşiltepe Mah. 53/1 Sok. 
No: 14 
ZEYTİNBURNU 

522 97 42 

582 28 69 
510 16 84 
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FİRMA ADI 

ÇİMEN KEMER DERİ MAMULLERİ 
SAN.ve TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 

ADRES 

Yakacık Şamandıra Yolu 

Ortadağ Mevkii Doğan Işhanı 
Kat 1 
KARTAL 

TELEFON 

311 17 34 

ŞAHRİ DERİ MAMULLERİ SANAYİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

RÜYAM DERİ MAMULLERİ SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ESER DERİ VE TEKSTİL 
TİCARET VE SANAYİİ LİMİTED 
ŞİRKETİ 

ŞAHDER DERİ MAMULLERİ 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 

Murat Mah.Uluyol Cad. No:28 577 69 21 
Hakkı Bey İş Merkezi K.l 554 28 29 
No:20-21 
BAYRAMPAŞA 

Hürriyet Mah.Güngören Sok. 552 48 27 
28/B 
YENİBOSNA 

Terazidere Mah. Cumhuriyet 576 62 72 
Cad. No:35/5 576 71 94 
BAYRAMPAŞA 

Maltepe Litros Yolu 
Kalıcılar Sanayi Çarşısı 
No:15 Z/121—122 
TOPKAPI 

567 23 89 
567 11 02 

OSKAR ÇANTA BAVUL SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ŞENTÜRK SAYA ÇANTA DERİ 
KONFEKSİYON SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

CÜNEYT DERİ KEMERLERİ VE 
AKSESUARLARI-CÜNEYT KUTSAL 

ECE KEMER-TAYFUN ÖZKAN 

MAY ÇANTA-ERCAN MAY 

CAN DERİ AKSESUAR ÜRÜNLERİ 
FEVZİ MEHMET ÖZENBAŞ 

DE—Kİ DERİ KİLİM ÜRÜNLERİ 
SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM 
ŞİRKETİ 

PRİMA DERİ VE TEKSTİL 
SANAYİ İMALAT İHRACAT 
PAZARLAMA TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

Hürriyet Mh.Sümbül Sk.Ekim 552 46 61 
İşhanı No:20 Üst Kat.No:13/14 
ŞİRİNEVLER 

Veliefendi Mah. 75/6 Sokak 
No:71/9 
ZEYTİNBURNU 

Soğanağa Camii Sok. No:4 
K:2 D:7 

BEYAZIT 

Mahmutbey Yolu 10 Sk. N:13 
ŞİRİNEVLER 

İzzetpaşa Mah.Hudut Sok. 
No:6/3 K.4 
ŞİŞLİ 

547 15 00 

550 15 17 

247 79 55 

Hürriyet Mh. Mazi Sk. No:17 231 66 04 
ŞİŞLİ 

Fikirtepe Dumlupınar Mah. 
Uçar Sok. No:76 K:3 
KADIKÖY 

Merkez Mh. Cömerttürk Sk. 
No: 43 
GÜNGÖREN 

345 49 09 

556 11 01 
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firma adi ADRES TELEFON 

MERT DERİ SANAYİ İTHALAT VE Çiftegelinler Sk.Gollüler 
İHR.LİMİTED ŞİRKETİ 

KURGU DERİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

DER-SEL DERİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

JULIA DERİ MAMULLERİ 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 

ÖZER ELDİVEN SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KURTİŞ DERİ ÇANTA SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
CCC DERİ MAMULLERİ SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

YEN-TEL ELDİVEN 
HAKAN AHMET ÖĞEL 

EMRE DERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

İşhanı No:8-10-6 
KUMKAPI 

Kaptanpaşa Mh.Çiftçiler Sk. 
No: 10 K:2-3 
KASIMPAŞA 

Küçükköy Cebeci Cad.568/5 
Sok. No:15/A 
GAZİOSMANPAŞA 

Sıracevizler Cd. N:14-16/1 
ŞİŞLİ 

511 14 90 

516 69 05 

250 54 54 
256 15 67 

535 99 62 

246 44 42 

Keresteciler Sitesi Çınar Sok. 
No:45/10 
MERTER 

Namık Kemal Cad.No:58 K:1 529 54 00 

AKSARAY 

İkitelli Mehmet Akif Mh. 698 32 88 
Deri Sok. No:58 
HALKALI 

Kefeli Han K:3 N:53 522 82 54 
MAHMUTPAŞA 

Davutpaşa Cd.Kale İş Mrk. 544 70 70 
No: 58 
TOPKAPI 

KAYNAK: SANAYİ ODASI, TÜRKİYE TİCARET SANAYİ DENİZ TİCARET 
ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ, İSTANBUL UMUM 

SARAÇLAR DERNEĞİ 

Yurt içinde çeşitli yörelere dağılmış küçük çapta üretim 
yapan ve hiç bir dernek ve odaya kayıtlı olmadığı için isim ve 
adresi temin edilemeyen ancak İstanbul'dan aksesuar aldıkları 
bilinen bir kaç firmanın varlığı da bilinmektedir. 

2- MEVCUT KAPASİTE VE KULLANIMI 

Bu sanayi dalında, üretilen mamullerin çok çeşitli oluşu, 
kullanılan ham ve yardımcı maddelerin değişik yapılara sahip 
bulunması ve üretim metodlarının mamul çeşitlerine ve kullanılan 
maddelere göre değişik şekillerde uygulanması, emek yoğun bir 
üretimi gerektirdiği için insan gücü ve vasıflarının üretimde 
etkin olması, sabit ve tutarlı bir kapasite kriteri tesbitine 
olanak vermemektedir. Ancak, bugünkü uygulamada kapasite 
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hesaplamaları, planlanan üretim çeşitleri ve miktarı üzerinden, 
mevcut makina parkı ve işçi adedi nazara alınarak yapılmaktadır. 

Kapasite raporlarında belirtilmiş olan değerler yıl içinde 
iç ve dış talepler doğrultusunda değişebilmektedir. Dolayısıyla 
fiili üretim rakamları birbirleri ile mukayese etmek imkanı 
yoktur. Üretim zincirinde yer alan binlerce tip imalat içinde, 
talep doğrultusunda bir üretim türünden diğerine olan kaymalar bu 
mukayese imkanını ortadan kaldırmaktadır. 

Bu bakımdan herhangi bir saraciye çeşidi veya grubu için 
Türkiye çapında verilecek üretim kapasite değeri bizi yanılmaya 
sevkedecektir. 

Ayrıca bu değeri, fiili üretimle karşılaştırıp kapasite 
kullanım oranlarını ortaya koymak yine aldatıcı olmaktan başka 
bir işe yaramayacaktır. 

Örneğin; Bir tesisin, planladığı üretim çeşitleri üzerinden, 
makina farkı ve mevcut işçi adedi nazara alınarak; 

20.000 adet/yıl kadın çantası 
8.000 adet/yıl portmone çantası 
5.000 adet/yıl bel kemeri 

Üretim kapasitesi tesbit edilmiştir. 

Ancak yıl içinde vaki taleplerle fiili üretim, 40.000 adet 
cüzdan 8.000 adet bel kemeri 1.950 adet kadın çantası olarak 
gerçekleşmiştir. Veya çok kaliteli ve işçiliği ağır olan bir 
kadın çantası siparişi nedeniyle yılda ancak 11.500 adet çanta 
üretimi yapılabilmiştir. Çünkü kapasite, normal standartta, orta 
boy bir mamul göz önüne alınarak hesaplamaktadır. Üretimi daha 
basit veya daha güç olan modellerle üretim değerleri tabiatıyla 
değişmektedir. 

Bu bakımlardan saraciye sektörü, diğer üretim gruplarına 
benzememekte kendine özgü bir karakter taşımaktadır. 

Ülkemizde yüzyıllar boyu faaliyetini sürdüren ve 60 milyonu 
aşan nüfusumuzun tüm saraciye eşyası ihtiyacını karşılayan ve 
bugüne kadar ithal ihtiyacı hissettirmeyen ve son yıllarda ise 
gittikçe artan miktarlarda ihracat gayreti içinde bulunan sektör 
için şu hususları vurgulamakta yarar bulunmaktadır. 

1) Üretici firmaların %90'nın ortalama 6 işçi çalıştıran küçük 
şahıs suni deri karışımı malzeme kullanmakta ve harcıalem 
saraciye eşyası üretmektedirler. 

2) Genel olarak, çoğunluğu teşkil eden küçük işletmeler tekstil 
ve suni deri karışımı malzeme kullanmakta ve harcıalem 
saraciye eşyası üretmektedirler. 

3) Çoğunluğu teşkil eden küçük işletmelerde yeterli sermayenin 
bulunmayışı ve ürettikleri mal türlerinde iç pazarda mevcut 
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rekabet nedeni ile bu kesim, üretilebileceklerinin 
(kapasitelerinin) 0.60'ı ile çalışmak durumunda 
kalmaktadırlar. 

TABLO: 2- Saraciye Sektöründe Kurulu Kapasite Durumu 

a) DERİDEN ÜRETİLMİŞ SARACİYE EŞYASI (adet) (1000) 

Sıra Kap. 
No Ana Mallar K.K.O.Bİrİm 1988 1989 1990 1991 1992 

1- Seyahat el çantaları 
spor çantaları,bavul 
1ar %65 

1.000 
adet 38 46 53 61 77 

2- Okul ve kasalı-kasa- 

sı evrak çantaları adet 615 700 810 950 1050 

3- Kadın çantaları, el 
portföyleri adet 1000 1300 1700 2250 2800 

4- Para çantaları,Cüz¬ 
danlar ,portmonoler adet 2000 2600 3350 4350 5700 

5- Askılı,askısız erkek 
el çantaları adet 450 540 650 780 950 

6- Kasalı-Kasasız müzik 
alet kutuları, mücev 
her ve kıymetli ci¬ 
haz kutuları 

adet 

7- Bel kemerleri, saat 
kayışları adet 3500 4000 4700 5350 6100 

8- Koşum ve eğer takım¬ 
ları, tasmalar adet 

9- Avcılık ve spor mal¬ 
zemeleri adet 

10- Büro malzemeleri,sü- 
men takımları,dosya- 
1ıklar,kalemlikler, 
bloknotlar,ajandalar 
v.s. 

adet 

11- Hediyelik eşya, süs 
eşyaları, anahtar¬ 
lıklar ve diğer ben¬ 
zeri eşyalar 

adet 

60 



TABLO: 2- (Devam) 

b) DERİ DIŞI MALZEMELERDEN ÜRETİLEN SARACİYE EŞYASI: 
(1000 Adet ) 

Sıra Kap. 
No Ana Mallar K.K.O.Bİrİm 1988 1989 1990 1991 1992 

1- Seyahat el çantaları 
spor çantaları,bavul 
1ar %65 

1.000 
adet 2230 2700 3200 3800 4600 

2- Okul ve kasalı-kasa- 

sız evrak çantaları adet 2600 2800 3050 3400 3850 

3- Kadın çantaları, el 
portföyleri adet 1010 1150 1250 1350 1500 

4- Para çantaları,Cüz¬ 
danlar ,portmonoler adet 5000 5600 6150 6750 7500 

5- Askılı,askısız erkek 
el çantaları adet 615 690 750 830 920 

6- Kasalı-Kasasız müzik 
alet kutuları, mücev 
her ve kıymetli ci¬ 
haz kutuları 

adet 

7- Bel kemerleri, saat 
kayışları adet 900 1100 1300 1600 1900 

8- Koşum ve eğer takım¬ 
ları, tasmalar adet 

9- Avcılık ve spor mal¬ 
zemeleri adet 

10- Büro malzemeleri,sü- 
men takımları,dosya- 
lıklar,kalemlikler, 
bloknotlar,a jandalar 
v. s. 

adet 

1 

11- Hediyelik eşya, süs 
eşyaları, anahtar¬ 
lıklar ve diğer ben¬ 
zeri eşyalar 

adet 

KAYNAK: TÜRKİYE TİCARET ODASI, SANAYİ-DENİZ İTHALAT TİCARET 
ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ, İSTANBUL UMUM SARAÇLAR 
DERNEĞİ 
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3- ÜRETİM 

a) Üretim Yöntemi-Teknoloji 

Emek yoğun ve kendine özgü bir sanat kolu olan saraciye 
üretiminde uygulanan yöntem esas itibariyle dünyanın her yerinde 
aynıdır. Ancak yüksek kapasiteli ve bant sistemi ile bir 
modeldeki eşyadan büyük miktarda üretim yapan kuruluşlarda bir 
takım makina ve ekipman ilavesi ile işin süratlenmesi 
sağlanmıştır. Elle yapılan işlemlerin bir kısmı makina ile 
yapılabilir hale getirilmiştir veya iki üç işlem 
birleştirilmiştir. Seri üretim için kısmen sağlanabilen bu 
otomasyon, genellikle ABS malzeme kullanarak üretilen çanta ve 
bavullar için uygulanmaktadır. 

Bu itibarla saraciye eşyası üretiminde ülkemizde uygulanan 
yöntem ile ileri ülkelerde uygulanan yöntem aynıdır. 

Üretim şu safhaları içermektedir: 

i) Hazırlık safhası: 

Kullanılacak ana hammeddenin (tabii deri, suni deri, tekstil 
vb) Kesimi: Bu işlem üretilecek miktara ve yapılacak işin 
özelliğine göre kesim masalarında ya elle veya kesim preslerinde, 
kesim kalıpları kullanılarak yapılır. 

- Gereği halinde özellikle tabii deriler, inceltmek amacı 
ile yarma makinesinden geçirilir. Kıvırma ve yapıştırmayı temin 
için kenarları traşlanır (traş makinası ile) 

- Kesilen parçalar yapıştırıcı sürülerek astarlanır. 
Montaja hazır hale getirmek üzere kıvırma ve düzeltme işlemleri 
yapılır. 

ii) Montaj işlemi ve ara dikişlerin yapılması. 

iii) Aksesuarların ilavesi ve takılması. 

iv) Finisaj işlemleri ve nihai düzeltmeler. 

v) Ambalajlama ve kolileme. 

Türklerin en eski sanat dalı olan saraciye için, AT Ülkeleri 
ve önemli üretici ülkelerle bir makayese yapıldığında teknolojik 
bir farklılığın olmadığı göze çarpar. Farklılık, yüksek 
kapasiteli dış ülke kuruluşlarının iş gücünü en aza indirmek ve 
üretimi süratlendirmek amacı ile kısmi otomasyon sağlanmış 
olmalarıdır ki, bu husus herhani bir know-how veya lisans almaya 
gerek görülmeden, bazı makina ve teçhizatın ithal edilmesi ile 
ülkemizde de tatbik edilebilir. 
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Kısaca özetlemek gerekirse, henüz gelişmeye başlamış bir 
sanayi kolu olmadığı ve güçlü bir geçmişi bulunduğu için 
teknoloji açısından ileri ülkeler seviyesinde olduğunu ifade 
edebiliriz. 

Birim üretim girdileri 1993 yılı fiyatlarıyla aşağıdaki 
tablolarda yer almaktadır: 

TABLO: 3- Birim Üretim Girdileri 

a) (Bir adet para çantası) 

1993 Yılı Fiyatları 
Değer (TL.) 

75.000 
8.000 

11.000 
50.000 
11.000 

155.200 

Girdiler Birim Miktar 

Deri m2 0,25 
Astar m2 0,20 
Diğer Aksesuar adet 
İşçilik 
S.Gider 

TOPLAM MALİYET 

b) (Bir adet orta boy kadın el portföyü) 

Girdiler Birim 
1993 Yılı Fiyatları 

Miktar Değer (TL.) 

Deri m2 
Astar m2 

Diğer Aksesuar adet 
İşçilik 
S.Gider 

0,7 
0,6 

210.000 
20.000 

67.000 
104.000 

45.000 

TOPLAM MALİYET 447.000 

c) (Bir adet kemer) 

1993 Yılı Fiyatları 
Girdiler Birim Miktar Değer (TL.) 

Deri m2 0,20 50.500 
Toka adet 9.350 
Diğer Aksesuar 250 
İşçilik 9.000 
Diğer Giderler 2.300 

TOPLAM MALİYET 71.400 
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d) (Bir Adet Evrak Çantası) 

Girdiler Birim 

Deri 
Astar 

Diğer aksesuar 
İşçilik 
Diğer Giderler 

m2 
m2 

TOPLAM MALİYET 

1993 Yılı Fiyatları 
Miktar Değer (TL.) 

1,3 
0,7 

390.000 
35.000 
77.000 

150.000 
46.000 

700.000 

e) (Bir adet Seyahat Çantası) 

1993 Yılı Fiyatları 
Girdiler Birim Miktar Değer (TL.) 

Deri m2 3,5 1.050.000 
Astar m2 2,0 100.000 
Diğer aksesur 132.000 
İşçilik 250.000 
Diğer Giderler 80.000 

TOPLAM MALİYET 1.612.000 

KAYNAK: SARACİYE SANAYİ, YENİ KAPASİTE KRİTERLERİ ÖNERİSİ 

b) Ürün Standartları 

Mevcut ürün standartları GTİP, ürün adı ve TSE numaraları 
olarak aşağıda verilmiştir. 

TS 99 (UDK621-852) KÖSELE DÜZ KAYIŞLAR 
TS 8144/MART 1990 (UDK 685.7) EMNİYET BEL KEMERİ 
TS 6410/OCAK 1989 (UDK 688.35) EVRAK ÇANTASI 
TS 6411/OCAK 1989 (UDK 688.359) KADIN EL ÇANTASI 
TS 6412/OCAK 1989 (UDK 685.512) YUMUŞAK YÜZLÜ VALİZLER 

Saraciye ürünleri çok az kalemin dışında, günümüzde, 
konfeksiyonu tamamlayıcı veya kendi başlarına, birer moda unsuru 
olmuşlardır. Pazarlama ve talep kriterleri belli testlerin 
minimum değerlerini tutturma kaygısının çok ötesine geçmiştir. 

Standartlar incelendiğinde, üretim metodu ve fonksiyona 
dönük kriterlerin, değişen pazar talebine sıkı veya gevşek 
kalmaları nedeniyle engel olabileceği, dolayısıyla bazı ürünler 
dışında, saraciye ürünlerinde bu standartlara uyulmasının 
imkansızlığı ortadadır. 
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c) Üretim Miktarı ve Değerleri 

İnsan hayatında çok geniş kullanım alanı olan saraciye 
eşyaları esas itibariyle ham madde bazından hareketle iki ana 
grupta toplanmaktadır. 

i) Tabii deriden üretilen eşyalar, 

ii) Deri dışı malzemelerden üretilen eşyalar; suni deri, 
tekstil, plastik esaslı maddeler kullanılarak üretilen eşyalar. 

Tatbikatta da üretici firmalar, üretimde kullandıkları ana 
ham maddeye göre tabii deri ve tekstil, suni deri ile çalışan 
firmalar olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Ayrıca 
üreticiler ürettikleri mal cinsine göre de isimlendirilmektedir. 
Kadın çantası, kemer, top, koşum takımı, av malzemeleri, cüzdan, 
portmone üreticileri gibi. Ancak küçük atölyelerin dışında kalan 
tabii deri çalışan gelişmiş atölye ve tesisler, cüzdan ve 
kemerden valize, bavula kadar çeşitli eşyayı üretmektedirler. 

Diğer taraftan bu sektörün kapsamına giren eşya ve 
çeşitlerinin fazla oluşu nedeniyle bu eşyaların gruplaştırılması, 
üretim miktar ve değerlerinin bu gruplar dikkate alınarak 
yaklaşık olarak verilmesinde zaruret meydana çıkmaktadır. 

Fiili üretim değerlerinin tesbitinde, örnekleme metodu 
kullanılmış, alınan bilgiler, komisyon üyeleri ve saraçlar 
derneği ilgilileri ile yapılan çalışmalar sonucu 
şekillendirilerek, tabii deriden saraciye eşyası ve deri dışı 
malzemelerden saraciye eşyası olmak üzere incelenmiştir. 
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TABLO: 4 

a) DERİDEN ÜRETİLEN SARACİYE EŞYASI (1000 Adet) 

Sıra 
No Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1- Seyahat el çantaları 
spor çantaları,bavul 
1ar 25 30 35 40 50 

2- Okul ve kasalı-kasa- 
sı evrak çantaları 400 460 530 610 700 

3- Kadın çantaları, el 
portföyleri 650 850 1100 1450 1850 

4- Para çantaları(Cüz¬ 
danlar ,portmonoler 1300 1690 2200 2850 3700 

5- Askılı,askısız erkek 
el çantaları 290 350 420 500 600 

6- Kasalı-Kasasız müzik 
alet kutuları, mücev 
her ve kıymetli ci¬ 
haz kutuları 

7- Bel kemerleri, saat 
kayışları 2300 2650 3050 3500 4000 

8- Koşum ve eğer takım¬ 
ları, tasmalar 

9- Avcılık ve spor mal¬ 
zemeleri 

10- Büro malzemeleri,sü- 
men takımları,dosya- 
lıklar,kalemlikler, 
bloknotlar,a jandalar 
v. s. 

11- Hediyelik eşya, süs 
eşyaları, anahtar¬ 
lıklar ve diğer ben¬ 
zeri eşyalar 

KAYNAK:ODALAR BİRLİĞİ, SEKTÖR ANKETİ, SARAÇLAR DERNEĞİ 
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DERİ DIŞI MALZEMEDEN ÜRETİLEN SARACİYE EŞYASI (1000 Adet) 

Sıra 
No Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1- Seyahat el çantaları 
spor çantaları,bavul 
1ar 1450 1750 2100 2500 3000 

2- Okul ve kasalı-kasa- 

sı evrak çantaları 1700 1800 2000 2200 2500 

3- Kadın çantaları, el 
portföyleri 660 750 820 900 1000 

4- Para çantaları,Cüz¬ 
danlar ,portmonoler 3300 3650 4000 4400 4850 

5- Askılı,askısız erkek 
el çantaları 400 450 490 540 600 

6- Kasalı-Kasasız müzik 
alet kutuları, mücev 
her ve kıymetli ci¬ 
haz kutuları 

7- Bel kemerleri, saat 
kayışları 600 720 860 1050 1250 

8- Koşum ve eğer takım¬ 
ları , tasmalar 

9- Avcılık ve spor mal¬ 
zemeleri 

10- Büro malzemeleri,sü- 
men takımları,dosya- 
lıklar»kalemlikler, 
bloknotlar,ajandalar 
v.s. 

11- Hediyelik eşya, süs 
eşyaları, anahtar¬ 
lıklar ve diğer ben¬ 
zeri eşyalar 

67 



TABLO: 5- ÜRETİM DEĞERİ (1000 MİLYON) 

(1000 MİLYON) 
1988 1989 1990 1991 199; 

S. 
No Ana Mal D S D S D S D S D S 

1 Seyahat el 
ve spor 
çan., bav. 7 ,5 24,6 14 , 4 52,5 26,3 94 , 5 47,2 175 2,5 330 

2 Okul,k.lı 
k.sız evr. 56 28,9 96,6 54 174,9 90 305 154 539 275 

3 Kadın çant 
el portföy 58,5 19,8 119 37,5 231 61,5 435 101,7 910 180 

4 Para çanta 
Cüzd.portm 24 ,7 33 55,8 58,4 132 100 285 176 629 291 

5 Asklı/sız 
erk.el çan 26 14 ,4 49 27 88 , 2 43 150 75,6 294 132 

6 K.lı-K.sız 
mzk al.kut 

müc.ve kıy 
cihaz kut. 

7 Bel kemeri 
saat kayış 39,1 3 66 , 3 5,8 112,8 10,3 192,5 20 320 37 , 

8 Koşum,eğer 
tak.,tasma 

— 

9 Avcı. spor 
malzemeleri 

1 
0 

Büro malzeme 
ri sümen tak 
1ar dosyalık 
kaimlik,blok 
notlar,ajand 
v. s. 

] 100 

1 ^ 1 Hediyelik eş 
süs eşyaları 
anahtarlık 
ve diğer 
benzeri eşya 

TOP.(1000 MLR) 335,5 636 , 3 1164 ,5 2117 4130 

D: DERİDEN ÜRETİLEN SARACİYE EŞYASI 
S: DERİ DIŞI MALZEMELERDEN SARACİYE EŞYASI 
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Saraciye eşyası üretiminde, geçmiş yıllara ait bilgilerin 
teminine imkan görülmemekle beraber; bu sektörün, artan ülke 
nüfusu ve gelişen ihracat karşısında ülkelerin tüm gereksinimini, 
herhangi bir ithalata ihtiyaç duymadan karşılaması ve ilerki 
yıllarda da karşılayacak potansiyeli göstermesi üretim gücü 
hakkında fikir vermeye yeterlidir. 

Saraciye eşyası üreten atölye ve işletmeler üretimde büyük 
bir esnekliğe sahiptirler. Herhangi bir modanın ve ihtiyacın 
belirlenmesi halinde üretim derhal bu tür eşyaya 
yönelebilmektedir. Ayrıca, talebin fazlalığı oranında üretim 
gücünde de artış sağlanabilmektedir. 

Köklü bir geçmişe sahip olan saraciye sektörü bugüne kadar 
olduğu gibi ileriki yıllarda artacak nüfusumuz, gelişecek gelir 
düzeyimiz ve ilave olarak artacak ihtiyacımızı karşılayacak 
şekilde kendini organize edecek güç ve yeterliliktedir. 

d) Maliyetler 

Saraciye konusunu teşkil eden malların, kullanım amacına 
uygun çeşitli ham maddelerden yararlanılarak yapılabilmesi, 
üretim çeşitlerinin fazlalığı, aynı üretim çeşidinde renk ve 
model farklılıkları eşya maliyetlerinde büyük etki yaratmaktadır. 
Bir çantanın suni deri veya tabii deriden oluşu, büyüklüğü, 
modeli, kullanılan ham ve yardımcı madde girdilerinde farklılık 
yarattığı gibi işçiliği de büyük çapta etkilemektedir. 

Tabii deriden yapılan saraciye eşyası ile suni deri, tekstil 
v.b. madde kullanılarak yapılanlar arasında maliyetler bakımından 
büyük farklar mevcuttur. 

Örneğin; suni deriden orta boy (65 cm) bir valizin perakende 
satış fiyatının 350.000.-TL. civarında olmasına karşın tabii 
deriden üretilmiş bir valizin perakende fiyatı 2.500.000.-TL. 
civarındadır. Bu farklılık ham madde olan tabii deri ile suni 
deri arasındaki fiyat farklılıklar ve özellikle daha ağır ve 
yoğun bir işçilik gerektirmesi nedeniyle tabii deriden mamul 
eşyada açıkça görülmektedir. 

Yukarıda verilen birim giderleri tablolarının tetkiklerinden 
de anlaşılacağı gibi ülkemizde saraciye eşyası sınai maliyetleri 
içinde de büyük pay ham ve yardımcı maddelere aittir. Buna göre 
ana girdilerin toplam sınai maliyet içindeki payları şu 
şekildedir. 

Sınai Maliyet İçindeki Payı 

Kullanılan Malzeme (Girdi) İşçilik % 

Deriden Mamul Eşyalar 60-75 11-20 
17-23 

7-8 
Suni deri-tekstilden mam.eş. 70-80 
ABS Malzemeden mam.eş. 90 
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Ülkemizde saraciye eşyası maliyetlerini etkileyen en önemli 
faktörün üretimde kullanılan ham ve yardımcı maddeler olduğu 
görülmektedir. Tabii deri eşya üretiminde işçiliğin daha fazla 
olmasına rağmen, suni deri eşyanın, altında bir girdi yüzdesine 
sahip olması, sınai maliyet girdileri içinde yer alan tabii deri 
ve astarlık deri paylarının yüksek oluşundan kaynaklanmaktadır. 

Yine bölüm 3 a)'da görüleceği üzere özellikle deri ürünlerde 
parça ufaldıkça işçilik oranı artmakta hammadde malzeme oranı 
azalmaktadır. Ürünün ufalması ile teknik çözümler ve daha fazla 
el işi gerektirmektedir. Bu da saraciyenin otomasyona olan 
ihtiyacı ve buna karşın uygulamadaki zorluğunu göstermektedir. 

Keza ABS plastik malzemelerden yapılan bir çanta veya 
valizde sadece ABS'nin smayi maliyet içindeki payı %30 ila %48 
arasında değişmektedir. 

Özetlemek gerekirse; bu sektörün üretmiş olduğu mamullerin 
bünyesinde yer alan ham ve yardımcı maddelerin sınai maliyet 
içindeki payı yüksektir. Bu payın düşürülmesi yani daha ucuz 
girdi temini sınai maliyetleri düşürecek ve dış rekabet için 
sektöre daha geniş olanak sağlayacaktır. 

4- DIŞ TİCARET DURUMU 

a) İthalat 

(i) Ürün İthalatı 

Sektörüde ürün ithalatı önemli bir düzeyde 
gerçekleşmemektedir. Her yıl bir miktar artan ithalatın seyri, 
ürün grupları itibariyle aşağıda görülmektedir. 

TABLO: 6-a) SARACİYE SEKTÖRÜ ÜRÜN İTHALATI (ADET) 

Sıra 

No Ana Gruplar 1988 19891990 1991 1992 

1- Seyahat el çantaları 
spor çantaları,bavul 
1ar _ _ 260 7510 

2- Okul ve kasalı-kasa- 
sı evrak çantaları - - 17400 295 100 

3-

ve 

5 

Kadın çantaları, el 
portföyleri, askılı 
askısız erkek çanta 
lan 

0 8500 650 21250 2100 

4- Para çantaları,Cüz¬ 
danlar ,portmonoler - 1200 5800 117100 4950 
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TABLO: 6 b) SARACİYE SEKTÖRÜ ÜRÜN İTHALATI DEĞERİ (US DOLAR) 

Sıra 
No Ana Gruplar 1988 1989 1990 1991 1992 

1- Seyahat el çantaları 
spor çantaları,bavul 
1ar _ _ _ 36500 117100 

2- Okul ve kasalı-kasa- 
sı evrak çantaları - 26000 74600 28250 3020 

3-

ve 
5 

Kadın çantalrı, el 
portföyleri,askılı 
askısız erkek çanta¬ 
ları 

- 128400 34250 129600 105150 

4- Para çantaları Cüz¬ 
danlar ,portmonoler - 319 25500 194650 34900 

TOPLAM (DL) - 157590 132350 389000 260170 

TOPLAM (1000 TL) - 341340 357448 1659000 1819889 

KAYNAK:DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI İTHALAT ARMONİZE DÜZEN 89-91 
ARALIK 91-93 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) 

(ii) Yarı Ürün İthalatı 

Yoktur. 

(iii) Ham Madde İthalatı 

Sektör genelde dış kaynaklı hammadde ihracatı 
göstermemektedir. Saraciyelik deri ve tekstil (daha çok deri) 
ayakkabılık deri işlentisinden ve konfeksiyonluk tekstilden 
farklı fiziksel karakteristikler gerekmektedir. 

Saraciye hammaddesi bu sektör için özellikle üretilmektedir. 

Suni deri ve PVC malzemelerde de yerli üretim kalite ve 
fiyatı yetersiz kaldığından ithalat gerçekleşmiştir. Türk deri 
sektörü bu konuda duyarsız kaldığından yıllar içinde saraciye 
üreticisi, deri üretim sektörüne kaymış ve Türk ekonomik 
konjonktürüne ters olarak entegrasyona gitmiştir. Yardımcı 
malzemeler konusunda metal grubunda tablo yukarıdaki gibidir. 
Entegre olamayan firmalar gerek ham gerek yardımcı malzemeleri 
ithal yoluna gitmişlerdir. En önemli ithal kalemi toka-kilit 
gibi metal aksesuarlardır. 
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Kemer üreticisi ise gerekli hammaddenin deri sektöründe 
üretilmemesi sebebiyle çok yoğun ithalatı seçmiştir. 1986'dan 
beri yürütülen bu faaliyet sonucu 1990 yılından itibaren deri 
sektörü kemer grubu bu ihtiyacına karşılık vermek üzere yatırıma 
girmiştir. Halihazırda çok düşük kapasite ve dışa göre yüksek 
maaliyetler ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

İthalatın azaltılması ancak saraciyeye özgü deri üretiminin 
ihtiyaca uygun hale getirilebilmesi toka-kilit gibi metal 
aksesuarın kalite, çeşit ve fiyatının yerli üreticiler tarafından 
karşılanabilir hale gelmesi ile mümkündür. 

b) İhracat 

Sektörün ihracatı sürekli bir şekilde artmaktadır. Saraciye 
ürünleri dış pazarlarda kendine sağlam bir yer edinmeye 
başlamıştır. 

TABLO: 10- SARACİYE SEKTÖRÜ İHRACATI 

a) (ADET) 

SIRA NO ANA MALLAR 89 90 91 92 

1 Seyahat el çantal 3250 7250 1900 2250 

2 Okul-evrak çantal 91780 7820 78420 98150 

3 ve 5 Kadın-Erkek çant. 400000 452000 345000 368000 

4 Para çant.portmon 477520 462500 358000 866500 

7 Kemer saat kayışı 345680 795360 987160 1300000 

B) DEĞERİ (DOLAR) 

S. NO ANA MALLAR 89 90 91 92 

1 Seyahat çanta 720000 1174000 419000 463000 

2 Okul evrak çant 7945000 8747000 8235000 7982000 

3-5 Kadın-Erkek çant. 10423000 12609000 10524000 12426000 

4 Para çant.portmon 4714000 6144000 5634000 5536000 

7 Kemer saat kayışı 1857000 4434000 5794000 8602000 

TOPLAM (DOLAR) 25659000 33108000 30606000 35009000 

TOPLAM (TL) 54859166 87234943 130534577 244895810 
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5- STOK DURUMU 

Üretici firmaların %90'nının küçük sermayeli olması, 
aldıkları, sipariş veya satabildikleri oranda mal üretmeleri 
nedeni ile bu işletmelerde stok bahis konusu olmamaktadır. 

Kalan diğer işletmelerin bir kısmı devamlı ihracat 
çalışmaları ve keza siparişe göre üretim yapmalarından dolayı, 
stok seviyesi ihmal edilebilir bir düzeydedir. 

Saraciye Sektörü stoklu çalışılabilen bir sektör değildir. 
Dolayısıyla 

Üretim + İthalat - İhracat = İç Talep ve Tüketim 

formülü geçerlidir. 

Tek bir zaman kesitindeki stok, ancak perakende 
zincirlerinde bulunabilecek seviyeye eşittir. Bu rakam da toplam 
perakende satışın, alım değerleri ile (-% 25 ortalama) ele 
alındığında % 1,5'i civarındadır. 
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6- YURT İÇİ TÜKETİM 

bO: 14- SARACİYE SEKTÖRÜ YURT İÇİ TÜKETİMİ 

) DERİDEN VE DERİ DIŞI MALZEMELERDEN ÜRETİLEN (1000 ADEI 

Sıra 
No Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 

1- Seyahat el çantaları 
spor çantaları,bavul 
1ar 1475 1747 2128 2498 3055 

2- Okul ve kasalı-kasa- 
sı evrak çantaları 2100 2175 2539 2732 3102 

3- Kadın çantaları, el 
portföyleri 1310 1404 1695 2185 2672 

4- Para çantaları,Cüz¬ 
danlar ,portmonoler 4600 4863 5743 7009 7688 

5- Askılı»askısız erkek 
el çantaları 690 604 685 875 1015 

6- Kasalı-Kasasız müzik 
alet kutuları, mücev 
her ve kıymetli ci¬ 
haz kutuları 

7- Bel kemerleri, saat 
kayışları 2900 3024 3115 3563 3950 

8- Koşum ve eğer takım¬ 
ları, tasmalar 

9- Avcılık ve spor mal¬ 
zemeleri 

10- Büro malzemeleri,sü- 
men takımları»dosya- 
lıklar»kalemlikler, 
bloknotlar»ajandalar 
v. s. 

11- Hediyelik eşya, süs 
eşyaları, anahtar¬ 
lıklar ve diğer ben¬ 
zeri eşyalar 
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DERİDEN VE DERİ DIŞI MALZEMELERDEN ÜRETİLEN (1000 MİLYOl 

ANA MALLAR 88 89 90 91 92 

1- Seyahat el çantaları 
spor çantaları,bavul 
1ar 32.1 65.4 117.8 220.4 419.5 

2- Okul ve kasalı-kasa- 

sı evrak çantaları 84.9 134 256.2 423.8 759 

3- Kadın çantaları, el 
portföyleri 78 . 3 145.3 275.5 513.2 1046 

4- Para çantaları(Cüz¬ 
danlar ,portmonoler 57.7 104.3 216.1 437.7 880.3 

5- Askılı,askısız erkek 
el çantaları 40.4 65.6 115.6 204.4 385 

6- Kasalı-Kasasız müzik 
alet kutuları, mücev 
her ve kıymetli ci¬ 
haz kutuları 

7- Bel kemerleri, saat 
kayışları 42.1 68.2 111.6 187.6 298 

8- Koşum ve eğer takım¬ 
ları , tasmalar 

9- Avcılık ve spor mal¬ 
zemeleri 

6,8, 
9,10, 

TOP] jAMI 95 

10- Büro malzemeleri,sü- 
men takımları,dosya- 
lıklar,kalemlikler, 
bloknotlar,a jandalar 
v. s. 

11 

11- Hediyelik eşya, süs 
eşyaları, anahtar¬ 
lıklar ve diğer ben¬ 
zeri eşyalar 



7- FİYATLAR 

Ülkemizde son yıllarda daha da etkili olan enflasyon, her 
üretim kolunda olduğu gibi bu sektörde de fiyatlarda büyük 
artışlara neden olmuştur. Fiyatlardaki bu artış halen devam 
etmektedir. Sektörde fiyat teşekkülü üreticiden tüketiye kadar 
gerekli el değiştirmeler dahil edilerek şu şekilde 
gerçekleşlmektedir. 

Üretici Fiyatı : Sınai maliyet + % 10 kar +KDV 
Toptancı Fiyatı: Üretici satış fiyatı +% 5 kar +KDV 
Tüketici satış fiyatı + % 25 kar +KDV 

Bu oranlara indirim iskontalarının senelik etkisi dahil 
edilmiştir. 

Tabii deriden saraciye eşyalarında perakende satış 
mağazaları bu eşyalar için ortalama % 50 oranında kar 
koymaktadırlar. 

Son yıllarda perakende indirim öncesi % 50 lik bir satış 
eğilimi izlendiğinden, firmalar % 50 stok ile indirime girmekte 
ve % 30 birinci, % 40-50 arası da ikinci indirimde fiyat 
düşürmektedirler. 

AT ülkelerinde ise bu oran üretici fiyatı X 3 gibi çok büyük 
bir boyuttadır. 

Daha önce de değinildiği gibi saraciye eşyaları; kullanılan 
malzeme cinsine, boyutlarına, modeline, işçiliğine göre çok 
değişken maliyet ve dolayısıyla satış fiyatına sahiptir. Belirli 
spefikasyonda olan bir madde gibi (410 kalite paslanmaz çelik 
veya 80 gr/m2 sülfit kağıdı, 0,96'lık sülfirik asit vb.) fiyat 
verip mukayese yapma olanağı bulunmadığından AT ülkelerinde bu 
ürünlerin fiyatları ile karşılıklı bir değerlendirme 
yapılamamıştır. 

8- İSTİHDAM 

Sektörün istihdam durumu 1992 yılı baz alınarak 
incelenmiştir. Daha evelki yıllar bilgi eksikliği dolayısıyla 
verilmiştip. 

Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı 
İstanbul Umum Saraçlar Derneği'ne kayıtlı 
Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı olmayan 
TOPLAM 

11.000 kişi 
3.000 kişi 
7.000 kişi 

21.000 kişi 

TABLO: 15- SARACİYE SEKTÖRÜ İSTİHDAM DURUMU 
İşgücü Meslek Dalları 1992 

Yüksek 50 
Orta 850 
İşçi 20.100 
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Bu sanayi kolunun özelliği olarak işveren, genel olarak 
fiilen işin başında çalışmaktadır. Çalışanlar bu işlerde yetişmiş 
kalifiye elemanlardır. 

Büyükçe sayılabilecek kuruluşlar dahil pek çoğunda yüksek 
seviyede teknik ve idari personel bulunmamaktadır. 

Sektörde yeterli iş gücü vardır. iş gücü ihtiyacı veya 
fazlalığı bahis konusu değildir. 

Çoğunluğu teşkil eden esnaf çalışanları, aile içi 
yakınlarından teşekkül etmektedir. Gelişme ve büyük kuruluşlar, 
ihtiyaç hissettikçe aldıkları işçileri kendi bünyelerinde 
yetiştirerek kalifiye hale getirmektedirler. 

9- SERMAYE STOKU 

TABLO: 16- SARACİYE SEKTÖRÜ SERMAYE STOKU 

Sanayi Odasına kayıtlı 50 Milyar 
Ticaret Odasına kayıtlı 16 Milyar 
İst,Umum Saraçlar Derneğine Kayıtlı 180 Milyar 

Toplam 246 Milyar 

Bu rakamlara makina teçhizat ve yarı mamul (mamul stoku yok 
sayılıyor) stoku da eklendiğinde; 

TOPLAM SERMAYE 

MİKTARI = SERMAYE + 3 AYLIK YARI MAMUL + MAKİNA, TEÇHİZAT 

1.010 MİLYAR : 246 MİLYAR + 604 MİLYAR + 160 MİLYAR 

10- MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Dönemindeki Gelişmeler 

b) Sorunlar: 

(1). Yurt içi ve yurt dışı talep doğrultusunda saraciye 
ürünleri çeşitlenmiş, yurt dışı örnekleri ile rekabet etmek için 
yoğun bir faaliyet görülmüştür. Daha verimli üretim, makina 
teçhizatının yenilenmesi, otomasyonu, global kalite 
standartlarını yakalamak, ham ve yardımcı malzeme kalitesinin 
yükseltilmesi son 5 yılın başlıca konuları olmuştur. 

(2). Yukarıdaki sebepler ile sektör, deri ve deri dışı ham 
madde ve çeşitli yardımcı malzemelerin kalite ve standarlarını 
yükseltici talebini, zaman zaman yaptığı ithalatlarla da 
pekiştirmiş ve özellikle deri üretim sektörün ihtiyacını 
karşılayıcı duruma gelmesini sağlayacaktır. 



(3). Deri sektörü, bu hızlı aşamasına rağmen, saraciye 
sektörünün ihtiyacı olan çeşit, üretim hızı, kalite ve 
maliyetleri tam olarak karşılayamamıştır. Açığın halatla 
giderilmesi, iç üretime örnek yaratarak, hızla sektörün 
ihtiyacını karşılayıcı duruma gelmesini sağlayacaktır. 

(4). Yardımcı malzemelerin başında gelen toka, kilit gibi 
metal aksesuar, yan sanayinde de eski yıllara oranla büyük bir 
gelişme vardır. Bazı saraciye firmaları bünyelerinde bu üniteleri 
de kurmuş, bazıları ise ithal ederek mevcut üreticiye yön 
vermiştir. 

Metal aksesur yan sanayi üretiminin kalite, üretim zamanı ve 
güvenirliği, sektörün ihracat yapmasını zorlaştırmaktadır. Yurt 
içi ve yurt dışı talebin hızı doğrultusunda ınetal aksesuar 
sektörünün ufak atölyelerden ortaya boyutlu üreticiler haline 
gelmesi ve kalite bakımından üretimleri yeterli hale gelinceye 
kadar ithalatın devamı gerekmektedir. 

(5). Yurt dışı talebin hızla artması, rakiplere rağmen Türk 
Saraciye Sanayini, ihracat hamlesi içinde, gerektiği rolü 
oynamaya yönlendirmiştir. İç pazar gelişirken, ihracatı 
engellememiş, dünya standardını yakalayabilen firmalar ihraç 
etmeyi etmeyi sürdürmüşlerdir. 

(6). Çoğunluğu teşkil eden Saraç esnafı, küçük atölyeler 
halinde gayrisıhhi şartlar ve verimli olmayan yöntemlerle 
çalışmaktadırlar. 

(7). Küçük işletmelerin yeterli sermayeye sahip olmayışları 
nedeniyle 

a) Bir kısım imalatçılar fason çalışmak zorunda 
kalmaktadırlar. 

b) Diğerleri ise hammadde ve yardımcı malzeme alışlarını 
küçük miktarlarda ve vadeli ödeme şartları içinde 
gerçekleştirmekte, bu nedenle artan üretim maliyetlerini mevcut 
rekabet şartları içinde karlarından fedakarlık ederek 
karşılamaktadırlar. 

Her iki halde de işletmeyi büyütmek imkanlarından yoksun 
kalmaktadırlar. Buna enflasyonun erazyonunu da ilave edersek 
küçük işletmelerin içinde bulunduğu durum daha açık olarak ifade 
edilmiş olur. 



III- YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

1- GENEL POLİTİKA 

1987 yılından beri plan dönemlerinde belgelenebilen Saraciye 
sektörü, deri sanayi gurubu içinde, ülkemiz ekonomisinin önemli 
bir kısmıdır. 

Stratejik hedefler doğrultusunda yapılacak tüm çalışmalara 
açık olan sektör ülke ihtiyaçlarına yeten, ihracat için çok hızlı 
organize olabilen, teknolojik bilgisi ve işgücü ile kendi kendine 
güvenli çok esnek bir yapıya sahiptir. 

Yurt içi talep projeksiyonu nüfusun artacağı ama 
ihtiyaçların daha hızlı artacağı ve çeşitleneceği, sektörün bu 
ihtiyaçları yaratacak ürün gamını ve pazarlamasını yapacağı 
varsayımı ile 1993'te % 15, 1994'te % 10, 1995'te % 6 ve diğer 
yıllarda % 5-6 arası büyüyeceği kabul edilmiştir. 

İhracat talep projeksiyomı yapılırken sektörünün yapacağı 
hamle içinde, saraciyenin payının artacağı varsayılmıştır. 
Özellikle AT ülkelerinin deri üretim sektörünü terketmeleri ve 
sadece pazarlama kaynaklarını elde tutma gayretleri 
doğrultusunda; saraciye, deri sektörüne verilecek öncelikler ile 
birlikte, bu kaçan üretimi ülkemizde yakalayacak, üretecek ve 
buna ilave olarak bu ülkelere kendi yaratımını sunacaktır. 

Bu çerçeve doğrultusunda 1993'te % 13, 1994'te % 30, 1995'te 
% 25 ve diğer yıllarda % 25 olarak büyüyecektir. 



2- TALEP PROJEKSİYONU 

a) Yurt İçi Talep Projeksiyonu (1993-1999) 

TABLO: 17 

A) SARACİYE SEKTÖRÜ YURT İÇİ TALEP PROJEKSİYONU 
(1993-1999) (1000 ADET) 

Sıra 
No Ana Mallar 93 94 95 96 97 98 9S 

1- Seyahat el çantaları 
spor çantaları,bavul 
1ar 3600 3900 4100 4200 4300 4400 4500 

2- Okul ve kasalı-kasa- 

sı evrak çantaları 3400 3600 3800 4000 2400 4400 4600 

3- Kadın çantaları, el 
portföyleri 3 200 3500 3700 3900 4000 4200 4400 

4- Para çantaları,Cüz¬ 
danlar ,portmonoler 8800 9600 10200 10600 11200 11800 12300 

5- Askılı,askısız erkek 
el çantaları 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

6- Kasalı-Kasasız müzik 
alet kutuları, mücev 
her ve kıymetli ci¬ 
haz kutuları 

7- Bel kemerleri, saat 
kayışları 4350 4800 5000 5300 5500 5700 5900 

8- Koşum ve eğer takım¬ 
ları , tasmalar 

9- Avcılık ve spor mal¬ 
zemeleri 

10 Büro malzemeleri,sü- 
men takımları,dosya- 
1ıklar,kalemlikler, 
bloknotlar,ajandalar 
v.s. 

11 Hediyelik eşya, süs 
eşyaları, anahtar¬ 
lıklar ve diğer ben¬ 
zeri eşyalar 

80 



B) SARACİYE SEKTÖRÜ YURT İÇİ TALEP PROJEKSİYONU 
(1993-1999) (1000 MİLYON) 

N ANA MALLAR 93 94 95 96 97 98 99 

1 Sey.el,spor 
çantaları, 
bavullar 493.2 534.3 561.7 575.4 589.1 602.8 616.5 

2 Ok.K.lı-sız 

evrak çant. 829.6 878.4 927.2 976 1204.8 1073.6 1122.4 

3 Kad.çant., 
el port. 1251. 2 1368.5 1446.7 1524.9 1564.9 1642.2 1798.6 

4 Para çant, 
Cüz.,port. 1007.6 1099.2 1167.9 1213 .7 1282.4 1351.1 1408.3 

5 A.lı-sız 
erk.el çan. 454.8 492.7 530.6 568.5 606.4 664.3 682. 2 

6 K.lı-sız 
müz.alet 
müc.kıym. 
cih.kutu. 328.4 362.4 377 . 5 400 .1 415. 2 430 . 3 445.4 

7 Bel kemeri 
saat kay. 

— 

8 Koşum,eyer 
tak.,tasma 

9 Avc.,spor 
malz. 

o H | Büro malz. 
Sümen tak. 

dosyalık, 
kalemlik, 
ajanda vs. 

J 110 120 125 130 137 145 150 

1 

1 
Hed.,süs 
eşy.anah- 
talık vb. 
eşyalar 

TOPLAM 4474.8 4855.5 5136.6 5388 5619 5889.3 6223 
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b) İhracat Projeksiyonu (1993-1999) 

TABLO:18- SARACİYE SEKTÖRÜ İHRACAT PROJEKSİYONU (1993-1999) 
DEĞERİ 

S. NO ANA MALLAR 93 94 95 96 97 98 99 

I-II TOP.ÜRÜN. 
MLN DOLAR 40.25 52.65 65.82 82. 27 102.8 128.5 160.6 

I-II TOPLAM 
MLR. TL. 277.7 363.3 454.1 567.6 709.6 886 . 7 1108.3 

US $ = 6,900 TL. Haz.92 varsayılmış, 
US $ Tutarları 93-99 arası bu değerle TL'ye çevrilmiştir. 

c) Toplam Talep Projeksiyonu (1993-1999) 

TABLO:19- SARACİYE SEKTÖRÜ TOPLAM TALEP PROJEKSİYONU (1993-1999) 
DEĞERLERİ 

SIRA NO 

93 94 95 96 97 98 99 
o , /, ö , a - 
10,11 
NOLU 
KALEMLER 

TOPLAM 
MLR.TL. 

4752.5 5218.8 5590.7 5956.2 6484.9 6776 7331.0 

3- ÜRETİM HEDEFLERİ (1993-1994) 

İthalat Projeksiyonundan görüleceği üzere toplam talep 
üzerinde ithalat ile karşılanan çok düşük olduğundan, 

Toplam Talep= Üretim 
olarak değerlendirilmiştir. 

TABLO:20- SARACİYE SEKTÖRÜ ÜRETİM HEDELERİ (1000 MİLYON) 

SIRA NO 93 94 95 96 97 98 99 

I-II 
NOLU 
KALEMLER 

TOPLAM 
MLR.TL. 

4642.5 5098.8 5465.7 5826.2 6347.9 6631 7181.0 

İthalat projeksiyonundan da görüleceği üzere toplam talep 
içinde italat ile kaşılanan oran çok düşük olduğundan; 

Toplam Talep = Üretim olarak değerlendirilmiştir. 

82 



. 4- İTHALAT PROJEKSİYONU 

a) Ürün İthalatı (Değer) (1993-1999) 
TABLO:21- İTHALAT PROJEKSİYONU 

SIRA NO ANA MALLAR 93 94 95 96 97 98 99 

I-II TOP.ÜRÜN 
MLN.DOLAR 0.286 0.315 0.346 0.380 0.418 0.460 0.506 

I-II TOP.ÜRÜN 
MLN TL. 1.975 2.174 2.387 2.622 2 . 884 3.174 3 .491 

b) AT, EFTA ve Önemli Ülkelerden Yapılan Ürün İthalatı 

Yoktur. 

c) Yarı Ürün İthalatı (1993-1999) 

Saraciye Sanayi yarı ürün ihtiyacı çok seyrek cereyan 
etmekte ve miktar olarak düşük değer ifade etmektedir. Önemsiz 
kabul edilebilir. 

d) Hammadde İthalatı (1993-1999) 

Saraciye sektörü ihtiyacı olan hammadde, genelde deri ve 
tekstil, PVC sentetik gurubu ve metal sanayi içinde 
yorumlandığından sektörün kullandığı miktar ve değer tesbit 
edilememiştir. Bu sebeple 1993-1999 yılları projeksiyonu 
yapılamamıştır. Görüş şöyledi 

Deri ve PVC tekstil ana hammadde ithalatı yerli üretime 
örnek olmak ve teşvik etmek, ihracatta kalite, standartlık ve 
fiyatı yakalamak için devam edecektir. Yerli sanayinin hızla 
gelişmesi çok özellikle ham ve yardımcı malzemeler dışında, 
ithalatı, 1993-1999 yılları perspektifinde değerli önemsenmeyecek 
boyuta getirecektir. 

6- ÇEVRE İLE İLGİLİ SORUNLAR 

Saraciye sektörü kimyasal veya biyolojik atığı olmayan bir 
iş koludur. Hammadde kullanımının artığı olarak sadece katı atık 
üretmektedir. Deri atıkları tekrar salpa imalatında girdi olarak 
kullanılmakta ve çevre sorunu yaratmamaktadır. Deri dış atıklar 
ise sanayi katı atık toplama sistemi içinde yerel belediye 
çöpleri ile atılmaktadır. İçinde çevreye zarar verebilecek hiç 
bir malzeme yoktur. Zaten bu atığın toplam miktarı çok düşüktür. 
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7- DİĞER SEKTÖRLERLE İLİŞKİ 

Saraciye sektörü, genel anlamda son ürün üretmekte 
olduğundan, ürünü, tüketim pazarına ulaşmakta diğer sanayi 
sektörlerine akmamaktadır. 

Girdi olarak, çok yoğun bir şekilde deri üretim sektörü, 
tekstil ve sentetik malzemeler, PVC, ABS, sektörleri ile zamak ve 
pirinç gibi metal ürün sanayi ile ilişkilidir. Ayakkabı ve 
konfeksiyondan sonra derinin en büyük alıcısıdır. İhtiyaç duyduğu 
deri özellikli deri üretim sektörü içinde özellikle üretim 
(sadece saraciyelik deri) kanalını açmış ve deri üretim sektörüne 
yeni boyut, kapasite ve teknoloji kazandırmıştır. 

IV- PLANLANAN YATIRIMLAR 

1,2,3,4,5 (Saraciye Alt Komisyonu Rapor Heyeti bu bölüme baz 
ve projeksiyon sağlayabilecek hiç bir veri bulamamıştır. 
Komisyon, deri sektörü raporu üzerinde zikredilecek teşvik 
belgesi almış, almak üzere olan ve başlanacak yeni yatırımlar 
listesinde saraciye sektörününde kapsanacağı ümidi içindedir. 

V- SAĞLANACAK KATKILAR 

1- KATMA DEĞER 

TABLO:22- KATMA DEĞER 

Sektörün maliyeti içinde ham ve yardımcı malzemenin 
%65'i oluşturduğu ve geri kalan %35'in işçilik, kira, amortisman 
v.s. gibi katma değeri oluşturduğu varsayımı ile; 

(1992 Fiyatları ile 1000 Milyon TL.) (1992 = 1 ) 

YILLAR KATMA DEĞER ENDEKS 

1993 1 663.4 15 

1994 1 826.6 26 

1995 1 956.7 36 

1996 2 084.7 44 

1997 2 269.7 57 

1998 2 371.6 64 

1999 2 565.9 77 
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2- DIŞ TİCARET ETKİSİ 

a) ve b) : Yukarılarda belirtilen, ithalatın önemsiz kabul 
edildiği bölümlerden de anlaşılacağı üzere 

Dış Ticaret Dengesi = İhracat-İthalat = İhracat 

Saraciye sektörü üretim kaynaklarının 1995'te %6'sını, 
1999 da %15'e yükselterek ihracata yönlendirecektir. 

VI- SEKTÖRÜN MEVCUT VE GELECEKTEKİ DURUMUNUN AT, EFTA VE DİĞER 
ÖNEMLİ ÜLKELER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Saraciye sanayi deri kolları içinde en düşük hızla yüksek 
teknolojiye geçen bir sektördür. AT ülkeleri incelendiğinde 
ülkelerin hızla bu sektörün üretim kısmından kurtulup pazarlamayı 
ellerinde tutma eğilimlerinde olduğu gözükür. Üretim, işçiliğin 
ucuz olduğu hammadde kaynaklarının uygun ve verimli olduğu Güney 
Amerika ve Uzak Doğu'ya kaymıştır. Ülkemiz konjonktüründe 
hammadde kaynaklarının olumlu profiline rağmen ortadan 
kaldırmaktadır. Otomasyonun sektöre uygulanmasındaki orluk da 
düşünüldüğünde sektörün izleyeceği tek yol kalmaktadır. Ülkemiz 
firmaları, üretimin bu hareketi sırasında, yüksek kaliteli ve 
katma değerli bir pazar payını, talebi doğru izleyip, 
yaratıcılıkla cevap verdiği takdirde, AT ülkelerinin elinden 
alacaktır. 

Sektörün finansmandan, ürün tasarımına kadar ki tüm 
stratejisinde AT'nin çok üstünde bir yaratıcılığa ihtiyacı 
vardır. Sektöre Güney Amerika ve Uzak Doğu ile rekabet edecek 
gerekli desteğin verilmesi sektör başarısı için zorunludur. 

Unutulmaması gereken bir faktör de Türki Cumhuriyetlerin 
yarattığı yeni kaynaktır. Ülkemiz, saraciye sektörü, içinde 
bulunduğu diğer deri kolları ile birlikte iç ve dış pazarda bu 
ülkelerin sunduğu imkanlar ile haksız rekabete uğrayabilir. 

Deri üretiminin en hızlı yöneldiği ülke Kıta çini'dir. Hızlı 
üretim organizasyonu ve düşük emek maliyeti ile tüm dünya 
pazarlarında ülkemiz için ciddi bir rakiptir. 

VII- DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

Saraciye Sektöründe, Türkiye'nin makro ekonomik koşullarından 
soyutlanamayacak bir yatırım ve işletme finansmanı zorluğu 
vardır. Peşin giderler, vadeli satış dengesi içinde bazı firmalar 
ham ve yardımcı malzeme sektörüne uzanmış bazı firmalar ise 
dağıtım ağını da içine alarak, perakendeciliğe başlamıştır. 

85 



Sonuç, sektöre daha ağır finansman yükleri getirmiştir. İşletme 
sermayesi ihtiyacı artmış, öz kaynak dışı finansmana 
yönelinmiştir. 

Ufak ve küçük işletmeler pazar buldukça çok sınırlı 
sermayeleri ile üretim yapmakta ve hiçbir atılımı 
planlayamamaktadırlar. Bu kesimin çeşitli yapılanmalar ile 
birlikte çalışır hale gelmesi, iş bölümü, uzmanlaşması ve üretim 
sürecini kısaltması gerekmektedir. Büyük işletmeler ile küçük 
işletmelerin organize olarak güç birleşimine gitmeleri daha 
verimli sonuçlar verecektir. 

Bu iş birliğine yan sanayinin de katılması toplam kalite 
mantığı içinde yerini alması ile sektör üretimi çok hızlı ve 
esnek hale gelecektir. Bu yapılanma sermaye içinde cazip olarak 
ortaya ve uzun vadeli yatırıma imkan tanıyacaktır. 

Sektörün bu gücü sadece yurt içi değil yurt dışında da iyi 
pazarlanmalı yabancı sermaye ile işbirliği üretim ve dağıtım 
aşamalarında yapılmalıdır. 

- Sektörün en önemli engellerinden biri iş gücü 
organizasyonudur. Kalifiye iş gücü için eğitimin alt yapısı 
hazırlanmalı, ayakkabıdaki lise ve üniversite eğitim 
doğrultusunda, sektörün ihtiyacı olan işçi, teknisyen ve 
mühendisin yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Okul-işyeri dayanışması 
saraciyede çok kolay sağlanabilir. 

Sendikal kültürün gelişmesi, işçi-işveren barışının 
sağlanması, sendikal yapılanmanın, üretimi engelleyici 
unsurlarının ortadan kaldırılması, sektörü emek kaygısından 
kurtaracak, ufak ve büyük işletmelerde istihdamı açacaktır. 

-Saraciye, deri sektörü içinde anıldığından sektöre 
atfedilen çevre kirletici damgasından payını almaktadır. En kısa 
sürede tanıtım mekanizması ile saraciyenin çevreyi kirletmeyen, 
çevre için zararlı olmayan bir iş kolu olduğu duyurulmalıdır. 
Ürettiği tek atık, deri ve diğer malzemelerin katı atığıdır. Bu 
atıkta mevcut belediye çöp sistemi içinde ortadan 
kaldırılmaktadır. Parça atık derinin çoğu tekrar sanayiye 
kazandırılmakta (salpa imalatı) dolayısıyla katı atık miktarı da 
çok aza inmektedir. 

-TSE de belirtilen toplam 5 ürün saraciye kapsamındadır. 
Serbest piyasa dengesi içinde kalite onu talep edene göre 
şekillenecektir. At koşumu, teknik düz kayışlar, emniyet 
kemerleri ve diğer saraciye eşyalarının ordu veya resmi 
kuruluşlarca yapılacak alımlarınm dışında, tüketiciyi koruma 
esasına dayalı standartların oluşumu son derece zordur. Ürün ve 
malzemeler çok çeşitli olduğundan ürün bazında yeni TSE 1er 
teşkil etmek protik bir çözüm değildir. 

Saraciye Sanayicileri Derneği ile mevcut İstanbul Umum 
Saraçlar Derneği çatısında, sadece fonksiyonlar düşünülerek 
kurulabilecek bir denetim mekanizması belli bir süre pratik 
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yaşamını sürdürmelidir. Oluşturulacak teknik ekip saptanacak; sap 
dayanıklılık şartlara, fermuar dayanlılık şartları, kemer 
deformasyonu, toka, kilit dayanıklılığı vs. gibi konularda 
standartları oluşturma ve pratik uygulamada yaptırım getirme 
işini üstlenebilir. 

-Yurt dışı Türk deri sektörü tanıtım programından bağımsız 
saraciye sektörünün sabit ve geçici fuarlarda temsili ve tanıtımı 
yapılmalıdır. En az üretim dara, pazarlamanın da planlama içinde 
yer alması sağlanmalıdır. 

-Saraciye ürünleri stoklama açısından yeni yatırım ve tevsi 
projeleri sadece üretim alanları değil, depolama alanları da 
dikkate alınmalıdır. 

-Sektördeki fikri mülkiyet hakları hala hafife alınmaktadır. 
Saraciye modelden-tasarıma geçemediği için üretilen ürünlerin 
taklitlerinin takip ve belgelenmesi imkansız olmaktadır. 
Firmaların kalıcı modellerini tescil ettirmeleri ve konuyu 
yakından takip etmeleri gerekmektedir. Marka tescili ve korunması 
mevcut yasal düzenlemeler ile sağlanmıştır, sorun 
yaratmamaktadır. 

-Sektör içi en önemli rekabet, haksız yapılan ve emek 
organizasyonu çarpıklıklığına dayanan rekabettir. Her açıdan 
yasal çalışan, vergi sigorta, ve sendika takibinde olmayan 
düzensiz firmalar yurt içinde haksız rekabeti yaratmaktadırlar. 
Genel ekonomik konuların düzeltilmesi yanında sektör içi oto 
kontrol disiplini çalıştırılmalıdır. 





KKABI 





YÖNETİCİ ÖZETİ 

Türkiye Ayakkabı Sanayi desteklendiği takdirde testiİden 
sonra ikinci sektör olacak potansiyele sahip bir iş koludur. 

Emek yoğun karakteri (halen 280.000 kişi istihdam 
edilmektedir), hızla artan ihracatı (1980 yılında 1.3 milyon USD 
iken 1992 yılında 90 milyon dolara yükselmiştir), mevcut kurulu 
kapasitesi, çevre kirliliği yaratmaması üstün yönlerinden 
bazılarıdır. 

Ülkemiz ayakkabı sanayinin dar boğazları bu raporda 
belirtilmiştir. Bunların temelinde yatan en önemli sıkıntı 
finansmandır. 

Türkiye Ayakkabı Sanayi büyük atılımlar yapacak deneyim ve 
potansiyele sahiptir. Ekonomik politikalar, ihracat ve yatırım 
teşvik tedbirleri oluşturulurken, 1999 yılı sonunda ihracat 
hedefi 1 milyar USD olan ayakkabı sanayi, özel olarak ele alınıp 
desteklenmelidir. 
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1- GİRİŞ 

Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması: 

Birleşmiş Milletler yayını olan "Bütün Ekonomik 
Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Tasnifi ve 
Endeksleri"ne göre Ayakkabı Sanayi aşağıdaki gibi 
sınıflandırılmıştır. 

85.10 Ayakkabı 
85.101 Tabanı ve yüzü, kauçuk ve suni, plastik maddelerden 

ayakkabılar 
85.102 Tabanı tabii, suni veya terkip yolu ile elde edilen 

ayakkabılar 
85.103 Tabanı tahta ve mantardan ayakkabılar 
85.104 Tabanı diğer maddelerden yapılmış ayakkabılar 
85.105 Getrler, tozluklar, bacak koruyucuları ve bunların 

akşamı 

Yukarıdaki sınıflandırmadan da anlaşılacağı üzere, yalnız 
deri sayalı ve deri tabanlı ayakkabıları inceleyerek Ayakkabı 
Sanayi hakkında bir sonuca ulaşılamaz. Bu nedenle, çalışmaya 
ayağa giyilen her çeşit ayakkabı (footwear) dahil edilmiştir. 

Ayakkabı (1) işkolu, ayakkabı (iskarpin, bot, çizme, terlik 
vb.) üretenler bunlara girdi sağlayan yan sanayi işletmeleri 
(deri, kösele, hazır taban, ökçe, taban astarı, fortluk, 
bombelik, çeşitli çiviler yapıştırıcılar vs.nin üreticileri ve 
satıcıları) ile ayakkabı üreten ana işletmeye fason olarak (saya, 
saraç, fora diken; finisaj vb. işlemleri yapan) hizmet veren 
firmaları kapsamaktadır. 

Ayakkabı işkolu şematik olarak aşağıda gösterilmiştir. 

AYAKKABI İŞKOLU 

A-Üretici İşletmeler B-Pazarlama Kanallarında 
Yer Alan Aracı İşletmeler 

1-Ayakkabı Üreten İşletmeler 1-İç Pazara Yönelmiş 
İşletmeler 

a-Tamamen Makinalaşmış İşletmeler 
2-Dış Pazara Yönelmiş 

b-Yarı Makinalaşmış İşletmeler İşletmeler 

i-Sanayi Kazanmış İşletmeler 3-İç ve Dış Pazara 
Yönelmiş İşletmeler 

(1) Ayakkabı (footwear), çorabın dışında ayağa giyilen her türlü 
ayak giysisini kapsayan bir terim olarak kullanılmaktadır. 
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ii-Düşük Düzeyde Makinalaşma 
Nedeniyle Atölye Hüviyetinde 
İşletmeler. 

c-El Aletleri İle Üretim Yapan 
İşletmeler 

2-Yan Sanayinde Yer Alan İşletmeler 

a-Ana Made Üretenler b-Yardımcı Madde Üretenler c-Yardımcı 
Hizmet 

İşletmeleri 
i-Sadece Ayakkabı i-Sadece Ayakkabı İşkoluna 

İşkoluna Ana Madde 
Üretenler ii-Diğer İşkollarına da 

ii-Diğer İşkollarına da 
Ana Madde Üretenler 

Ülkemizde üretilen ayakkabının %15'i tamamen makinalaşmış 
işletmeler, %70’i yarı makinalaşmış işletmelere ve %15'i 
bünyesinde hiç makina bulunmayan işletmeler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

Yardımcı hizmet işletmeleri; ayakkabı üreten işletmeye bazı 
işlemleri yaparak hizmet veren firmalardır. (Sayacılar, saraçlar, 
zımbacılar, örgücüler, foracılar, frezeciler bunlara örnektir.) 

Ayakkabı üretiminde kullanılan ana maddeler, ayakkabının 
yapıldığı maddeye göre değişiklikler gösterir. Sayanın iç (astar) 
ve dış yüzünde ayakkabı giyildiği zaman yere basan bölümünde yer 
alan maddeleri ana maddeler olarak kabul edersek; deri, meşin ve 
kösele olurken, sayası tekstil, sentetik ve suni plastik 
maddelerden imal edilen ayakkabıda da ana maddeler tekstil, 
sentetik ve suni plastik maddelerdir. 

Ana maddeler dışında ayakkabıda yer alan tüm maddeler, 
yardımcı malzeme sınıfına girer. 

Ayakkabı işkolunun sınırları tespit edilirken, ana madde ve 
yardımcı malzeme üreten işletmelerden münhasıran ayakkabı 
üretimine hitap edenler bu işkolu içine dahil edilmektedirler. 
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GÜMRÜK İSTATİSTİK TARİFE VE POZİSYON NUMARALARI: 

FASIL 64 

AYAKKABILAR, GETRLER, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA; BUNLARIN AKŞAMI 

NOTLAR: 

1- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: 

a- Dokumaya elverişli maddeden patik şeklinde çoraplar (Fasıl 
61 veya 6 2) 

b- 63.09 Posizyonundaki kullanılmış ayakkabılar; 
c- Amyant mamulleri; 
d- Ortopedik ayakkabılar ve diğer ortopedik cihazlar ve 

bunların akşamı (90.21 posizyonu); 
e- Oyuncak mahiyetine haiz ayakkabılar ve paten takılmış 

botlar (Buz için veya tekerlekli); bacak koruyucuları veya 
benzeri koruyucu eşyalar (Fasıl 95) 

2- 64.06 Pozisyonundaki "aksam" tabiri ayakkabı çivilerini, 
ayakkabı demirlerini ve benzerlerini, bağ deliği kapsüllerini, 
kopçalarını, tokalarını, ayakkabı bağlarını, ponponlarını, 
düğmelerini ve diğer süs eşyası ile şeritçi ve kaytancı eşyası 
(bunlar kendilerine ait pozisyonlarda sınıflandırılırlar.) 96.06 
posizyonundaki düğmeleri ve diğer eşyayı kapsamaz. 

3- Bu fasılın tatbikinde "Kauçuk veya plastik madde" tabiri, dış 
yüzeyleri bu maddelerin biri veya her ikisiyle gözle görülür bir 
şekilde sıvanmış veya kaplanmış olan her türlü dokumaya elverişli 
maddeleri kapsar. 

4- Bu fasılın 3 Nolu notu saklı kalmak şartıyla: 

a- Ayakkabı yüzünün yapıldığı madde dış yüzeyinin en büyük 
parçasını teşkil ettiğinden, ayakkabının yüzü bu maddeden 
yapılmış sayılır, ayakkabı dili kenar şeridi, süsleri, 
kopçaları, kayışlar, ayakkabı tasmaları veya benzeri ekler 
gibi aksesuarlar ve takviye ediciler dikkate alınmaz. 

ALT POZİSYON NOTU: 

1- 6402.11, 6402.91, 6403.11, 6403.19 ve 6404.11 Alt 
Pozisyonlarının tatbikinde "spor ayakkabılar" sadece aşağıda 
yazılı olanlara uygulanır: 

a- Sportif faaliyetler için yapılmış olup, kabara çivileri, 
sivri uçlu çiviler, uç demirleri, kıskaçları, şeritleri 
olan veya ek parça mahiyetinde bu gibi parçalara haiz 
ayakkabılar; 

b- Buz pateni, kayak ayakkabıları ve kuzey disiplini kayak 
ayakkabıları, güreş ayakkabıları, boks ayakkabıları ve 
bisiklet ayakkabıları. 



POS.NO: EŞYANIN TANIMI: 

64.01 

6401.10 

6401.10 

6401.10.10 
6401.10.20 

6401.91 

6401.91.10 
6401.91.20 
6402.99.31 

6402.99.41 

6402.99.51 

6402.99.52 
6402.99.53 

64.03 

6403.11.00 
6403.19.00 
6403.29.00 

6403.40.12 

6403.40.13 

Dış tabanı ve yüzü kauçuk ve plastik maddeden olan su 
geçirmez ayakkabılar (Ayakkabının yüzü, tabana 
dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri 
işlemlerle tutturulmamış veya birleştirilmemiş); 

Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar: 

Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar: 

A-Yüzü kauçuktan olanlar 
B-Yüzü plastik maddeden olanlar 

Diğer Ayakkabılar 

Dizi örtenler 

A-Yüzü kauçuktan olanlar 
B-Yüzü plastik maddeden olanlar 
II. Terlik ve ev içinde giyilen ayakkabılar 
III. Diğerleri 
a. tçtabanm uzunluğu 24 cm'den az olanlar 
b. İçtabanın uzunluğu 24 cm veya daha fazla olanlar 
1.Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen 

ayakkabılar 
2.Diğerleri 
aa.Erkekler için 
bb.Kadınlar için 

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden tabii veya 
terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden 
olan ayakkabılar 
Spor ayakkabıları 
Kayak ayakkabıları 
Diğerleri 
Dış tabanı köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip 
baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabı 
lar 

terkip yolu ile elde edilen köseleden Dış tabanı 
ayakkabılar 
Dış tabanı 
ayakkabılar 

kauçuk veya suni plastik maddelerden 

6403.51 

6403.51.11 

Diğer Ayakkabılar (Dış tabanı tabii köseleden 
olanlar) 

Bileği örtenler: 

A.Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban 
uzunluğu: 

1.24 cm*den az olanlar 
11.24 cm veya daha fazla olanlar: 
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POS.NO: EŞYANIN TANIMI: 

6403.51.21 a.Erkekler için 
6403.51.22 b.Kadınlar için 

B.Diğerleri, iç taban uzunluğu: 
6403.51.31 1.24 cm1 den az olanlar 

11.24 cm veya daha fazla olanlar: 
6403.51.41 a.Erkekler için 
6403.51.41 b.Kadınlar için 

6403.59 Diğerleri: 

A.Yüzü şeritlerden yapılmış veya daha fazla parçası 
kesilip çıkarılmış olanlar: 

6403.59.11 I.Tabanı ile topuk yüksekliği 3 cm'den fazla olanlar 
II.Diğerleri, iç taban uzunluğu: 

6403.59.21 a. 24 cm'den az olanlar 
b. 24 cm veya daha fazla olanlar: 

6403.59.31 1.Erkekler için 
6403.59.32 2.Kadınlar için 

B.Terlik ve içinde giyilen diğer ayakkabılar 

6403.59.51 I. 24 cm'den az olanlar 

II. 24 cm veya daha fazla olanlar: 
6403.59.61 a.Erkekler için 
6403.59.62 b.Kadınlar için 

Diğer ayakkabılar: 

6403.91 Bileği Örtenler: 

A.Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, 
uzunluğu: 

I. 24 cm'den az olanlar 

iç taban 

6403.91.11 

6403.91.12 

6401.92 
6401.92.10 
6401.92.20 

6401.99 

6401.99.10 
6401.99.20 

Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden 
olanlar 

Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden 
olanlar 

II- 23 cm veya daha fazla olanlar: 
a- Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen 

ayakkabılar 

Bileği örtüp dizi örtmeyenler: 
A-Yüzü kauçuktan olanlar 
B-Yüzü plastik maddeden olanlar 

Diğerleri 
A-Yüzü kauçuktan olanlar 
B-Yüzü plastik maddeden olanlar 
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POS.NO: EŞYANIN TANIMI: 

64 .02 

6402.11.00 
6402.19.00 

6402.20.00 

6402.30 

6402.30.10 

6402.30.20 

6402.91 
6402.91.10 
6402.91.20 

6402.99 
6402.99. 10 

6402.99.21 

6403.91.21 

Dış tabanı ve yüzü kauçuktan veya plastik maddeden 
olan diğer ayakkabılar 
Spor Ayakkabıları 
Kayak ayakkabıları 
Diğerleri 
Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince kösele 
şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle 
ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer 
ayakkabılar 

Diğer ayakkabılar (metalden koruyucu burunlu 
olanlar): 
A-Yüzü kauçuktan olanlar 
B-Yüzü plastik maddeden olanlar 

Diğer Ayakkabılar: 
Bileği örtenler: 
A-Yüzü kauçuktan olanlar 
B-Yüzü plastik maddeden olanlar 

Diğerleri: 
A.Yüzü kauçuktan olanlar 
B.Yüzü plastik maddeden olanlar: 
I.Yüzü şeritlerden yapılmış ya da bir veya daha fazla 

parçası kesilip çıkarılmış olanlar: 

a.Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm'den fazla 
olanlar 

b.Diğerleri 

suni plastik maddelerden 

edilen köseleden 

Dış tabanı kauçuk veya 
olanlar 
Diğerleri 
1.Erkekler için 

6403.91.31 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden 
olanlar 
2.Kadınlar için 

6403.91.41 Dış tabanı terkip yolu ile elde 
olanlar 

6403.91.42 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden 
olanlar 
B.Diğerleri, iç taban uzunluğu: 
I. 24 cm'den az olanlar 

6403.91.51 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden 
olanlar 

II. 24 cm veya daha fazla olanlar: 
a.Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen 

ayakkabılar 

6403.91.61 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden 
olanlar 



POS.NO: EŞYANIN TANIMI: 

6403.91.62 

6403.91.71 

6403.91.72 

6403.91.81 

6403.91.82 

6403.99 

6403.99.01 

6403.99.02 

6403.99.11 

6403.99.21 

6403.99.22 

6403.99.31 

6403.99.32 

6403.99.51 
6403.99.53 

6403.99.61 

6403.99.62 

Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden 
olanlar 

b.Diğerleri: 
1.Erkekler için 
Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden 
olanlar 
Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden 
olanlar 
2.Kadınlar için 
Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden 
olanlar 

Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden 
olanlar 

Diğerleri: 
İç yüzü şeritlerden yada bir veya daha fazla parçası 
kesilip çıkarılmış olanlar: 
I.Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm'den 

fazla olanlar 

Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden 
ayakkabılar 
Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden 
ayakkabılar 
II.Diğerleri, iç taban uzunluğu: 
a. 24 cm'den az olanlar 

Dış tabanı terkipi yolu ile elde edilen köseleden 
ayakkabılar 
b.Diğerleri: 
1.Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen 
ayakkabılar. 
Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden 
ayakkabılar 
Dış tabanı kauçuktan veya suni plastik maddelerden 
ayakkabılar 
2.Diğerleri: 
Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden 
ayakkabılar 
Dış tabanı kauçuktan veya suni plastik maddelerden 
ayakkabılar 
B.Terlikler ve ev içinde giyilen ayakkabılar 
Erkekler için 6403.99.52 Kadınlar için 
Çocuklar ve bebekler için 

C. Diğerleri, iç taban uzunluğu: 
I. 24 cm'den az olanlar 
Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden 
ayakkabılar 
Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden 
ayakkabılar 
I. 24 cm veya daha fazla olanlar: 
Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen 
ayakkabılar 



POS.NO: EŞYANIN TANIMI: 

6403.99.71 

6403.99.72 

6403.99.81 

6403.99.82 

6403.99.91 
6403.99.92 

64.04 

6404.11.00 

6404.19 

6404.19. 
6404.19. 
6404.19. 

6404.19. 
6404.19. 
6404.19. 

6404.20 

6404.20. 
6404.20. 

6404.20. 

6404.20. 

6404.20. 

6404.20. 

6404.20. 
6404.20. 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

21 
22 

Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden 
ayakkabılar 
Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden 
ayakkabılar 
b.Diğerleri: 
1.Erkekler için 
Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden 
ayakkabılar 
Dış tabanı kauçuktan veya suni plastik maddelerden 
ayakkabılar 
2.Kadınlar için 
Dış terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar 
Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden 
ayakkabılar 

Dış tabanı kauçuk, plastik maddeden, tabii veya 
terkip yolu ile elde edilen köseleden ve yüzü 
dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar: 
Dış tabanı kauçuktan veya plastik maddeden olan 
ayakkabılar 
Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol 
ayakkabıları jimnastik ayakkabıları, antreman 
ayakkabıları ve benzerleri 
Diğerleri 
A.Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar 

11 Erkekler için 
12 Kadınlar için 
133 Çocuklar ve bebekler için 

B.Diğerleri 
21 Erkekler için 
22 Kadınlar için 
23 Çocuklar ve bebekler için 

6404.20.23 

Dış tabanı tabii veya terkip yolu ile elde edilen 
köseleden ayakkabılar 
A-Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar 
Erkekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar 
Erkekler için dış tabanı terkip yolu ile eledilen 
köseleden olanlar 
Kadınlar için dış tabanı tabii köseleden olanlar 
Kadınlar için dış tabanı terkip yoluyla elde edilen 
köseleden olanlar 
Çocuklar ve bebekler için dış tabanı tabii köseleden 
olanlar 
Çocuklar ve bebekler için dış tabanı terkip yolu ile 
elde edilen köseleden olanlar 
B.Diğerleri 
Erkekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar 
Erkekler için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen 
köseleden ayakkabılar 
Kadınlar için dış tabanı tabii köseleden ayakkabılar 
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POS.NO: EŞYANIN TANIMI: 

6404.20.24 

6404.20.25 

6404.20.26 

6404.20.27 

6405 
6405.10 

6405. 

6405. 

6405. 

6405. 

6405. 

6405. 

6405. 

6405. 

6405. 

6405. 

6405. 

6405. 

10.11 

10.12 

10.13 

10.14 

10.15 

10.16 

10.17 

10 .18 

10.21 

10 . 22 

10.23 

10. 24 

6405.10.31 

6405.10.32 

6405.10.33 

6405.10.34 

6405.10.35 

6405.10.36 

Kadınlar için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen 
köseleden ayakkabılar 
Çocuklar ve bebekler için dış tabanı tabii köseleden 
ayakkabılar. 
Çocuklar ve bebekler için dış tabanı terkip yolu ile 
elde edilen köseleden ayakkabılar. 
Erkekler, kadınlar ve çocuklar için bale ayakkabıları 

Diğer Ayakkabılar 
Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden 
olanlar 
A.Dış tabanı ahşap veya mantardan 
Erkekler için dış tabanı ahşap veya yüzü tabii 
deriden ayakkabılar 
Erkekler için dış tabanı mantardan ve yüzü tabii 
deriden ayakkabılar 
Erkekler için dış tabanı ahşap ve yüzü terkip yolu 
ile elde edilen deriden ayakkabılar 
Erkekler için dış tabanı mantardan ve yüzü terkip 
yolu ile elde edilen deriden mamul ayakkabılar 
Kadınlar için dış tabanı ahşap ve yüzü tabii deriden 
ayakkabılar 
Kadınlar için dış tabanı mantardan ve yüzü tabii 
deriden ayakkabılar 
Kadınlar için dış tabanı ahşap ve yüzü terkip yolu 
ile elde edilen deriden ayakkabılar 
Kadınlar için dış tabanı mantardan ve yüzü terkip 
yolu ile elde edilen deriden ayakkabılar 
Çocuklar ve bebekler için dış tabanı ahşap ve yüzü 
tabii deriden ayakkabılar 
Çocuklar ve bebekler için tabanı mantardan ve yüzü 
tabii deriden ayakkabılar 
Çocuklar ve bebekler için dış tabanı ahşap ve yüzü 
terkip yolu ile elde edilen ayakkabılar 
Çocuklar ve bebekler için dıştabanı mantardan yüzü 
terkip yolu ile elde edilen deriden ayakkabılar 
B.Dış Tabanı Diğer maddelerder 
Erkekler için dış tabanı diğer maddelerden ve yüzü 
tabii deriden ayakkabılar 
Erkekler için dış tabanı diğer maddelerden ve yüzü 
terkip yolu ile elde edilen deriden ayakkabılar 
Kadınlar için dış tabanı diğer maddelerden ve yüzü 
tabii deriden 
Kadınlar için dış tabanı diğer maddelerden ve yüzü 
terkip yolu ile elde edilen deriden ayakkabılar 
Çocuklar ve bebekler için dış tabanı diğer 
maddelerden ve yüzü tabii deriden ayakkabılar 
Çocuklar ve bebekler için dış tabanı diğer 
maddelerden ve yüzü terkip yolu ile elde edilen 
deriden ayakkabılar 

100 



POS.NO: EŞYANIN TANIMI: 

6405.20 Yüzü dokumaya elverişli maddelerden 
A.Dış tabanı ahşap veya mantardan 

6405.20.11 Erkekler için dış tabanı ahşap ayakkabılar 
6405.20.12 Erkekler için dış tabanı mantardan ayakkabılar 
6405.20.13 Kadınlar için dış tabanı ahşaptan ayakkabılar 

6405.20.14 Kadınlar için dış tabanı mantardan ayakkabılar 
6405.20.15 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı ahşap 

ayakkabılar 
6405.20.16 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı mantardan 

ayakkabılar 
B. Dış tabanı diğer maddelerden 

I.Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar 
6405.20.21 Erkekler için 
6405.20.22 Kadınlar için 
6405.20.23 Çocuklar ve bebekler için 

II.Diğerleri 
6405.20.31 Erkekler için 
6405.20.32 Kadınlar için 
64.20.33 çocuklar ve bebekler için 
6405.90 Diğerleri 

A.Dış tabanı kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip 
yolu ile elde edilen köseleden olanlar 

6405.90.11 Erkekler için 
6405.90.12 Kadınlar için 
6405.90.13 Çocuklar ve bebekleri çin 

B.Dış tabanı diğer maddelerden olanlar 
6405.90.21 Erkekler için 
6405.90.22 Kadınlar için 
6405.90.23 Çocuklar ve bebekler için 

6406 Ayakkabı akşamı (Dış tabanlar dışındaki tabanlara 
tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri 
dahil), çıkarılabilir iç tabanlar, toprak rampası 
veya benzeri eşya ve bunların akşamı: 

6406.10 Ayakkabı yüzleri ve bunların akşamı (takviye 
parçaları hariç) 
I.Ayakkabı yüzleri 
II.Ayakkabı yüzlerinin akşamı 
B.Diğer maddelerden: 
Dış taban 
Topuklar 
Diğerleri: 

6406.91.00 Ahşap olanlar 

6406.99 Diğer maddelerden 
6406.99.10 A.Getrler ve tozluklar, bacak koruyucular ve benzeri 

eşya ve bunların akşamı 
6406.99.20 B.Dış tabanı olamayan fakat iç taban veya diğer iç 

kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana 
gelenler 

6406. 
6406 . 

6406. 
6406. 

10 . 
10. 

20. 
20. 

11 

12 

11 

12 
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POS.NO: EŞYANIN TANIMI: 

C. Çıkarılabilen iç tabanlar ve çıkarılabilen 
aksesuar 

I.Dökme demir, demir veya çelikten, veya alüminyumdan 
olanlar 

6406.99.31 Çıkarılabilen iç tabanlar 
6406.99.39 Diğerleri 

II.Bakırdan olanlar 
6406.99.41 Çıkarılabilen iç tabanlar 
6406.99.49 Diğerleri 

III. Diğerleri 
6406.99.51 Çıkarılabilen iç tabanlar 
6406.99.59 Diğerleri 

D.Diğerleri 
6406.99.61 I.Dökme demir, demir veya çelikten, veya alüminyumdan 

olanlar 
6406.99.62 II.Bakırdan olanlar 
6406.99.69 III.Diğerleri 

II.YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

I- SEKTÖRDEKİ KURULUŞLAR 

Ülkemizde yakın tarihe kadar babadan oğula geçen bir zanaat 
olarak süre gelen ayakkabı üretimi, 1950 yılından itibaren küçük 
sanayi görünümü kazanmaya başlamıştır. Son yıllarda dikkat çekici 
gelişmeler göstermiştir. 

1980 yılından sonra makineleşme, fabrika sayısı ve ihracatta 
önemli oranda artışlar olmuştur. 

Bu gelişme, hem özel hem de kamu sektöründe gözlenmektedir. 
Özel sektörde spor ve tekstil sayalı ayakkabı gibi türlerin 
üretimi artarken, kalite iyileştirilmesine gidilmiştir. Diğer 
taraftan kamu kesimi (Sümerbank) yeni ayakkabı tesislerini 
faaliyete geçirmiştir. 

Son yıllarda sektörde uluslararası teknolojiye uyum sağlamak 
için yenileme projeleri devam etmektedir. Mesleki eğitimi 
başlamıştır. 

Sektördeki Kuruluşlar: 

A- Kamu Sektörü 

TABLO 1- KAMU SEKTÖRÜNDE KURULUŞLAR: 
SIRA KURULUŞUN 
NO ADI YERİ KAPASİTE/GÜN 

1 Sümerbank İstanbul 6.000 
2 Sümerbank Sarıkamış 4 . 000 
3 Sümerbank Van 4 .000 
4 Sümerbank Tercan 4 . 000 
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B- Özel Sektör 

Özel sektörde faaliyette bulunan ayakkabı tesislerinin bel 
başlılarının isimleri, kuruluş yerleri, kapasiteleri aşağı 
tabloda gösterilmiştir. 

TABLO 2- ÖZEL SEKTÖRDE ÖNEMLİ KURULUŞLAR: 
SIRA 
NO 

KURULUŞUN 
ADI YERİ KAPASİTE/GÜN 

1 Cemre İstanbul 10.000 
2 Mekap İstanbul 10.000 
3 Yeşil Kundura İstanbul 8.500 
4 Asil İstanbul 8 . 500 
5 Ziylan İstanbul 8.000 
6 Aymasan İstanbul 8.000 
7 Derby İstanbul 8.000 
8 Ceyo İstanbul 6.500 
9 Aysan İstanbul 5.500 
10 Kursan İstanbul 5. 200 
11 Sastaş İstanbul 5.000 
12 Özkan İstanbul 4.300 
13 Levent Plastik İstanbul 4.000 
14 Dema İstanbul 3 . 300 
15 îkpaş İstanbul 3.000 
16 Mastaş İstanbul 3.000 
17 Zaralı İstanbul 2.700 
18 Erdal İstanbul 2.600 
19 Tersan İstanbul 2.600 
20 Zafer İstanbul 2.000 
21 Klasis İstanbul 2.000 
22 Togo Ankara 2.000 
23 Basket Plastik İstanbul 2.000 
24 Adela İstanbul 2.000 
25 Erkaysan İstanbul 1.700 
26 Devran İstanbul 1.500 
27 Alboy İstanbul 1.500 
28 Beta İstanbul 1. 300 
29 Demirel İstanbul 1.300 
30 Nacar İstanbul 1.300 
31 Ulaş İstanbul 1. 300 
32 Net İstanbul 1.000 
33 Sultani İstanbul 1.000 
34 Ziylan Deri M. İstanbul 1.000 
35 Polat Kauçuk Konya 1.000 
36 Eser Ayakka. İstanbul 1.000 
37 Güneri Ayakka. İstanbul 1.000 
38 Tutku İstanbul 800 
39 Pahin Kundura İstanbul 800 
40 Üç—El Manisa 800 
41 Roksan İstanbul 800 
42 Saluro İstanbul 700 
43 Karacan İstanbul 500 
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Ülkemizde ayakkabı üretiminin yaklaşık %80'i yurt yüzeyine 
yayılmış küçük atölyelerde yapılmakta olup bu imalathaneler büyük 
ölçüde iç tüketime yönelik çalışmaktadırlar. 

2- MEVCUT KAPASİTE VE KULLANIMI 

Ayakkabı sanayinde kapasite kullanımı, içinde bulunduğu 
şartlar itibariyle gerçekçi olarak tespit etmek oldukça güç 
olmakla birlikte kapasite kullanım oranının düşük olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Özel sektörde kapasite kullanım oranını %60 kabul 
edebiliriz. Sümerbank'ın dört fabrikasının (1993 yılının ilk 6 
aylık verilerine göre) ortalama kapasite kullanım oranı %40'tır. 

Mevcut kapasite kullanımı incelenirken kuruluşların pazar 
yapılarının da ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. 

Yalnız iç pazara hitaben üretim yapan finansman 
sıkıntısından kaynaklanan, sezona bağlı olarak geçici imalat 
durdurmaları pazarın tüketicinin alım gücünün düşmesi nedeniyle 
beklenenin gerisinde kalması nedeniyle mevcut kapasitelerini 
gerçek anlamda değerlendirememektedirler. 

Öte yandan az sayıdaki iç ve dış pazara birlikte hitabeden 
işletmeler ise kapasitelerini doldurabilmekte hatta kapasite ve 
modenizasyon eksikliği nedeniyle gelen talep cevap vermekte 
güçlük çekmektedirler. Belli bir standart ve kalitede büyük 
miktarda sipariş karşılayacak firmaların sayısı çok azdır. 

İç pazara dönük kapasitenin eksikliklerinin tamamlanmasına 
imkan verecek tedbirlerin alınması, bu kuruluşları dış pazara 
hitap eder hale getirecek, böylece işkolunu standart ve rasyonel 
bir üretim seviyesine getirirken, aynı zamanda yurdumuza döviz 
kazandıracaktır. 

Sümerbank'ın özelleştirilmeye hazırlamasından dolayı 
kapasite kullanım oranı düşmüştür. 

3- ÜRETİM 

a) Üretim Yöntemi-Teknoloji 

Ayakkabı üretimde iki temel yöntem mevcuttur. 

1- Geleneksel Üretim Yöntemi 

Bu yöntemde saya ve taban ayrı aşamalarda üretilerek 
birbirlerine (a) yapıştırma veya yapıştırma/dikme, (b) enjeksiyon 
yöntemlerinden birisiyle monte edilir. 
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2- Direkt Enjeksiyon Üretim Yöntemi: 

Saya ve tabanın birlikte oluşturulduğu bu yöntemde ancak 
sentetik ayakkabılar üretilebilir. 

1- Geleneksel Üretim Yöntemi: 

Genellikle, geleneksel üretim yöntemi kullanılmaktadır. Bu 
yüzden söz konusu yöntemin, makineleşmiş tesislerde ve 
atölyelerde hangi aşamaları kapsadığı aşağıda açıklanmıştır. 
Ayakkabı tesislerinde geleneksel üretiminin aşamaları: 

I- Kesim: Kesim için hidrolik presler kullanılır. Bu 
preslerde saya iç astarı, fort, bombe ve taban köselesi 
kesilebilir. Fort, bombe ve taban ana malzemelerinin hazır olarak 
kullanıldığı tesislerde yalnız saya ve diğer malzeme kesilir. 
Kesilen sayalar ve diğer materyaller numaralanır. 

II- Sayanın Dikimi Hazırlanması: Saya parçaları ve 
astarı yarma, traş, kıvırma gibi işlemlere tabi tutularak dikime 
hazlanır. 

III- Saya ve Saraç Dikimi: Saya parçaları usulüne uygun 
bir biçimde birleştirilir ve saya makinelerinde dikilir. Bazı 
sayalar saraç da dikilir. 

IV- Taban Montajı: Sayanın tabana tutturulması için 
çeşitli yöntemler vardır. Dikişli, yapıştırma (monte 
makinalarında) ve direkt enjeksiyon gibi. Kullanılan yöntemin 
gerekleri yapılarak saya, ayakkabı haline getirilir. 

V- Finisaj: Bu aşamada hazır taban olmayan 
ayakkabıların freze işlemleri (ayakkabı tabanının yüzeyi ve 
kenarları ile ökçenin çevresi zımparalar vasıtasıyla düzeltilir, 
boyanır ve parlatılır) yapılır. Mostrası yapıştırılır ve varsa 
aksesuarları takılır. 

VI- Kalite Kontrolü ve Ambalajlama: Üretimi tamamlanan 
ayakkabılar çeşitli yöntemlerle kalite kontrolünden geçirilirler. 
Ambalajlanır ve depolara sevk edilirler. 

Atölyelerde de benzer üretim aşamalarından geçilir. Ancak 
atölyenin makineleşme düzeyine bağlı olarak üretim sırasında 
kullanılan makinaların yerini el aletleri alır. 

Ayakkabı işkolunda modanın çok hızlı değişmesi, 
ayakkabıların çeşitliliği ve yoğun rekabet göz önüne alındığında, 
en verimli işletme tipinin, günlük kapasitesi 750-1000 çift 
arasında olan, bazı işlemleri fason olarak yardımcı hizmet 
işletmelerine yaptıran ve bünyesinde kalifiye personel 
nezaretinde makina ile montaj işlemleri gerçekleştiren küçük ve 
orta büyüklükteki işletmeler olduğu söylenebilir. 

Orta ve küçük ölçekteki işletmelerin rasyonel ve belli bir 
standartta mamul üretebilmeleri ana madde ve yardımcı malzeme 
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sağlayan işletmelerin istenen maddeleri standart, uygun 
fiyatlarda talep edildiği organizasyon içerisinde günün 
şartlarına uygun ve en az ayakkabı üreticilerinin dinamizmine 
ayak uydurarak standart bir hizmet vermeleri gerekmektedir. 

TABLO 3- BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ (Bir Çift İçin) 
GİRDİLER MİKTAR PRİM 

Saya Esas Malzemeleri 
Saya Esas Malzemeleri 
Deri (Vidala) 
Astarlık 
Sentetik Malzeme (Sentetik 
Sayalı Ayakkabılar için) 
Tekstil Malzeme (Tekstil 
Sayalı Ayakkabılar için) 

Taban Esas Malzemeleri 

(dm2) 
(dm2) 
25 
25 
25 

25 

(kg) 

Kösele 
Kauçuk 
Poliüretan 
PVC 
Suni Kösele 

Yardımcı Malzemeler 

05 
70 
45 

65 
10.00 dm2 

(kg) 

0.05 Yapıştırıcı (Neopren 
Esaslı) 
Yapıştırıcı (Poliüretan E.)0.05 
Monte Çivisi 0.05 
Boya, Cila ve Finisaj 0.01 
Mal. 
Taban Astarı 8.00 dm2 

(TL./dm2) 
(TL./dm2) 
2.500 

800 
500 

550 

(TL./Kg) 

90.000 
14.000 
12.000 

6.500 

800 TL/dm2 

(TL./kg) 

25.000 

30.000 
16.000 

500.000 

165 TL/dm2 

(Ağustos 1993 Fiyatları) 

b) Ürün Standartları 

TSE tarafından hazırlanan belli başlı ayakkabı standartları 
şunlardır: 

TS 2336 Ayakkabı Kalıbı (Ahşap) 
TS 2946 Bot, Kışlık (Askeri Amaçla Kullanılan) 
TS 5550 Ayakkabılar 
TS 5551 Spor Ayakkabıları 
TS 5552 Hemşire Ayakkabıları 
TS 5553 Ayakkabılar-Numaralandırma 
TS 7640 PVC Sandaletler 

TS 7675 Subay ve Astsubay Kışlık İskarpinleri 
(Askeri amaçla kullanılan) 

TS 7676 Subay ve Astsubay Yazlık İskarpinleri 
(Askeri amaçla kullanılan) 
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Ayakkabı ile ilgili "mecburi uygulama"da olan hiçbir 
standart yoktur. 

İhracata dönük çalışan üreticiler, alıcılar tarafından talep 
edildiğinde istenilen standarta uygun üretim yapmaktadırlar. 

Standartlara uyum konusunda karşılaşılan en önemli sorun, 
ayakkabı üretiminde kullanılan ve yurt içinde üretilmiş 
malzemelerin standart olmayışıdır. 

c) Üretim Miktarı ve Değeri 

TABLO 4- AYAKKABI 

SIR SAYADA 

ÜRETİM MİKTARLARI (Milyon ı 

TABANDA 1988 1989 

Çift) 

1990 1991 1992 

1 Tabii Deri Tabii Kösele 21 21 22 22 23 
2 Tabii Deri Lastik-Plastik 52 54 55 56 57 
3 Suni Deri Lastik 72 

Lastik-Plastik Plastik 
74 74 75 77 

4 Tekstil Tabii Kösele 1 1 1 1 1 
5 Tekstil Lastik Plastik 14 15 15 16 16 

TOPLAM 160 165 167 170 174 

KAYNAK: Ayakkabı Özel Alt Komisyonu 

d) Maliyetler 

Ayakkabı sanyiinde maliyetler, kullanılan ana maddelerin 
cinsine, kalitesine ve üretim kalitesine göre farklılıklar 
göstermektedir. 

Toplam maliyet kompozisyonu aşağıda gösterilmiştir: 

MALİYET KALEMLERİ PAYLARI (% olarak) 

Malzeme 45 
İşçilik 20 
Genel İmalat Giderleri 10 
Finansman Giderleri 20 
Yönetim ve Pazarlama Giderleri 5 

4- DIŞ TİCARET DURUMU 

a) İthalat 

Sektörde yer alan malların ithalatı yıllar itibariyle tablo 
5, 6, 7 ve 8'de gösterilmiştir. 

107 



Ayakkabı ithalatında uygulanan gümrük vergi oranları ve 
fonlar şöyle bir seyir izlemiştir. 

- 1989 ve 1990 yıllarında %15 gümrük vergisi (CİF bedeli 
üzerinden) +50/ ton) (Bu yıllarda gümrük vergisi ve diğer vergi, 
resim ve harçlar toplamı, CİF bedelinin %31.20'sine 
ulaşmaktaydı.) 

- (Bu yıllarda gümrük vergisi ve diğer vergi, resim ve 
harçlar toplamı, CİF bedelinin %31.10'nuna ulaşmaktaydı.) 

- 1993 yılında AT ve EFTA ülkelerinden yapılan ithalata 
%8.90 gümrük vergisi + % 22 toplu konut fonu (CİF bedeli 
üzerinden), diğer ülkelerden yapılan ithalat % 20 gümrük + % 22 
toplu konut fonu (CİF bedeli üzerinden) 

TABLO:5- AYAKKABI İTHALATI (Çift) 
ANA MALLAR-G.T.İ.P. 1989 1990 1991 1992 

AYAKKABI 64.01 29.127 11.516 34.261 48.168 

Sayası Tabanı Sentetik 
ve Su Geçirmez 
AYAKKABI 64.02 321.312 753.925 1.716.288 392.729 
Sayası ve Tabanı Sentetik 
olan Diğerleri 
AYAKKABI 64.03 241.416 828.969 1.043.010 609.052 
Sayası Tabii Deri, Tabanı 
Sentetik veya kösele 
AYAKKABI 64.04 43.790 598.559 962.617 541.704 

Sayası Tekstil, Tabanı 
Lastik veya Köseleden 
AYAKKABI 64.05 14.292 395.444 937.696 274.510 

Diğerleri 
AYAKKABI AKŞAMI 2.200 936 - -

TOPLAM 652.137 2. 589.349 4.693.872 1.866.163 

KAYNAK: DİE, Dış Ticaret İstatistikleri 

TABLO:6- AYAKKABI İTHALATI (000 $) 
ANA MALLAR-G.T.İ.P. 1989 1990 1991 1992 

AYAKKABI 64.01 173 103 139 239 

AYAKKABI 64.02 935 3 . 593 5.858 1.449 
AYAKKABI 64.03 2. 391 11.285 13.527 9.019 
AYAKKABI 64.04 205 2.247 3.709 2.302 
AYAKKABI 64.05 11 1.363 1.969 1.421 
AYAKKABI AKŞAMI 64.06 4.659 8.403 8.531 10.606 

TOPLAM 8.375 26.993 33.733 25.036 

108 



KAYNAK: DİE, Dış Ticaret İstatistikleri 

TABLO:7- AT ÜLKELERİNDEN 
ANA MALLAR-G.T.İ.P. 

AYAKKABI 
1989 

İTHALATI 
1990 

(Çift) 
1991 1992 

AYAKKABI 64.01 1.860 9.981 16.866 18.471 
AYAKKABI 64.02 41.496 46.887 200.687 78.513 

AYAKKABI 64.03 57.361 128.621 169.278 159.217 
AYAKKABI 64.04 8.318 86.388 202.061 127.198 
AYAKKABI 64.05 17 69.384 24.670 85.878 
AYAKKABI AKŞAMI 64.06 2. 200 - - -

TOPLAM 1. 113.400 341.261 613.562 469.277 

KAYNAK: DİE, Dış Ticaret İstatistikleri 

TABLO:8- AT ÜLKELERİNDEN AYAKKABI İTHALATI 

ANA MALLAR-G.T.İ.P. 1989 1990 

(000 $) 

1991 1992 

AYAKKABI 64.01 14 92 74 128 

AYAKKABI 64.02 144 471 1.345 394 
AYAKKABI 64.03 659 2.449 2.735 2.624 
AYAKKABI 64.04 43 445 774 642 
AYAKKABI 64.05 1 276 302 766 

AYAKKABI AKŞAMI 1.915 2.201 2.207 3.036 

TOPLAM 2.776 5.934 7.436 7 . 590 

KAYNAK: DİE, Dış Ticaret İstatistikleri 

b) İhracat 

Türkiye 1nin ayakkabı ihracatı aşağıdaki tablolarda 
gösterilmiştir. 

TABLO:9- AYAKKABI İHRACATI (Çift) 

ANA MALLAR-G.T.İ.P. 1989 1990 1991 1992 

AYAKKABI 64.01 153.933 108.358 321.797 349.464 
AYAKKABI 64.03 2.508.550 1.733.386 3 . 215 . 363 3.465.230 
AYAKKABI 64.04 462.770 497.163 1.283 .779 1.569.621 
AYAKKABI 64.05 1.095.260 464.131 778 .167 941.028 
AYAKKABI AKŞAMI 64.06 - 2 .462 -

TOPLAM 5.266.149 3.848.407 7.270 .222 12.793.694 

KAYNAK: DİE, Dış Ticaret İstatistikleri 
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TABLO:10- AYAKKABI İHRACATI (000 $) 

ANA MALLAR-G.T.İ.P. 1989 1990 1991 1992 

AYAKKABI 64.01 300 370 745 778 
AYAKKABI 64.02 4.500 5.025 6.843 30.181 
AYAKKABI 64.03 33.455 23.600 41.107 42.755 

AYAKKABI 64.04 1.718 1.839 5.377 5.632 
AYAKKABI 64.05 6.523 2.030 4 . 223 3.489 

AYAKKABI AKŞAMI 64.06 1.868 3.937 869 845 

TOPLAM 48.403 36.800 59.163 83.694 

KAYNAK: DİE, Dış Ticaret İstatistikleri 

TABLO:11-■ AT ÜLKELERİ AYAKKABI İHRACATI (Çift) 

ANA MALLAR-G.T.İ.P. 1989 1990 1991 1992 

AYAKKABI 64.01 - 61.956 97.043 99.431 
AYAKKABI 64.02 279.844 245.568 245.994 574.998 
AYAKKABI 64.03 568.747 540.692 694.093 837.290 
AYAKKABI 64 . 04 222.991 270.881 464.196 459.012 
AYAKKABI 64 . 05 420.501 289.505 526.026 278.165 
AYAKKABI AKŞAMI 64.06 - - - -

TOPLAM 1.492.083 1.408.602 2.027.352 2.248.896 

KAYNAK: DİE, Dış Ticaret İstatistikleri 

TABLO:12- AT ÜLKELERİ AYAKKABI İHRACATI (000 $) 

ANA MALLAR-G.T.İ.P. 1989 1990 1991 1992 

AYAKKABI 64.01 - 163 331 311 
AYAKKABI 64.02 2.076 1.856 1.118 3.038 
AYAKKABI 64.03 4 .608 6.788 9.587 10.604 
AYAKKABI 64.04 484 1.154 2.256 2.126 
AYAKKABI 64.05 674 1.101 3.072 1.809 
AYAKKABI AKŞAMI 64.06 702 2.305 516 252 

TOPLAM 8 . 545 13.367 16.883 18.140 

KAYNAK: DİE, Dış Ticaret İstatistikleri 

110 



5- YURTİÇİ TÜKETİM 

Ayakkabının modaya sıkı sıkıya bağlı olması ve ayakkabı 
üreten işletmelerin yeterli sermaye birikimine sahip olmamaları 
geniş çapta mamul ayakkabı stoku yapmayı engeller. 

Diğer taraftan 1992 yılında yaklaşık 12.79 milyon çift 
ayakkabı ihraç edilirken, 1.87 milyon çift ayakkabı ithal 
edilmiştir. 

Görüldüğü gibi ihracat, ithalat ve stok miktarları üretim 
rakamını fazla etkilememektedir. Başka bir deyişle, bugünkü 
koşullarda ayakkabı tüketiminin üretime eşit olduğunu kabul etmek 
yanlış olmaz. 

Bu varsayım çerçevesinde, 1992 yılında ayakkabı yurtiçi 
tüketiminin 174 milyon çift olarak gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. 

Son yıllarda sayası ve tabanı sentetik veya sayası tekstil, 
tabanı sentetik (deriden mamul olmayan) düşük kaliteli ve dar 
gelir grubuna hitap eden ayakkabı üretim ve tüketimi önemli 
boyutlara ulaşmıştır. Bu gelişmeye yol açan sebeplerden birisi, 
Eski Doğu Bloku'ndan gelen turistlerin büyük miktarda düşük 
kaliteli ve ucuz ayakkabı talebleridir. 

Yine son yıllarda, sayası tekstil, tabanı sentetik bayan ve 
çocuk ayakkabıları ile spor ayakkabı ithalatında artış 
görülmektedir. 

6- FİYATLAR 

Ana mallar itibariyle fabrika satış fiyatları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

TABLO:13- FABRİKA ÇIKIŞ FİYATLARI (TL./Çift) 

ANA MALLAR YILLAR 

Sayada Tabanda 1992 1993 

Tabii Deri Tabii Kösele 220.000 350.000 
Tabii Deri Lastik-Plastik 190.000 300.000 
Suni Deri Lastik-Plastik 110.000 175.000 
Lastik 
Tekstil Tabii Kösele 155.000 250.000 
Tekstil Lastik-Plastik 125.000 200.000 

Bu fiyatlar üzerine toptancılar ortalama %10-20 
parakendeciler ise ortalama %35-100 oranında ilave yaparak satış 
yapmaktadırlar. 
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7- İSTİHDAM 

Ayakkabı üretimi emek yoğun bir sanayi niteliğinde olup 
gerek makine gerekse el aletleri ile yapılan üretim kalifiye 
işgücünü gerektirmektedir. 

Ülkemizde ayakkabıcılık mesleki-teknik eğitimi iki düzeyde 
yürütülmektedir. 

a- Endüstri meslek liselerinde, 
b- Çıraklık eğitim merkezlerinde. 

Halen Bolu-Gerede, Erzincan-Tercan, Hatay-Merkez, İstanbul- 
Zeytinburnu ve Van-Merkez Endüstri Meslek Liselerinde örgün, 33 
ilde bulunan çıraklık eğitim merkezlerinde de yaygın düzeyde 
ayakkabıcılık eğitimi yapılmaktadır. Ancak anılan eğitim 
kurumlan henüz yeterli sayıda istenilen vasıfta eleman 
yetiştirdikleri için gelişmiş teknolojiye vakıf, kalifiye eleman 
sıkıntısı çekilmektedir. 

Ayakkabı üreten işletmelerin ülke sathına yayılmış olması 
itibariyle bu işkolunda çalışanların miktarını tespit etmek 
oldukça zordur. Yapılan tahminlere göre ayakkabı işkolunda 
200.000 civarında kişi istihdam edilmektedir. 

8- SERMAYE STOKU 

İşletmelerin büyük çoğunluğunda sağlık muhasebe kayıtları 
tutulmadığı ve işletmelerin %85'ini tek kişi işletmesi, %13'ünün 
adi ortaklık olmasından dolayı gerçek sermaye miktarları ve 
kaynaklara göre dağılımı kesin olarak bilinmemektedir. 

Buna rağmen ülkede üretime uygun kurulu kapasitesinin 290 
milyon çift/yıl olduğu ve imalatta makine kullanım oranına göre 
çift başına 25.000 TL. ile 125.000 TL. (2 ile 10 dolar) yatırım 
yapıldığı varsayıldığında Ayakkabı Sanayinde 22 trilyon sabit 
sermayenin (arzi, bina, makina-teçhizat) bağlı olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

Şöyle ki; 

%10 tamamen makinalaşmış işletmeler: 
(290.000.000 * 0.15) * 125.000 = 5.437.500.000.000 

%75 yarı makinalaşmış işletmeler: 
(290.000.000 * 0.70) * 75.000 = 15.225.000.000.000 

%15 el aletleri ile üretim yapan işletmeler: 
(290.000.000 * 0.15) ** 25.000 = 1.087.500.000.000 

TOPLAM 21.750.000.000.000 



9- MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ayakkabı işkonulun %85'inin küçük ölçekli ve yurt sathına 
dağılmış olmakla birlikte İstanbul'da yoğunlaştığı görülmektedir. 

İşkolunu teşkil eden ünitelerin ufaklığı, bu ünitelerde 
çağdaş işletmecilik fonksiyonlarının yerleşmesi belli bir 
büyüklük getirmektedir. Atölyelerin tüm işletme fonksiyonları iş 
sahibi tarafından sevk ve idare edilmeye çalışılmaktadır. 

Ayakkabı işkolu, gerek yurtiçi tüketim gerekse ihracat 
açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Ek olarak, emek yoğun 
karakteri nedeniyle istihdam politikası açısından dikkatle 
değerlendirilmesi gereken bir işkoludur. Bu işkolu üzerine 
eğilinerek yardımcı olunması, işletmelerin etkin ve verimli 
çalışabilecekleri bir büyüklüğe erişmelerine ve bu suretle birçok 
sorunların rahatlıkla çözümlenmesine imkan sağlayacaktır. 

Mevcut üreticilerin orta büyüklükteki kuruluşlar haline 
gelmesi; üretim rasyonelleşmesine, kalitenin standartlaşarak 
yükselmesini, pazarlama ve finansman faliyetlerinin daha kolay 
organize olmasına vb. yararlı olacağı gibi yan sanayinin 
gelişmesine ve ayakkabıcılığın imrendirici bir işkolu haline 
gelmesine de neden olacaktır. 

Ayakkabı işkolunun günümüzdeki belli başlı problemleri ana 
başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır: 

1- Kalifiye eleman açığı ve ayakkabıcılık eğitimine kaynak 
ayrılmaması. 

2- Dünya standartlarında ve fiyatlarında ana maddeler ve yardımcı 
malzemelerin ülke içinde yaygın bir şekilde üretilmemesi. 

3-Yerleşim problemleri ve buna bağlı olarak mevcut küçük sanayi 
sitelerine vaad edilen kredilerin verilmemiş olması. 

4-Ayakkabı üreten işletmelerin bir çoğunu yönetenlerin yeterli 
işletmecilik bilgisine sahip olmamaları. 

5- Pazarlama ile ilgili problemler. 

6-Ayakkabı üreten işletmelerin yetersiz kaynaklara sahip olmaları 
ve bu durumun yolaçtığı problemler. 

7-Ayakkabı üretiminde kullanılan malzemelerin ithaline yüksek 
gümrük ve fon uygulanması. 

8- Mamul ayakkabı ihracatına yeterli teşvik uygulanmaması. 

9-Ayakkabı üretiminin sanayileşebilmesi için çerçeve planının 
hazırlanmamış olması. ihracata dönük temel projelerin 
gerçekleştirilmemiş olması (Örneğin serbest bölge ihdası). 
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10- DÜNYADAKİ DURUM 

a) Dünya Ayakkabı Üretimi ve Tüketimi 

Belli başlı bölge ve ülkelere dünya ayakkabı üretimi, 
tüketimi ve kişi başına tüketim aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

TABLO:14- 1989 YILINDA DÜNYA TOPLAM : AYAKKABI ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VI 
KİŞİ BAŞINA TÜKETİM 

ÜLKELER ÜRETİM TÜKETİM KİŞİ BAŞINA TÜKETİM 
(Milyon çift) (Milyon çift) (çift/kişi) 

Almanya 69 299 4.9 

Belçika 4 40 4.0 
Danimarka 5 23 4 . 5 
Fransa 168 320 5.7 
Hollanda 8 59 4 . 0 
İngiltere 115 267 4.7 
İrlanda 2 16 4 . 6 

İspanya 186 112 2 . 8 
İtalya 407 159 2 . 8 
Portekiz 96 34 3 . 2 
Yunanistan 13 27 2.7 

AT TOPLAMI 1. ,073 1. 356 4 . 2 

Avusturya 17 41 5.4 

Finlandiya 8 18 3 . 6 
İsveç 3 32 3 . 8 

İsviçre 6 40 6 . 0 
Malta 3 4 5.7 

Norveç 1 16 3 . 8 

AT DIŞI TOPLAMI 38 151 4.7 

BATI AVRUPA 
TOPLAMI 1. . 111 1. 507 4.2 

Bulgaristan 39 38 4.7 
Çekoslavakya 120 82 5.3 
Doğu Almanya 91 92 5.5 
Macaristan 35 22 2.1 
Polonya 119 119 5.2 

S.Birliği 1 .054 1. 199 4 . 2 
Yugoslavya 103 64 2 . 7 

DOĞU AVRUPA 
TOPLAMI 1 .722 1. ,760 4 . 2 
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TABLO:14- 1989 YILINDA DÜNYA TOPLAM AYAKKABI ÜRETİMİ, TÜKETİMİ V 
KİŞİ BAŞINA TÜKETİM (DEVAM) 

ÜLKELER ÜRETİM TÜKETİM KİŞİ BAŞINA TÜKETİM 
(Milyon çift) (Milyon çift) (çift/kişi) 

ABD 322 1. 348 5.4 

Diğer Ülkeler 50 50 1.6 
Kanada 34 111 4.3 
Küba 20 20 2.0 
Meksika 270 251 3.0 

ORTA VE KUZEY 
AMERİKA TOPLAMI 696 1.780 4.4 

Brezilya 625 458 3 . 2 

Kolombiya 71 69 2 . 3 

Panama 1 4 1.7 

Şili 26 26 2.0 
Venezüella 28 20 1. 0 

Diğer Ülkeler 150 150 1.9 

GÜNEY AMERİKA 
TOPLAMI 901 727 2.5 

Avustralya 23 65 3.9 
Yeni Zellanda 6 12 3.6 

OKYANUSYA 
TOPLAMI 29 77 3 . 8 

Çin 2 . 253 1.597 1.4 
Endonezya 192 137 0.8 

Filipinler 61 45 0.7 

Güney Kore 560 182 4.3 
Hindistan 390 383 0.5 

Hong Kong 90 130 23.6 
İran 66 66 1.2 
İsrail 10 11 2 . 4 
Japonya 419 570 4 . 6 
Kıbrıs 7 2 2.9 

Malezya 160 78 4.6 
Pakistan 175 167 1.5 
Singapur 3 29 10.7 

Suriye 4 4 0 . 3 

Tayland 300 120 2 . 2 

Tayvan 614 40 2.2 

Türkiye 155 154 2.7 

Diğer ülkeler 80 80 0.8 

ASYA TOPLAMI 5.539 3.795 1.4 
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TABLO:14- 1989 YILINDA DÜNYA TOPLAM AYAKKABI ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE 
KİŞİ BAŞINA TÜKETİM (DEVAM) 

ÜLKELER ÜRETİM TÜKETİM KİŞİ BAŞINA TÜKETİM 
(Milyon çift) (Milyon çift) (çift/kişi) 

Tunus 27 26 3 . 3 
Zimbabve 13 11 1.2 
Zaire 13 27 0.8 
Diğer Ülkeler 200 200 0.2 

AFRİKA TOPLAMI 315 337 0.4 

DÜNYA TOPLAMI 10.313 9.983 1. 9 

KAYNAK: SATRA/İngiltere 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ayakkabı üretiminde Asya 
başta gelmekte, onu sırasıyla Doğu Avrupa ve Batı Avrupa 
izlemektedir. Ayakkabı tüketiminde ise en önemli üç bölge; 
sırasıyla Asya, Orta ve Kuzey Amerika ve Doğu Avrupa'dır. Kişi 
başına tüketimde birinci sırada Orta ve Kuzey Amerika bulunurken 
onu Avrupa takip etmektedir. 

Coğrafi Bölgelere göre ayakkabı üretimi özet halinde 
aşağıdaki taloda verilmiştir. 

TABLO:15- COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE AYAKKABI ÜRETİMİ (Milyon Çift) 

BÖLGE 1987 1988 1989 

Asya (SSCB Hariç) 4.922 %50 . 8 5.065 %52 . 0 5. 539 %53 .7 
Doğu Avrupa(SSCB Dahil) 1.756 %18 .1 1.705 %17 . 8 1.722 %16.7 
Batı Avrupa 1.189 %12 . 3 1.148 %11.8 1.111 %10 . 8 
Güney Amerika 846 % 8.7 868 % 8.9 901 % 8.7 
Orta ve Kuzey Amerika 629 % 6.5 585 % 6.0 696 % 6.7 
Afrika 295 % 3.0 298 % 3.1 315 % 3.1 
Okyonusya 48 % 0.4 38 % 0.4 29 % 0.3 

TOPLAM 9.680 %100 9.785 %100 10.313 %100 

KAYNAK: SATRA/İngiltere 
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1989 yılında ayakkabı üretim ve tüketimine göre ilk onda yer 
alan ülkelerin listeleri aşağıdadır. 

TABLO:16-

ÜLKELER 

1989 YILINDA AYAKKABI ÜRETİMLERİNE GÖRE DÜNYANIN İLK ON 
ÜLKESİ 

ÜRETİM MİKTARI (Milyon çift) 

Çin 2.253 
SSCB 1.000 
Brezilya 625 
Tayvan 614 

Güney Kore i 560 

Japonya 419 
İtalya 407 
ABD 322 

Tayland 300 

Endonezya 192 

KAYNAK:SATRA/İngiltere 

Çin 2.2.milyar çift üretimi ile dünyanın en çok ayakkabı 
üreten ülkesidir. 

TABLO:17- 1989 YILINDA AYAKKABI TÜKETİMLERİNE GÖRE DÜNYANIN İLK 
ON ÜLKESİ 

ÜLKELER TÜKETİM MİKTARI (Milyon çift) 

Çin 1.597 
ABD 1.348 
SSCB 1.199 

Japonya 570 
Brezilya 458 
Hindistan 383 
Fransa 320 

Almanya 299 
İngiltere 267 
Meksika 251 

KAYNAK: SATRA/İngiltere 

Dünyanın en çok ayakkabı tüketen ülkesi de çindir. Ancak 
kişi başına en çok tüketim, Hong Kong'da yapılmaktadır. 
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b) Dünya Ayakkabı Dış Ticareti 

Belli başlı bölge ve ülkelere göre dünya ayakkabı ithalat ve 
ihracatı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

TABLO:18- 1989 YILINDA DÜNYA TOPLAM AYAKKABI İTHALAT VE İHRACATI 
(Milyon çift) 

ÜLKELER İTHALAT İHRACAT 

Almanya 278 48 

Belçika 43 7 
Danimarka 20 2 

Fransa 202 50 
Hollanda 77 26 

İngiltere 177 25 
İrlanda 16 2 
İspanya 21 95 

İtalya 92 340 
Portekiz 7 69 
Yunanistan 18 4 

AT TOPLAMI 951 668 

Avusturya 39 15 

Finlandiya 14 4 

İsveç 33 4 

İsviçre 39 5 
Malta 1 B/Y 
Norveç 16 1 

AT DIŞI 142 29 

B. AVRUPA TOPLAMI 1.093 697 

Bulgaristan 1 2 
Çekoslavakya 11 49 

Doğu Almanya 4 3 
Macaristan 6 19 

Polonya 0 0 

Romanya 2 19 
SSCB 149 4 

Yugoslavya 2 41 

D.AVRUPA TOPLAMI 175 137 
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TABLO:18- 1989 YILINDA DÜNYA TOPLAM AYAKKABI İTHALAT VE 
(Milyon çift) (DEVAM) 

ÜLKELER İTHALAT İHRACAT 

ABD 1.050 24 

Diğer Ülkeler 5 5 
Kanada 79 2 
Küba B/Y B/Y 
Meksika A 19 

ORTA VE KUZEY 
AMERİKA TOPLAMI 1.134 50 

Brezilya 2 169 

Kolombiya 1 3 

Panama 3 B/Y 
Şili B/Y B/Y 
Venezüella B/Y 8 

Diğer Ülkeler B/Y B/Y 

G.AMERİKA 
TOPLAMI 6 180 

Avustralya 42 B/Y 
Yeni Zelanda 7 1 

OKYONUSYA TOPLAMI 49 1 

Çin B/Y 656 

Endonezya 2 57 

Filipinler 1 17 

Güney Kore 2 380 
Hindistan B/Y 7 

Hong Kong 531 491 
İran B/Y B/Y 
İsrail 2 1 

Japonya 157 6 
Kıbrıs B/Y 5 

Malezya 3 85 
Pakistan 1 9 

Singapur 39 13 

Suriye B/Y B/Y 
Tayland B/Y 180 

Tayvan 4 578 
Türkiye 1 2 

Diğer Ülkeler B/Y B/Y 

ASYA TOPLAMI 173 1.487 
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TABLO:18- 1989 YILINDA DÜNYA TOPLAM AYAKKABI İTHALAT VE İHRACATI 
(Milyon çift) (DEVAM) 

ÜLKELER İTHALAT İHRACAT 

Güney Afrika 11 B/Y 
Tunus B/Y 1 
Zimbadve B/Y 2 
Zaire 14 B/Y 
Diğer Ülkeler B/Y B/Y 

AFRİKA TOPLAMI 25 3 

DÜNYA TOPLAMI 3.225 3.555 

B/Y: BİLGİ YOK 

KAYNAK: SATRA/İngiltere 

Ayakkabı ithalatında ilk üç sırayı Orta ve Kuzey Amerika, 
Batı Avrupa ve Asya almaktadır. Ayakkabı ihracatında ise Asya, 
Batı Avrupa ve Güney Amerika ilk üç sırayı paylaşmaktadır. 

1989 yılında ayakkabı ithalat ve ihracatına göre ilk on 
sırada yer alan ülkeler sırasıyla şunlardır: 

TABLO:19- 1989 YILINDA 

(Milyon çift) 
EN ÇOK AYAKKABI İTHAL EDEN İLK ON ÜLKE 

ÜLKELER İTHALAT 

ABD 1.050 

Hong Kong 531 
Almanya 278 
Fransa 202 

İngiltere 77 

Japonya 157 
SSCB 149 

İtalya 92 
Kanada 79 
Hollanda 77 

KAYNAK: SATRA/İngiltere 

120 



TABLO:20- 1989 YILINDA 
(Milyon çift) 

ÜLKELER 

EN ÇOK AYAKKABI İHRAÇ EDEN İLK ON ÜLKE 

İHRACAT 

Çin 656 
Tayvan 578 

Hong Kong 491 
Güney Kore 380 
İtalya 340 
Tayland 180 
Brezilya 169 
İspanya 95 
Portekiz 69 
Endonezya 57 

KAYNAK: SATRA/lngiltere 

Tablolarda görüldüğü gibi ayakkabı ithalatında ABD, 
ihracatında ise Çin ilk sırayı almaktadırlar. Ayakkabı 
ihracatında 10 milyon nüfusla dokuzuncu sırayı alan Portekiz, 
dikkat çekicidir. 

III- YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 
1- GENEL POLİTİKA 

Ayakkabı üreten binlerce küçük ve orta büyüklükteki 
işletmenin hızla kalkmabilmeleri için makro düzeyde ahenkli bir 
işbirliği; mikro düzeyde ise birlikte hareket etmeleri minumum 
maliyetli yollardır. 

a-Makro düzeyde işbölümüne giden işletmeler dört ana gruba 
ayrılmalıdırlar: 

i.Moda oluşturan işletmeler: 

Her sezon yeni modeller yaratan stilistlerin çalıştığı 
işletmeler kurulmalıdır. Bu stilistler yeni kalıp şekilleri, fark 
çizgiler, moda renkler ve değişik malzeme kombinasyonları ile 
modayı oluşturmalı ve ona göre vermelidirler. 

ii. Komponent üreten işletmeler: 

Bilindiği gibi ayakkabı iki ana parçadan oluşmaktadır: Saya 
ve taban, İşbölümü belli fiyattan, çok sayıda ve standart saya 
dikebilen saya atölyeleri ile tabii ve suni malzemeden hazır 
taban üretebilen taban tesisleri kurulmalıdır. Bu 
organizasyonların diğer ülkelerde örnekleri vardır. Güçlü saya 
fabrikaları ve taban tesisleri kurulması, saya ve taban 
kalitesini yükseltecek, standart olmalarını sağlayacaktır. 
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iii. Ayakkabı üreten işletmeler: 

Bünyelerinde saya ve tabanı uygun biçimde monte edecek olan 
bu işletmeler standart ve kaliteli komponentlar kullandıkları 
için üretim miktarı artacak, kalite yükselecek ve dolayısıyla 
maliyetleri düşecektir. 

iv. Pazarlama firmaları: 

Ayakkabı üreten işletmeler tarafından ortalaşa kurulacak 
pazarlama şirketleri yurt içi ve yurt dışı pazarlar ortakların 
mamullerini pazarlayacaktır. Bu işletmelerde uzman işletmeciler 
çalışacağı için verimlilik yüksek olacaktır. 

Hükümet politikaları makro düzeyde böyle bir örgütlenmeyi 
teşvik edici biçimde düzenlenmelidir. 

Mikro düzeyde ise Türk Ayakkabı Sanayii'nin kalkınabilmesi, 
yabancı meslekdaşları ile boy ölçüşebilecek bir hale gelmesi için 
optimal yol birleşmektir. 

b- Mikro düzeyde birleşme üç aşamada gerçekleşebilir: 

i. Birinci Aşama: Pazarlama, satmalına, araştırma-geliştirme 
ve fason üretim yöntemlerinde 

Bu aşamada işletmeler hukuki bağımsızlıklarını kaybetmeden 
belirli konularda ortak hareket ederek maliyetlerini düşürür, 
gelirlerini arttırırlar. 

Pazarlama, işletme için karar değişkenlerinden tutundurma ve 
dağıtım konularında birlikte yapılır. Ortak reklamlar verilir. 
Ortak satış elemanı istihdam edilir. Hatta ortak pazarlama 
şirketi kurulabilir. Ortak tanıtım faaliyetleri yürütülür. 
Tanıtım konusunda da birlikte hareket ediler. Aynı müşterilere 
satış yapma, aynı nakil vasıtalarının kullanılması gibi. 

Satın alma konusunda birlik olunması pazarlık gücünü 
arttırır. Aynı tür ana maddeler ve yardımcı malzemeler büyük 
partiler halinde alınır. Fiyat ve kalitede belirlilik ve standart 
sağlanır. 

Entegrasyonun ilk aşamasında, ortak işletmelerin bir 
modelciye model hazırlatmaları yada bir modelciyi sürekli 
istihdam etmeleri, bir araştırmayı (pazarlama araştırmaları, 
teknolojik araştırmalar vb.) birlikte finanse etmeleri gibi 
eylemleri gerçekleştirerek araştırma-geliştirme faaliyetlerine 
ortak hareket etmiş olurlar. 
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ii. İkinci Aşama: Üretim; Personel ve Finans Yönetimlerinde 
Birlik: 

İlk aşamada her ortak adayı isteği modeli üretir. Bu aşamada 
yöneticiler sezonlardan önce bir araya gelerek ne tür modeller 
yapacaklarına ve hangi işletme tarafından üretileceğine karar 
verirler. Model dağıtımı yapılırken işletmenin ve modelin 
özelliklerine dikkat edilir. Bir önceki safhada kurulan ortak 
pazarlama örgütü nihai tüketicinin ayakkabı istediği konusunda 
sürekli geri besleme yapacaktır. Buradan sağlanan veriler model 
seçimine yön vermelidir. 

Bu aşamada ortaklar istihdam ettikleri personele eşit ücret 
ve aynı çalışma şartlarını sağlarlar. Eşit ücret kavramı, aynı 
kalitede aynı işi yapan elemanlara eşit miktarda ücret 
verilmesidir. Çalışma şartlarının tüm ortak adayı işletmelerde 
aynı olması gerekliyse de başlangıçta esnek davranılabilir. 

Ana madde ve yardımcı malzemeler satın alındığı ve ücret 
ödemeleri eşit miktarlarda yapıldığı için (benzer üretimde 
bulunan ortakların maliyetleri birbirlerine yaklaştığından) ortak 
fiyat tespiti ve tahsil politikaları uygulanması yoluna gidilir. 
Fiyat konusu hassas olduğu için bu konuda da önceleri esnek 
davranmak yararlı olacaktır. 

İkinci aşamada, aynı finans kurumlan ile çalışılmaya 
başlanır. Böylece bankalarla olan ilişkilerde büyüklüğün verdiği 
avantajlardan yararlanılır. 

Ortaklığa giren işletmelerin muhasebe işlemleri aynı kişiler 
veya işletme tarafından yürütülür. Bu şekilde muhasebe sistem ve 
işleyişinde standardadizasyon sağlanılır. 

Bu dönemin sonlarına doğru, ortakların birbirlerine kısa ve 
orta vadeli krediler açması söz konusu olabilir. Çeşitli 
konularda sık sık görüş alışverişinde bulunurlar. İşletmeler 
birbirlerine yakın mekanlarda toplanır ve ortak makina alımı ve 
kullanımı başlar. 

iii. Üçüncü Aşama: Yeni bir şirket kurmak 

Bu aşamaya kadar birlikte gelen, birbirlerini pek çok 
yönleriyle tanıyan kişiler, bir fizibilite etüdü hazırlatarak 
sonuç olumlu çıkarsa işletmelerinin hukuki bağımsızlıklarına son 
verip her yönden bir çatı altında toplanırlar. 

Yukarıda açıklanan aşamaların süreleri önemlidir. 

Bir sonraki aşamaya geçebilmek için ortaklar içinde 
bulunulan durumu hazmetmiş olmalıdırlar. Zaman çok uzatılırsa 
dağılmalar olabilir. Her aşama için ortalama 6 ile 12 ay arasında 
bir sürenin yeterli olacağı düşünülmektedir. 
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2- TALEP PROJEKSİYONU 

a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu 

Varsayımlar: 

- Yıllık nüfus artışı hızı %2.20 olarak tahmin edilmiştir. 
-1992 yılında 174 milyon çift ayakkabının iç piyase 

tüketildiği tahmin edilmektedir. 
-Projeksiyon döneminin ilk yılında kişi başına ayakkc 

üretimi 3 çift/yıl iken dönemin sonunda 4 çift/yıl olacağı tahı 
edilmiştir. 

TABLO:21-

YILLAR 

1993-1999 DÖNEMİ YURTİÇİ AYAKKABI 
TALEP PROJEKSİYONU 

TALEP MİKTARI (Milyon Çift) 

1993 179 
1994 190 
1995 206 
1996 217 
1997 235 
1998 253 
1999 273 

Varsayımlar: 

- 1993 yılında ortalama ayakkabı fiyatı 175 

TABLO:22- 1993-1999 DÖNEMİ YURTİÇİ AYAKKABI 
TALEBİ (1992 YILI : FİYATLARIYLA) 

YILLAR TUTAR 

1993 31.325.000.-
1994 33.250.000.-
1995 36.050.000.-
1996 37.975.000.-
1997 41.125.000.-
1998 44.275.000.-
1999 47.775.000.-
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b) İhracat Projeksiyonu 

Varsayımlar: 

- 1992 yılında 11 milyon çift ayakkabı ihraç edilmiştir. 
- Ayakkabı sanayini devlet teşvik edecek, destek olacaktır. 
- Dönem başında 9 $/çift olan ortalama ihracat fiyatı, dönem 

sonunda 15 $/çift'e yükselecektir. 
- Bu şartlar dahilinde ayakkabı ihracatımız 1999 yılında 1 

milyar Amerikan doları olacaktır.1992 yılında Portekiz'in 
ihracatı 1.5 milyar doladır. 

TABLO:23-

YILLAR 

1993-1999 DÖNEMİNDA TAHMİNİ 

MİKTARI (Milyon Çift) 

AYAKKABI İHRACATI 

TUTAR (Miliyon $) 

1993 14 126 

1994 19 190 
1995 25 260 
1996 33 375 

1997 41 525 
1998 54 750 
1999 67 1.000 

c) Toplam Talep Projeksiyonu 

Yurtiçi talep ve ihracat projeksiyonları biraraya 
getirilerek toplam talep projeksiyonu elde edilmiştir. 

TABLO:24- 1993-1999 DÖNEMİNDE TOPLAM AYAKKABI TALEBİ 

YILLAR TOPLAM 1 

1993 193 
1994 209 
1995 231 

1996 250 
1997 276 
1998 307 
1999 340 

3- ÜRETİM HEDEFLERİ 

1993-1999 döneminde ayakkabı üretim hedeflerinin toplam 
ayakkabı talebinin karşılayacağı düşünülmektedir. İthalatın 
yıllık 4-10 milyon çift civarında kalacağı sanılmaktadır. 
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TABLO:25 

YILLAR 

- AYAKKABI ÜRETİM HEDEFLERİ 

ÜRETİM (Milyon Çift) 

(1993-1999 Dönemi) 

TUTAR (1992 Fiyatları) 

1993 189 33.075.000.-

1994 204 35.700.000.-
1995 225 39.375.000.-

1996 243 42.525.000.-
1997 268 46.900.000.-
1998 298 52.150.000.-
1999 330 57.750.000.-

4- İTHALAT PROJEKSİYONU 

a) Ürün İthalatı 

Günümüzde vergi ve fon uygulanan ayakkabı ithalatı Gümrük 
Birliğine geçişte özellikle ilk yıllarda oldukça büyük artışlar 
gösterebilir. Ancak daha sonraki yıllarda talebin karşılanması 
ile belli bir düzeye oturacağı varsayılmaktadır. 

VII.BYKP döneminde yıllık ortalama 7 milyon çift ithalat 
yapılacağı yıllık ithalat bedelinin ortalama 90 milyon dolar 
olacağı tahmin edilmektedir. 

b) Yarı Ürün İthalatı 

Ayakkabı sanayinin ana madde ve yarı ürün ithalatının toplam 
maliyet içindeki payı %3 olarak tahmin edilmektedir. 

Mevcut gümrük vergileri ve fonlar, zaruri yarı ürünlerin 
dışındaki ürünlerin ithalatını mümkün kılmamaktadır. Dolayısıyla 
ayakkabı üreticileri iç pazardan temin edebildikleri standart 
dışı yarı ürünleri kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu durum 
kaliteyi düşürdüğü gibi yerli üreticilerin yabancı pazarlara 
girme şansını sınırlamaktadır. 

Gümrük Birliğine geçişle birlikte yarı ürün ithalatında 
büyük bir artış olacağı sanılmaktadır. Yerli malzeme üreticileri 
standartlara uygun, kaliteli ve dünya fiyatlarında yarı ürünler 
üretene kadar bu gelişmenin devam edeceği tahmin edilmektedir. 

5- MEVCUT TEKNOLOJİK DURUM VE MUHTEMEL GELİŞMELER 

Türk ayakkabı sanayi, kullanılan teknoloji yönünden iki 
gruba ayrılır: 

a) Üretim faaliyetlerin n büyük bölümünü kalifiye elemanlar 
vasıtasıyla el aletleri ile gerçekleştiren işletmeler (Üretimin 
bazı aşamalarında makinalar kullanılmaktadır.) 
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b) Üretim faaliyetlerinin büyük bölümünü makinalarda 
gerçekleştirilen işletmeler. Türkiye'de işçilik maliyetleri 
düşüktür. Ülkemizin ayakkabı ihracatındaki stratejik üstünlüğü bu 
faktörden doğmaktadır. 

Diğer yandan İstanbul ve İzmir'de yapımı devam eden işyeri 
inşaatları bu plan döneminde tamamlanacaktır. Gaziantep ve 
Konya'da temelleri atılan, Bursa'da kurulması kararlaştırılan 
işyeri sitelerinin de kaba inşaatlarının bitmesi planlanmıştır. 

6- DİĞER SEKTÖRLERLE İLİŞKİ 

Ayakkabı üreten işletmelerin temas halindlunduğu başlıca 
sanayiler şunlardır: 

a- Deri İşleme Sanayi 

b- Kimya Sanayi 

c- Makina İmalat Sanayi 

d- Tekstil Sanayi 

e- Ambalaj Sanayi 

IV- PLANLANAN YATIRIMLAR 

1- İHRACATI TEŞVİK BELGESİ ALMIŞ YATIRIMLAR 

İhracatı Teşvik Belgesi almış yatırımlar hakkında detaylı 
bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

TABLO:26- İHRACATI TEŞVİK BELGESİ ALMIŞ YATIRIMLAR 

BÖLGE FİRMA ÜNVANI İHRACAT DÖVİZ İHRAÇ ÜRÜNLERİ 
NO-TARİHİ TAAHHÜDÜ KULLANIMI 

93/2-1409 Beykoz Deri ve 490.000 200.000 Erkek Ayakkabısı 
6.5.1993 Kundura San.İşi. ve Botu 

93/2-1750 Ziylan Ayakka. 2.600.000 1.560.000 Tabii ve Suni 
25.5.1993 San.ve Tie.A. Deriden Ayakkabı 

93/2-1754 Derby Lastik 1.200.000 720.000 Bay ve Bayan 
25.5.1993 Fabrikası A.ş. Spor Ayakkabısı 

93/2-1985 Gemici İth.İhr. 144.000 966.000 Ortopedik 
28.5.1993 Tic.Ltd.Şti. Bedelsiz İth. 

Sandalet 
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TABLO:26- İHRACATI TEŞVİK BELGESİ ALMIŞ YATIRIMLAR (Devam) 

BÖLGE 
NO-TARİHİ 

FİRMA ÜNVANI İHRACAT 
TAAHHÜDÜ 

DÖVİZ 
KULLANIMI 

İHRAÇ ÜRÜNLERİ 

93/2-2304 
2.7.1993 

Dema Deri Mam. 
ve Ayak.San.A.Ş 

720.000 403.200 Bay ve Bayan 
Ayakkabılar 

93/2-2421 
9.7.1993 

Beta Ayakkabı 
San.ve Tic.A.Ş. 

1.098.400 630.952 Bay ve Bayan 
Ayakkabısı 

93/2-2305 
2.7.1993 

Besa Ayakkabı San.690.000 
ve Tic.Ltd.Şti. 

407.006 Bay ve Bayan 
Ayakkabısı 

93/2-2311 
2.7.1993 

Ake Spor Malz. 
San.ve Tie.Ltd. 

430.769 
Şti. 

213.636 Kar çizmesi 

93/2-2586 
23.7.1993 

Sastaş Ayak.San 
ve Tic.A.Ş. 

.2.106.000 1.263.000 Çocuk Spor 
Ayakkabısı 

93.2/2632 
27.7.1993 

Metin YILMAZ 420.000 30.000 Muhtelif 
Ayakkabı 

93/2-2505 
16.7.1993 

Ceyo Ortopedik 
Sandalet San.ve 

Tic.A.Ş. 

150.000 90.000 Poliüretan 
Tabanlı Üstü Suni 
Deri Sandalet ve 
Terlik 

93/2-2555 Polat Kauçuk 
ve Tic.A.Ş. 

1.646.400 987.840 Muhtelif Spor 
Ayakkabısı 

2- İHRACAT İÇİN EKLENECEK YENİ KAPASİTELER 

Ayakkabı sanayinde ihracat işin eklenecek yeni kapasiteler 
aşağıda gösterilmiştir. 

YILLAR EK KAPASİTE (Milyon Çift) 
1994 8 

1995 11 
1996 9.5 
1997 13 
1998 15.5 
1999 18.5 

Her yıl ihracat miktarında hedeflenen artışın yarısı mevcut 
tesislerde kullanım oranında artışla, diğer yarısı yeni kurulacak 
ya da tevsii yatırımları ile karşılanacaktır. 

Ayakkabı üreten küçük işletmeler kurdukları kooperatifler 
vasıtasıyla çağdaş koşullarda çalışabilecekleri işyerleri inşa 
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etmektedirler. Bunların en önemlileri İstanbul, İzmir, Gaziantep, 
Konya ve Manisa'da inşaatı devam edenlerdir. VII.Plan döneminde 
bu inşaatlar tamamlandığında, buralara yerleşen küçük üreticilere 
yeterince destek sağlanırsa bu birimler makinalaşma düzeylerini 
yükselterek üretim miktarını ve kaliteyi yükselteceklerdir. 

3- MUHTEMEL YATIRIM ALANLARI 

Ayakkabı işkolunda potansiyel yatırım alanları aşağıda 
sıralanmıştır. 

- Ayakkabı ihracatına yönelik pazarlama 

- Ayakkabı üretiminde kullanılan yardımcı malzemelerin 
(çeşitli yapıştırıcılar, selüloz ve mensucat esaslı taban astarı 
türleri, ökçeler, çiviciler vb.) üretimi 

- Fason saya kesimi ve dikimi, 

- Ayakkabı makinaları üretimi, 

- Ayakkabıcılık mesleki ve teknik eğitimi verecek yüksek 
okulların açılması gerek çıraklık gerekse lise düzeyinde mevcut 
ayakkabıcılık eğitiminde kalitenin yükseltilmesine yönelik 
çalışmalar. 

- Teknik danışmanlık hietleri, 

- Bilgisayar destekli stilistlik ve modelistlik hizmetleri 

- Fiziksel ve kimyasal test ve analizler yapacak 
laboratuvarların kurulması, 

- Yayıncılık (mesleki dergi, gazete, etnik kitaplar vb.) 

V- SAĞLANACAK KATKILAR 

1- KATMA DEĞER 

Ayakkabı Sanayinde üretim değerinin %60-70'e yakını katma 
değerin teşkil ettiği tahmin edilmektedir. 

2- DIŞ TİCARET ETKİSİ 

Plan döneminde ayakkabı sanayinin toplam mal ithalat talebi 
ve ihracatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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TABLO:27- PLAN DÖNEMİNDE AYAKKABI SANAYİNİN İTHALATI VE İHRACATI 
(Milyon Amerikan Doları) 

MAL TÜRLERİ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TOPLAM 

Yatırım Malları 
İthalatı 30 35 40 47 55 50 257 

Malzeme ve 
Hammadde İthalatı 30 50 40 35 35 35 225 

Mamul Ayakkabı 
İthalatı 45 115 90 60 50 50 410 

İTHALAT TOPLAMI 105 200 170 142 140 135 892 
İHRACAT TOPLAMI 190 260 375 525 750 1.000 3.100 

DIŞ TİCARET 85 60 205 383 610 865 2.208 
DENGESİ 

1994-1999 döneminde Ayakkabı Sanayi'nin ülke ekonomisine 
yaklaşık 2.2 milyar dolar döviz girdisi sağlanması 
beklenmektedir. 

3- İSTİHDAM ETKİSİ 

Ayakkabı işkolunda istihdam edilen kişi sayısına 1994-1999 
döneminde 50.000 kişinin katılacağı tahmin edilmektedir. 

VI- SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNUN AT VE DİĞER ÜLKELERLE 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Sektörün AT Ülkelerindeki durumu ayrıntılı olarak aşağıda 
yer alan tablolarda gösterilmiştir. 

TABLO:28- AT'NİN AYAKKABI ÜRETİM (Milyon Çift) 
ÜLKE 1987 1988 1989 1990 1991 

Almanya 78 72 69 64 65 
Belçika 4 4 4 4 3 
Danimarka 6 5 4 B/Y 5 
Fransa 183 167 169 172 171 
Hollanda 9 8 7 7 7 

İngiltere 126 123 115 117 B/Y 
İrlanda 2 2 2 B/Y 2 
İspanya 165 163 181 232 205 

İtalya 465 436 407 425 411 
Portekiz 80 81 96 101 102 
Yunanistan 19 17 13 B/Y 15 

AT TOPLAMI 1.137 1.077 1.066 1.141 1.106 

KAYNAK: Avrupa Ayakkabı Konfedarasyonu 
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Tabloda görüldüğü gibi AT'nda 1988 ve 1989 yıllarında 
ayakkabı üretimi azalmış, 1990 yılında artış olmuş ve 1991 
yılında 1987'deki miktarın altına inmiştir. 

Ayakkabı üretimi belirgin biçimde azalan ülkeler, Almanya, 
Fransa, İngiltere ve İtalya'dır. İspanya ve Portekiz'in ayakkabı 
üretimi artmıştır. 

TABLO:29- AT ÜLKELERİ AYAKKABI SANAYİNDE ÇALIŞAN PERSONEL 

ÜLKE 1987 1988 1989 1990 1991 

Almanya 39 35 33 30 29 

Belçika 2 2 2 1 1 
Danimarka 2 2 1 B/Y 1 
Fransa 45 40 38 44 37 
Hollanda 3 3 3 3 3 

İngiltere 52 52 54 45 B/Y 
İrlanda 1 B/Y 1 1 1 
İspanya 43 39 38 38 38 

İtlya 123 116 114 114 112 
Portekiz 5 45 50 50 50 
Yunanistan 14 B/Y B/Y /v 14 

TOPLAM 357 332 346 339 330 

KAYNAK : Avrupa Ayakkabı Konfedarasyonu 

1987- 1991 döneminde istihdam edilen personel sayısı % 
oranında azalmıştır. 

TABLO:30- AT ÜLKELERİNDE AYAKKABI ÜRETEN İŞLETME SAYISI 

ÜLKE 1986 1987 1988 1989 1990 

Belçika 70 66 26 60 60 
Danimarka 18 27 23 21 14 

Almanya 249 230 273 252 233 
Yunanistan 2.320 2.080 2.080 2.080 B/Y 
İspanya 1. 456 1.466 1. 418 2 . 520 2.582 
Fransa 397 372 339 320 328 
İrlanda 22 22 22 12 B/Y 
İtalya 9.531 9.423 9.094 8 .827 8.811 
Hollanda 115 105 106 106 94 
Portekiz B/Y 1.000 1.000 1. 015 1.010 
İngiltere 750 766 766 788 765 

KAYNAK: Eurostat 

1986-1990 döneminde AT genelinde işyeri sayısı %7 oranında 
düşüş göstermiştir. 
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TABLO:31- AT ÜLKELERİ AYAKKABI DIŞ TİCARETİ (Milyon çift) 

GÖSTERGELER 1986 1987 1988 1989 1990 

AT Dışı İhracat 274 . 3 243 . 0 231.3 242.6 264.0 

AT Dışı İthalat 349 . 8 482.8 514.6 507 . 0 582.0 

AT İçi Dış Ticaret 460 474 456 470 518 

KAYNAK: Eurostat 

1986-1990 yılları arasında AT dışı ihracatta bir düşüş 
olmasına rağmen AT dışı ithalatta düzenli bir artış 
gözlenmektedir. 

AT'nin kendi içindeki toplam dış ticaretinde ise 1988'de bir 
düşüş olmasına karşın 1990'a gelindiğinde bir yükselme söz 
konusudur. 

TABLO:32- AT ÜLKELERİNDE AYAKKABI İŞKOLU İLE İLGİLİ BAŞLICA 
GÖSTERGELER (milyon çift) 

GÖSTERGELER 1986 1987 1988 1989 1990 

TÜKETİM 
NET İHRACAT 
ÜRETİM 
İSTİHDAM 

1. 268 
-76 

1. 192 
371 

1. 377 
-240 

1.137 
366.1 

1. 360 
-283 

1.077 
348 . 4 

1.383 
-264 

1.119 
346 

1.452 
298 

1.154 
337 

KAYNAK: Panorama Of EC Industry Statistical Suplement 1992 
Eurostat 

AT Ülkeleri ayakkabı tüketiminde 1986-1990 yılları arasında 
dalgalanma görülmekle birlikte bir artış söz konusudur. 

Toplam ihracatta sürekli bir düşüş yaşanmış ve AT İthalatçı 
konumuna düşmüştür. Aynı yıllar itibariyle üretim ve istihdamda 
bir gerileme görülmektedir. Üretimdeki düşme trendi dalgalanma 
arz ederken istihdamdaki düşme trendi düzenlilik göstermektedir. 
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TABLO:33- AT ülkelerInIn AYAKKABI İTHALATI (Milyon çift) 

ÜLKELER 1987 1988 1989 1990 1991 

Almanya 273.4 258.8 278.0 317.0 392.0 
Belçika 61.7 58.5 53.7 67.2 74.6 
Danimarka 23.3 24.0 20.0 23.4 25.3 

Fransa 205.7 206.0 202.0 214.7 238.6 
Hollanda 85.4 80.1 77.2 97.0 111.5 

Ingiltere 176.2 197.5 177.0 208.1 B/Y 
İrlanda 14.7 15.5 16.0 18.4 19.6 

Ispanya 13.7 14.7 21.1 26.5 40.9 

İtalya 89.0 100.6 92.2 73.7 104.0 
Portekiz 5.6 5.6 7.0 10.1 12.7 
Yunanistan 7.6 7.6 18.0 5.4 15.9 

TOPLAM 956.3 968.9 962.2 1.071.5 1.035.1 

KAYNAK: ANCI (İtalyan Milli Ayakkabı Sanayicileri Derneği) 

AT Ülkelerinden Portekiz ve İtalya'nın ayakkabı 
sanayilerinin gelişimine ilişkin istatistiklerde aşağıda 
verilmiştir. İtalya ayakkabıda lider konumunda bir ülkedir. 
Portekiz ise son yıllarda bu işkolunda çok önemli gelişmeler 
kaydetmiştir. Türkiye'nin örnek alabileceği bir ülkedir. 

TABLO:34- PORTEKİZ'İN AYAKKABI İHRACATININ GELİŞİMİ 
YIL MİKTAR TUTAR ORT. FİYAT 

(Mln.çift) (Milyar PTE) (PTE/çift) 

1979 14 %55. 2 6 %107.5 402 %33 . 7 
1980 16 %14.1 7 %26 .6 446 %10 . 9 
1981 17 %1.0 9 %28.1 565 %26 .8 
1982 17 %3 . 3 11 %13 . 2 620 %9.6 
1983 23 %32.9 18 %72 . 3 803 %29 . 6 
1984 31 %36.9 33 %80 .4 1.058 %31. 7 
1985 38 %21. 3 51 %54 . 4 1. 348 %27 . 4 
1986 47 %24 . 3 75 %47 . 0 1.595 %18 . 3 
1987 55 %17 . 5 97 %29 . 6 1.760 %10 . 3 
1988 59 %6.1 114 %17 . 3 1.946 %10 . 6 
1989 69 %18. 5 142 %24 . 5 2.043 %5. 0 
1990 77 %11. 2 171 %20 . 4 2.212 %8 . 8 

PTE: Portekiz Esküdosu 
KAYNAK: Portekiz Milli İstatistik Enstitüsü 

1979-1990 döneminde Portekiz'in ayakkabı ihracatı çok 
sağlıklı bir gelişme göstermiştir. Sözkonusu dönemde ihracat 
miktarı %550, tutarı ise %2.850 yükselmiştir. Ayakkabı fiyatı 
%550 artmıştır. Ba oranlar ayakkabı kalitesinin giderek 
yükseldiğini ve yüksek kaliteli ayakkabılara yoğun bir talep 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
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TABLO:35-1990 YILINDA ÜLKELERE GÖRE PORTEKİZ'İN AYAKKABI İHRACATI 

MİKTAR TUTAR ORT. FİYAT TUTAR PAYI 
ÜLKE (Mil.çift) (Milyar PTE) (PTE/Çİft) "O 

Almanya 22.3 47.7 2.145 28.0 

Fransa 13 . 5 32.5 2.405 19.1 
İngiltere 11. 4 22.7 1.999 13 . 3 
Danimarka 4.0 10.3 2.593 6.0 
Hollanda 4 . 5 9.4 2.080 5.5 

Belçika 1.2 2.8 2.337 1.6 

İtalya 0 . 9 2.0 2.123 1.1 
İrlanda 0.7 1.3 1.995 0.8 

İspanya 0.6 0.9 1. 503 0.5 
Yunanistan 0.1 0.2 2.453 0.1 

AT TOPLAMI 59.1 129.8 2.197 76. 1 

İsviçre 5.4 11.4 2.096 6 . 7 

Norveç 1.9 4.3 2. 214 2.5 

Finlandiya 1.8 3.9 2.180 2 . 3 

Avusturya 1.0 2.4 2.336 1.4 

İsveç 1.0 2.2 2. 212 1.3 
İzlanda 0.1 0.1 2.141 0 . 1 

EFTA TOPLAMI 11. 3 24 . 3 2 .162 14 . 8 

ABD 3.6 8.7 2.420 5.1 

SSCB 0.7 2.7 4.052 1.6 
Angola 1.0 2.0 2.039 1.1 
Kanada 0.8 1.6 2.079 0.9 

Japonya 0.2 0.5 3 .116 0.3 
Diğer Ülkeler 0.7 1.1 1.680 0.7 

TOPLAM 77.2 170.7 2. 212 100.0 

1 USD= 70 PTE (Ekim 1993 
KAYNAK: Portekiz Milli İstatistik Enstitüsü 
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TABLO: 36- 1991 YILINDA İTALYAN AYAKKABI SANAYİNDE İŞLETME 
BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE İŞLETME VEALIŞAN PERSONEL SAYISININ 
DAĞILIMI 

İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ İŞLETME ÇALIŞAN PERSONEL KİŞİ SAYISI (%) SAYISI ( 

1-20 83.9 36.7 
21-50 11.4 24.6 
51-100 3.1 17.0 

101-200 1.1 12.2 
201-500 0 . 4 6.9 

501- 0.1 2.6 

KAYNAK: İtalyan Milli Ayakkabı Sanayicileri Derneği ANCİ 
Tahminleri 

1991 yılında İtalya'da toplam işyeri sayısı 8.547, istihdam 
edilen toplam personel sayısı 111.701'dir. 

50 kişiye kadar personel istihdam eden işletmeler toplam 
işletmelerin yaklaşık %84'düdür. Bunlar toplam istihdamın 
%61.3'ünü karşılamaktadırlar. 

TABLO:37- İTALYA'NIN AYAKKABI İHRACATININ GELİŞİMİ 

YIL 
MİKTAR 

(Mil.çift) "o 

TUTAR 

(Milyar İTL) % 
ORT.FİYAT 
(İTL/çİft) % 

1979 374 27.0 3.124 41.0 8.345 11.0 
1980 315 -16.0 3 .110 -0.4 9.885 18.5 
1981 339 7.6 3 . 618 16.3 10.686 8.1 
1982 387 14.4 4 . 737 30.9 12.230 14.5 
1983 374 -3 . 4 5. 243 10.7 14.010 14.6 

1984 393 5.0 6.159 17.5 15.666 11.8 
1985 435 10.6 7.105 15.4 16.343 4 . 3 
1986 411 -5.4 7.139 0.5 17.361 6.2 
1987 384 -6.7 6.819 -4.5 17.764 2.3 
1988 378 -1.5 6.478 -5.0 17.129 -3.6 
1989 340 -10.1 7.346 13.4 21.615 26. 2 
1990 360 5.9 7.947 8.2 22.074 2.1 
1991 348 -3.4 7.723 -2.8 22.204 0.6 

1 USD= 550 ITL (İtalyan Lireti) 
KAYNAK: ANCİ (İtalyan Milli Ayakkabı Sanayicileri Derneği) 

VII- DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

VII.Plan döneminde Ayakkabı Sanayii ülke ekonomisine önemli 
katkılarda bulunabilir. Bu dönem için yapılan çalışmalar sonucu 
Türk Ayakkabı Sanayi ile ilgili elde edilen aşağıda 
özetlenmiştir. 
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1- Emek yoğun bir işkoludur. (Halen 280 bin kişi istihdam 
edilmektedir.) 

2- Az bir yatırım değeri ile çok büyük değerler elde edilebilecek 
bir işkoludur. (2-10 USD/Çift için yatırım). 

3- Ana madde ve yardımcı malzemelerin ülke kaynaklarından tedarik 
edilebildiği bir işkoludur.(Toplam maliyet içinde ithal girdi %3) 

4- Katma değeri yüksek bir işkoludur. (Üretimin %60-70'i katma 
değerdir.) 

5- Geleceğe dönük ihracat imkanlarının çok yüksek olduğu bir 
işkoludur. 

1994 yılı ihracatı 190 milyon USD 
1995 yılı ihracatı 260 milyon USD 

6- AT Ülkelerin1ce kota konmamış ve gümrük vergileri olmayan 
mamulü üreten işkoludur. 

7- Çevre kirliliği yaratmayan bir işkoludur. 

Bütün bu önemli sonuçlar gözönüne alındığında Ayakkabı 
işkolunun çok ayrıcalıklı biçimde ele alınarak desteklenmesi 
gerektiği çok açıkça görülmektedir. \ 

Bu konuda öneriler kısa başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. 

1- Genel politika, iş bölümüne gitmiş güçlü (birleşmiş) 
firmaların çıkmasını teşvik etmek olmalıdır. 

2- Ayakkabı üretiminde kullanılan malzemelerin AT standartlarında 
hazırlanması ve bunun desteklenmesi gerekmektedir. 

3- Ayakkabıcılık eğitimine, Milli Eğitim Bakanlığı özen 
göstermeli ve bu konuda yatırım yapmalıdır. 

Çıraklık ve lise düzeyinde başlatılan öğretim 
faaliyetlerinin yaygınlaşması ve kalitesinin yükseltilmesi için 
gerekli tedbirler ivedilikle alınmalıdır. 

Ayakkabıcılık meslek eğitimi verecek özel okullar ve yüksek 
okulların kurulması teşvik edilmelidir. 

4- Bir süre önce başlamış ve halen sürmekte olan ayakkabıcılar 
küçük sanayi siteleri inşaatları için devlet desteği 
sağlanmalıdır. Çok sayıda küçük üretici geleceğini bu sitelere 
bağlamış, öz sermasinin önemli bir bölümünü bu işe tahsis 
etmiştir. İşkolunun kalkınması bir noktada bu inşaatların 
tamamlanmasına bağlıdır. 

5- Ayakkabı üretmek amacıyla ülkemize gelmek isteyen yabancı 
sermaye özendirilmeli, cazip hale getirilmelidir. 
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6- Ayakkabı ihracatı ile ilgili teşvik arttırılmalıdır. Ayakkabı 
ihracatındaki büyük gelişme dikkate alınarak yeni teşvikler 
getirilmelidir. 

7- Ayakkabı üretimi konusunda yapılacak yatırımlar daha çok 
teşvik edilmelidir. 

8- Ayakkabıda kullanılan ana ve yardımcı malzemelerin ithalinde 
uygulanan gümrük vergisi ve fonlar indirilmelidir. 

9- Ayakkabı üretiminde kullanılan makinalarm ve kalıpların 
ithalinde alınan gümrük vergisi ve fonlar indirilmelidir. 

10- Ayakkabı Sanayi için özel bir pilot bölge tahsis 
edilmelidir. 

11- Ayakkabı üreticilerine özel, ucuz finansman imkanları 
sağlanmalıdır. 

12- Ayakkabı üreten işletmelere teknik danışmanlık hizmetleri 
vercek firmaların, bilgisayar destekli stilistlik. ve modelistlik 
çalışmaları yapacak işletmelerin kurulması gerekmektedir. 

13- Ayakkabı işkolu kendi başına bir üretim birimi ve bir sanayi 
grubudur. 

Bu itibarla alınacak tedbirler planlanırken bu işkoluna 
yönelik olarak geliştirilmelidirler. Bugüne kadar yapılan 
uygulamalarda yanılgıya düşerek, bu üretim kolu deri sanayinin 
bir uzantısı olarak görülmüş ve onların gölgesinde 
değerlendirilmiştir. Deri üreticileri, diğer yan mamul 
üreticilerinin yanısıra bu işkoluna sadece belirli bir mal temin 
etmektedirler. 

Nasıl otomobil sanayi demir-çelik fabrikalarının bir 
uzantısı olarak değerlendirilemezse, Ayakkabı Sanayi de aynı 
şekilde dericilerin bir uzantısı olarak düşünülmemelidir. 

Eğer bugüne kadar sürdürülen bu hatalı uygulama en kısa 
sürede değiştirilmezse Ayakkabı Sanayi hiçbir zaman kendinden 
bekleneni veremez ve ülke ekonomisi için çok büyük potansiyeli 
olan bu işkolumuz yeterince değerlendirilmemiş olur. 

Bu öneriler yerine getirildiğinde yakın gelecekte önemli 
ölçüde artacak olan ayakkabı ihracatı ülke ekonomisine 
beklenilenin çok üzerinde faydalar sağlayacaktır. Ayakkabı 
ihracatında bu hamle Türkiye'de Ayakkabı Sanayinin süratle 
gelişmesine ve çağdaş seviyeye gelmesine yardımcı olacaktır. 

Ayakkabı Sanayii ile ilgili politika, sanayinin gelişmesine 
uygun ortamı hazırlamak ve ayakkabı ihracatını teşvik etmek 
şeklinde olmalıdır. 
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DERİ ATIK VE ARTIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇEVRE 



DERİ ATIK VE ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
ve 

ÇEVRE ALT KOMİSYONU RAPORU 

Çevre korunması endüstrilerde günümüzün en önemli 
konularından biri durumundadır. Deri endüstrisi gerek arıtma 
uygulamaları gerekse artıkların geri kazanılması açısından büyük 
önem taşıyan bir endüstri kategorisidir. Diğer taraftan 
Türkiye'de konu ile ilgili uygulamalar hızlı bir gelişme 
göstermektedir. Ancak çevre korunması çok boyutlu ve karmaşık bir 
konudur ve uygulamalar hem maliyet hem de endüstriyel dengeler 
açısından önem taşımaktadır. Türkiye'de endüstriyel kirlenme 
kontrolü konusunda veri, bilgi alt yapısı ve uygulama tecrübeleri 
kısıtlıdır. Konunun, üretim maliyeti, üretim yöntemi ve ürün 
özellikleri, üretim standartları, arıtma düzeyi ve deşarj 
standartları açısından uluslararası boyutları bulunmaktadır. Bu 
boyutların hem Türkiye'deki uygulamalar, hem de ihracat 
açısından, değerlendirilmesi gerekmektedir. Alt komisyonumuz bu 
gerekçelerle deri endüstrisinde kirlenme kontrolü ve atık geri 
kazanılması konusunda, önem ve önceliği olan, başlıca konuları 
saptamıştır. Bu konular aşağıda belirtilmiştir. 

1-Endüstride atık kontrolü ve artıkların değerlendirilmesi, atık 
ve artıkların karakterizasyonu ve atık miktar ve oluşum düzeninin 
üretimle ilişkilendirilmesi ile başlatılması gereken bir 
süreçtir. Çünkü, tesis içi önlemlerin belirlenmesi, atık miktar 
ve kalitesinin ortaya konması, uygun arıtma ve kontrol 
düzenlerinin belirlenmesi ve seçimine esas teşkil eder. 
Endüstriyel faaliyetler, dünyada benzer şekilde yürütülmesine 
karşın her ülkede hatta her bölgede koşullara, çalışma 
şekillerine, teknolojiye ve geleneklere bağlı olarak üretim 
şekli, su kullanımı vb. farklılık göstermektedir. Bu nedenle, 
gelişmiş ülkelerde kirlenme kontrolü çalışmaları, uzun yıllar 
sürdürülen endüstri üretim profillerine dayandırılmaktadır. 
Ülkemizde endüstrilerin iş kolu, kapasite durumu, işçi sayısı vb. 
gibi, çeşitli amaçlarla envanterleri çıkartılmıştır. Buna 
karşılık, kirlenme açısından proses profilleri, su kullanımı 
gibi, kirlenme kontrolü ile ilgili çalışmalar, çok sınırlıdır. Bu 
konu hammadde, işleme şekli, su kullanımı vb. de önemli 
değişiklikler gösteren ve çok sayıda geri kazanılabilir atık ve 
artık üreten deri endüstrisinde büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle deri endüstrisinde kirlenme kontrolü çalışmaların 
başlatılması, plânlanması ve uygun şekilde yürütülmesi, deri 
endüstrisinin ayrıntılı bir profilinin çıkartılması ile mümkün 
görülmekte ve bunun öncelikli bir çalışma olarak ele alınması 
tavsiye edilmektedir. 

Bu çalışma paralelinde, diğer önemli bir hazırlığın da, 
atıkların değerlendirilmesi konusunda yapılması gerekmektedir. 
Deri endüstrisinde atık ve artıklar, çok fazla ve bunların hemen 
tamamı geri kazanılabilir nitelikte olduğundan, ayrıca arıtma 
uygulamaları sırasında da önemli miktarda atık çamur 
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oluştuğundan, bu atık ve artıkların değerlendirilebilmesi için, 
teknik ve ekonomik açıdan ve Organize Sanayi Bölgeleri oluşumu da 
dikkate alınarak, gerekli araştırmaların yapılması, öncelikli bir 
çalışma konusu olarak görülmektedir. Uygulama ve pazar imkânının 
yeterince araştırılmadığı birçok atık değerlendirme yatırımının 
örneğin, çöp, kompost tesislerinin çalışmadığı bilinmektedir. Bu 
nedenle atık değerlendirme çalışmaları için, öncelikle 
değerlendirme olanaklarının, bu alandaki iç ve dış pazarların 
araştırılmasının, gerekli olduğu açıktır. 

2-Deri endüstrisinin kirlenme kontrolü çalışmalarına esas teşkil 
etmek üzere, deri endüstrisinin genel olarak, kirleme açısından 
tanımlanması ve deri endüstrisi çevre ilişkilerinin ayrıntıları 
ile ortaya konmasında yarar bulunmaktadır. Bu çerçevede deri 
endüstrisinin çevreye etkisi konusunda yapılmış çeşitli 
çalışmaların derlenmesi, düzenlenmesi ve ileriki çalışmalarda 
yararlanılmak üzere bir deri-çevre dokümantasyon çekirdeği 
oluşturulması da planlanmalıdır. 

3-Yukarıdaki hazırlıklar paralelinde yurtdışmdaki kirlenme 
kontrolü ile ilgili kuruluşlar ve özellikle deri sanayici ve 
birlikleri ile temasa geçilip konu ile ilgili sürekli bilgi 
akışının sağlanmasında büyük yarar görülmektedir. Bu çerçevede 
çevre ile ilgili deri endüstrisindeki gelişmelerin, 

- Yeni, az atık üreten teknolojilerin takibi ve incelenmesi, 

- Çevreyle ilgili üretimlere (PCP örneğinde olduğu gibi) 
getirilen ve getirilebilecek kısıtlamaların incelenmesi ve 
değerlendirilmesi, alınabilecek önlemlerin yapılabilecek 
değişikliklerin belirlenmesi için hazırlıklı olunması, 

- Yeşil nokta gibi genel atık kontrolü ve ambalaj ile ilgili 
uygulamaların takip edilmesi ve değerlendirilmesi yararlı 
görülmektedir. 

4-Kirlenme kontrolü ve arıtma uygulaması, her endüstri için, 
ayrıntılı incelemeler sonucu belirlenen konulardır. Bu 
uygulamalar Türkiye'de yeni gerçekleştirilecektir. Konu ile 
ilgili bilgi ve tecrübe birikimi sınırlıdır. Mevcut mevzuatımız 
ve deşarj standartları bu alanda bir başlangıç olarak 
değerlendirilmektedir. Standartlar zaten dinamik yapıda olup, 
zamana ve ihtiyaca bağlı olarak değiştirilmekte ve 
geliştirilmektedir. Ancak, gelişimin sağlanabilmesi için her 
endüstri için hava kirlenmesi, su kirlenmesi ve tehlikeli 
atıklarla ilgili arıtma alternatiflerinin, Türkiye koşulları esas 
alınarak, 

- Teknik 
- Ekonomik 
- Geri Kazanma 
- İşletme 

açısından irdelenmesi ve standart geliştirilmesi için uygun 
düzende ifade edilmesi gerekmektedir. Deri endüstrisi için, halen 
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uygulanmakta olan, çok sıkı ve hatta KOI örneğinde olduğu gibi 
uygulanması pratik olarak mümkün olmayan ve bu nedenle pek çok 
gelişmiş ülkede dikkate alınmayan parametreleri içeren 
standartlarımız, bu incelemelerin daha gerçekçi ve uygulanabilir 
standartları ortaya koymak üzere, bir an önce yapılmasını 
gerektirmektedir. 

Deşarj standartları konusunda, diğer önemli bir husus, 
Türkiye'de bütün alıcı ortamlar için tek bir standart uygulaması 
olmasıdır. Bu uygulamanın gelecekteki etkileri ve muhtemel 
değişiklikler, özellikle kirlenme ve hassas bölgelerde yer alan 
endüstriler açısından, önemle değerlendirilmelidir. 

Deri endüstrileri Türkiye'de çoğunlukla toplu halde 
bulunmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye'de organize sanayi 
bölgeleri giderek artan uygulamalar arasındadır. Organize Sanayi 
Bölgelerinin alt yapı, ortak tesisler gibi avantajları yanında 
geri kazanma, atık kontrolü, kirlenme denetimi ile bu çerçevede 
homojen maliyetler ve adil bir rekabet düzeni sağlaması 
açısından, değerlendirilmesi, önemli bir çalışma konusu olarak 
görülmektedir. 

Arıtma ve deşarj standartları konusunda, Avrupa Birliği 
üyeleri için ortak geçerliliğe sahip direktifler hazırlamaktadır. 
Bağlayıcılığı olan bu direktiflerin, deri endüstrisi atıkları 
açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği'ne 
girmeden, Gümrük Birliği gibi bazı ön aşamaların Türkiye'ye, 
çevre konusunda da, getirilmesi söz konusu olduğundan, bu konuda 
da, hazırlıklı olunmasında büyük yarar bulunmaktadır. 

5-Arıtma maliyetleri Türkiye'de en az incelenen konular 
arasındadır. Halbuki, arıtmanın gerek ilk yatırım gerekse işletme 
masrafları, üretim maliyetleri üzerinde önemli etkiler yapmakta 
ve bu günümüzdeki rekabet koşullarında, belirleyici unsurlardan 
biri olmaktadır. Türkiye'de konunun sadece dış pazarda rekabet 
açısından ele alınıp değerlendirilmesi yeterli olmayacaktır. 
Çünkü Türkiye arıtmaya geçiş devresinde olup, halen hiç arıtma 
yapmayan kuruluşlar olduğu gibi, ön arıtma, tam arıtma (alıcı 
ortama deşarj) gibi, çeşitli düzeylerde arıtma yapan kuruluşlarda 
bulunmakta ve bu durum maliyetler üzerinde etkili olmakta, haksız 
rekabet koşulları doğurabilmektedir. 

Diğer taraftan, deri endüstrisinde, arıtmanın kuruluş ve 
işletme masrafları oldukça yüksek olduğundan, arıtmaya 
başlanmasında da ekonomik güçlükler bulunmaktadır. Dolayısıyla, 
arıtma maliyetlerinin değerlendirilmesinin yapılması ile, 

-Türkiye'de henüz oturmamış finansman sisteminin irdelenmesi, 
uygun finansman yöntemlerinin ve teşvik düzeninin 
araştırılması, 

-Arıtma yapan ve yapmayan arasındaki farkların denetim, ceza 
ve teşvik sistemlerini tanımlayıp, uygulayarak gidermenin, 

yollarının aranması gerekmektedir. 
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Teşvik sisteminin, arıtma yapanı ödüllendirme, haksız 
rekabeti önleme, ürünlerin çevre dostu olarak üretilmesinin 
teşviki, pazarlama ve ihalelerde, çevreyi koruyanlara öncelik 
verilmesi gibi, alternatifler düşünülerek geliştirilmesi 
düşünülebilir. 
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EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 



Dericilik Araştırma Enstitüü kurulma çalışmalarına başlanmış ve 
Enstitü 1970 yılında faaliyete geçirilmiştir. Enstitünün 
faaliyete geçirimesi ile birlikte teknik eleman eğitimine de önem 
verilmiş ve eğitici kadroyu oluşturmak amacıyla bir çok eleman 
yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilmiştir. Bu arada Enstitüde 
orta eğitime dayalı iki yıllık eğitim programı faaliyete 
geçirilmiş ve eğitim amacıyla çeşitli kurslar düzenlenmiş ve 
bilimsel çalışmalara başlanmıştır. Ancak yetmişli yılların sonuna 
gelindiğinde sektörde büyük kapasite ve istihdam artışları ile 
birlikte eğitilmiş teknik elemanlara şiddetle ihtiyaç duyulmaya 
başlanmış ve böylece sektör, yurtdışmda ve Pendik Dericilik 
Araştırma Enstitüsünde yetişmiş elemanları bünyesine çekmiş ve 
Enstitü kadro bakımından takviye edilmediğinden fonksiyonlarını 
arzulanan düzeyde yerine getiremez hale gelmiştir. 

Sektörde gözlenen gelişmeler devam ederken üniversitelerde 
Deri ve Deri Mamulleri Sanayinin ihtiyaç duyacağı yetişmiş teknik 
eleman ''e ara insan gücü açığını kapatmak amacıyla eğitim, 
araştırma ve geliştirme yapacak bir Kürsü veya Bölüm 
açılmamıştır. Ancak bu süre içinde 1960 yılında E.Ü. Ziraat 
Fakültesinin Lif Kürsüsüne bağlı deri ve kürk işlemek amacıyla 
küçük çapta bir işletme kurulmuştur. Böylece kürsü bünyesinde 
önceleri kürk ile, sonraları deri ile ilgili bilimsel çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır. Kürsü sektördeki gelişmelere paralel 
olarak zamanında yapısal değişikliğe gidemediği için sektöre 
yönelik çalışmalarını hızlandıramamış, fakat eğitici kadroları 
yeiştirme çalışmalarını sürdürmüştür. 

Yüksek Öğretim Kurumunun faaliyete geçmesi ile birlikte yeni 
düzenlemeler gidilmiş ve E.Ü. Ziraat Fakültesindeki Lif Kürsüsü, 
Deri ve Lif Teknolojisi Anabilim Dalma dönüştürülmüş ve bu 
Anabilim Dalı, 1983/1984 eğitim ve öğretim yılında sektöre 
yönelik ilk lisans ve lisansüstü eğitime başlamıştır. Böylece 
Deri ve Deri Mamulleri sektörünün eğitilmiş eleman ihtiyacını 
karşılayacak araştırma ve geliştirme yapabilecek nitelikte 
mühendis yetiştiren ilk Deri Mühendisliği eğitim programı 
açılmıştır. 

Sektördeki ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak hareket 
edilerek yukarıda adı geçen Anabilim Dalı 1990 yılında Deri 
Teknolojisi Bölümüne dönüştürülmüştür. Bugün Bölüm; E.Ü. Ziraat 
Fakültesi Deri Teknolojisi Bölümü adı altında dört yıllık lisans 
eğitimi faaliyetleri yanında master ve diktora gibi lisansüstü 
eğitim ile araştırma, geliştirme ve çeşitli konularda bilimsel 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

1985/1986 eğitim yılında İstanbul Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek Okuluna bağlı önlisans düzeyinde, iki 
yıllık Dericilik Programı açılmıştır. Aynı Program 1992/93 eğitim 
ve öğretim yılından itibaren gece eğitimine de başlamıştır. Bunu, 
Çorlu Meslek Yüksek Okulu Dericilik Programı, Selçuk Üniversitesi 
Niğde Meslek Yüksek Okulu Bor Dericilik Programı, Celal Bayar 
Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Deri Konfeksiyon 
Programı, Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Uşak ve Şuhut 
Dericilik Programları izlemiştir. 
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Bu arada orta öğretime dayalı Türk-Alman İşbirliği ile 
açılan Rüştü Uzel Anadolu Lisesi Hazır Giyim ve Deri Konfeksiyon 
Bölümü, Zeytinburnu Meslek Lisesi Ayakkabıcılık Programı, Menemen 
Kız Meslek Lisesi Deri Konfeksiyon Programı ile Bornova/Altındağ 
Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Deri Teknolojisi ve 
Konfeksiyon Programları açılmıştır. 

2- MEVCUT DURUM 

Yakın geçmişteki gelişmeler bölümünde ifade edildiği gibi, 
ülkemiz Deri ve Deri Mamulleri sektörünün eğitilmiş insan gücünü 
karşılayacak eğitim programlarının sayıları oldukça kabarık 
olmasına rağmen, bunların birkaçı dışında çoğunun son bir kaç yıl 
içinde açılmış olduğu görülmektedir. Bu kadar kısa sürede çok 
sayıda eğitim programı açmanın en büyük dezavantajı, bu alanda 
yetişmiş eğitici ve öğretici kadrolar ile eğitim kurumlarınm 
fiziki imkanlarının hemen hemen yok veya çok yetersiz oluşudur. 
Şayet bu eğitim programları daha önceki kalkınma planı 
dönemlerinde ele alınmış ve planlanmış olsaydı, aşağıda 
programlar tek tek incelendiğinde karşılaşılan durumlar ortaya 
çıkmazdı. Bu nedenle, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planında ilk defa 
yer alacak olan eğitim ve araştırma alt komisyonuaporu mutlaka 
dikkate alınmalı ve bu doğrultuda sektöre ilişkin programlar 
açılmalı ve yürütülmelidir. 

a) Mevcut Eğitim Programları 

Yukarıda açıklandığı gibi, Deri ve Deri Mamulleri Sanayine 
yönelik eğitim programlarını lisans ve lisansüstü, önlisans ve 
orta öğretim programlari olmak üzere üç grubta incelemek 
mümkündür. 

i. Lisans ve Lisansüstü Eğitim 

Ülkemiz üniversitelerinin eğitim programları incelendiğinde 
Deri ve Deri Mamulleri Sanayine yönelik lisans ve lisansüstü 
eğitim ve öğretim yapan tek bir kuruluşun olduğu görülür. Bu 
kuruluş Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deri Teknolojisi 
Bölümüdür. Bölüme 1991/1992'ye kadar 40 öğrenci alınırken 
1992/1993 eğitim yılından itibaren kontenjan 55'e çıkartılmıştır. 
Bu sayı Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerle 60'ı 
bulmaktadır. 

1983/1984 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren lisans ve 
lisansüstü eğitim yapan bu Bölüm, şimdiye kadar lisans 
seviyesinde 250'ye yakın mühendis mezun etmiştir. Bölümde halen 
30 mühendis lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. Bunlardan yedisi 
doktora tez aşamasında, dokuzu yükseklisans tez aşamasında, 
diğerleri ise ders ve yabancı dil eğitimine devam etmektedirler. 
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E.Ü. Ziraat Fakültesi Deri Teknolojisi Bölümünde kadrolu bir 
Profesör, iki Yardımcı Doçent, doktora aşamasında beş, master 
aşamasında dört Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölüm 
eğitimine beş akademik kökenli ve bir sanayici olmak üzere toplam 
altı Öğretim Görevlisi katılmaktadır. 

Bölümde eski ve yeni olmak üzere iki Araştırma ve Uygulama 
İşletmesi bulunmaktadır. Eski işletmedeki makinalar teknolojik 
ömürlerini tamamlamış makinalardır. Yeni kurulan Araştırma ve 
Uygulama İşletmesindeki makinalar yeni olmakla beraber eksiktir. 
Eksik makina ve teçhizatın satın alınması ile bu işletme tam faal 
hale sokulabilecektir. Böylece işletme bazında öğrenci 
uygulamaları yanında sanayiye yönelik eğitim, araştırma, 
geliştirme ve bilimsel çalışma yapma imkanı sağlanmış olacaktır. 

Bölüm, fiziksel testler ve kimyasal analizler için iki 
laboratuvara sahiptir. Bölümde en çok kullanılan test aletleri 
mevcut olmakla birlikte, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve 
bilimsel çalışmalara için kesinlikle yeterli sayıda değildir. Bu 
nedenle Bölümde; hem ülkemiz deri sanayinin sorunlarına cevap 
verecek, hem de uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmaya 
imkan sağlayacak makina, teçhizat, araç ve gereç ile donatılmış 
bir laboratuvara şiddetle ihtiyaç duyulmakradır. 

Yapılacak yatırım ile temin edilecek tüm araç, gereç ve 
cihazlar sürekli olarak bilimsel araştırmalar ile lisansüstü 
eğitim gören öğrencilerin tez çalışmalarında kullanılacak ve hiç 
bir zaman atıl kalmayacaktır. Öte yandan Bölüm, uluslararası 
düzeyde araştırma yapma şansına ve ülkemiz dericiliğini 
uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalarla da temsil etme 
imkanına kavuşmuş olacaktır. 

ii. Önlisans Eğitim Programları 

Bugün toplam yedi önlisans programı eğitime devam 
etmektedir. Bu programlardan İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksek 
Okulu Dericilik Programı ikili eğitim yapmaktadır. Türkiye Deri 
Sanayicileri Derneğinin girişimi ile açılan ilk programdır. 
Önlisans programları gerek kadro, gerekse fiziki olanaklar 
açısından fevkalade zayıftır. Hatta bazılarında hiçbir imkan 
bulunmamaktadır. Bu programlardan mezun olanlar tekniker Unvanını 
almaktadır. 

iii. Orta Öğretim Programları 

Bu programlar da eğitici kadro ve fiziki imkanlar bakımından 
sağlıklı değildir. Sadece Almanyanın desteği ile kurulan Rüştü 
Uzel Anadolu Lisesi Hazır Giyim ve Deri Konfeksiyon eğitim 
programı konfeksiyona yönelik olduğundan ve eğitim için lüzumlu 
olan araç ve gereçler Alman Hükümetince karşılandığından herhangi 
bir sorunu olmadığını düşündürmektedir. Konfeksiyona yönelik 
diğer eğitim programlarının pek çok sorunlarının bulunduğu, kadro 
ve fiziki imkanlarının yetersiz olduğu bilinmektedir. 
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iv. Pendik Dericilik Araştırma Enstitüsü 

Ülkemizde Deri ve Deri Mamulleri sanayine yönelik araştırma 
ve eğitim amacıyla kurulmuş ve dönemin en modern cihaz, alet ve 
ekipmanları ile donatılmış il ve tek Dericilik Araştırma 
Enstitüsüdür. Enstitüde araştırma ve eğitim çalışmaları halen 
devam etmekte ve eğitime alman öğrenciler ortaokul veya lise 
çıkışlı olabilmektedir. Eğitim iki yıl devam etmektedir. Her yıl 
alman öğrenci sayısı 25 dolayında olmaktadır. Fiziki imkanları 
geniş olmakla birlikte, mevcut alet ve ekipmanlar teknolojik 
ömürlerini tamamlamış durumdadır. Bunların en kısa zamanda 
yenilenmesi eğitici ve araştırıcı kadrosunun desteklenmesi 
gerekmektedir. 

v. KOSGEB Deri İhtisas Merkezleri 

KOSGEB son yıllarda çeşitli sektörlere pek çok hizmet 
götürmek amacıyla İhtisas Merkezleri kurmuştur. Bu Merkezlerden 
biri İstanbul Deri İhtisas Merkezidir. Son günlerde İzmir'de 
Deri, Ayakkabı ve Konfeksiyon İhtisas Merkezleri kurma 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

III- SONUÇ 

Bu bilgiler ışığında her yıl lisans programından ortalama 55 
mühendis, önlisans programlarından 210 tekniker, ortaöğretim 
seviyesinde usta düzeyinde 50, konfeksiyon programlarından 
yaklaşık 90, Zeytinburnu Meslek Lisesi Ayakkabıcılık programından 
da 25 öğrenci mezun olacağı düşünülürse, sektöre her yıl toplam 
430 dolayında çeşitli düzeylerde eğitilmiş eleman katılacağı 
hesaplanabilir. Eğitim kurumlarının sayısındaki ve 
kontenjanlarındaki artış dikkate alındığında bu artışın Organize 
Sanayi Bölgelerine taşınmadan ve kapasite artışından dolayı 
giderek azalan işletme sayısı ile ters orantılı olduğu görülür. 

IV- ÖNERİLER 

1- Bügüne kadar açılan eğitim programları dışında yeni bir 
program açılmamalı, gerekli durumlarda deri sanayine yönelik 
eğitim programlarının açılmasına karar verecek bir komisyon 
oluşturulmalı ve komisyonun vereceği karar doğrultusunda hareket 
edilmelidir. 

2- Mevcut eğitim kurumlan arasında eğitim, araştırma ve 
geliştirme koordinasyonunu sağlayacak bir kurul oluşturulmalıdır. 

3- Eğitim programları ister lisans ve önlisans, isterse orta 
öğretime dayalı olsun bu programlarda eğitici eleman olarak görev 
alacak personel bu alanda lisans veya lisansüstü eğitim görmüş 
olmalıdır. 
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4- Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmaları geliştirilmeli ve 
eğitim kurumlarının sektör tarafından destaklenmesi 
sağlanmalıdır. 

5- KOSGEB Deri İhtisas Merkezlerinin vereceği hizmetler 
dikkate alındığında E.Ü. Ziraat Fakültesi Deri Teknolojisi Bölümü 
ile Pendik Dericilik Araştırma Enstitüsünün verdiği hizmetlerin 
aynı olduğu görülür. Bu nedenle KOSGEB’in bu amaçla yapacağı 
yatırım ve hizmetler bu kuruluşlar üzerinden yapılmalıdır. 

6- VII. Beş Yıllık Kalkınma Plan Döneminde mevcut eğitim 
programlarının eğitici kadrolarının yetiştirilmesi için gerekli 
önlemler alınmalı ve fiziki imkanlar tamamlanmalı ve 
iyileştirilmelidir. 
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DERİ KİMYASALLARI 



ÖNSÖZ 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında Deri 
Kimyasalları konusunda ilk defa bir özel ihtisas komisyonu 
kuruldu. Türk Deri Sanayiinde, İstanbul, Bursa, İzmir'den ve 
Kimya sektöründen geniş bir kadroyal çalışmalarımızı tamamladık. 

Deri Sanayiinin üretimdeki başarısının yüzde otuz ile kırkı 
doğru ve kaliteli ve de "up to date" kimyasallar ile ileri modern 
teknoloji kullanımı ile gerçekleşir. Dolayısıyla Deri Saektörüne 
hizmet veren Kimya Sanayiine çok iş düşüyor ve eminim raporda adı 
geçen firmalar bo görevi laikiyle yerine getireceklerdir. 
Sektörün ana ihtiyaçlarından nebati tanenler, örneğin palamut 
hülasası ve sumak özü maaalesf Sümerbank tekelinde kalmış ve 
ihmal edilmiştir. Aynı ana ihtiyaç maddesinden balık yağları üç 
yanı deniz ile kaplı ülkemizde ham balık yağı maalesef yetersiz 
kalıyor. Her iki maddeninde teşvik edilebilmelerinde yarar 
vardır. 

Bu çalışmaların ve raporun gerçekleşmesinde büyük katkıları 
olan Türk Henkel Kimya Sanayi A.Ş. yetkililerine ve bilhassa 
raportörlüğümüzü üstlenen sayın Ayşe ÎÇİNSEL'e sonsuz teşekkür 
ederim. 

Saygılarımla, 

Ünver Boduroğlu 
Deri Kimyasalları 

Özel İhtisas Alt Komisyonu Başkanı 

155 



1- GİRİŞ 

Deri Kimyasalları Sektöründe gönderdiğimiz formlara cevap 
veren şirketlerin sayısı 19'dur. Sektörün belirleyicisi 
konumundaki üreticiler de bu 19 şirketin arasında yer almaktadır. 
19 firmanın tümü gözönüne alınarak yapılan değerlendirmeye göre 
ilk 6 firma kapasitenin yüzde 75'ine ve satışların da yüzde 
84'üne sahip görünmektedir. 

Çok büyük bölümü Kamu İktisadi Teşekkülü tarafından 
oluşturulan ve yalnızca deri sektörüne değil tüm Kimya Sanayiine 
girdi sağlayan (asit, tuz, amonyum sülfat, kireç gibi) üretici 
firmalar bu araştırmaların dışında bırakılmıştır. 

Özellikle deri sanayiinde kullanılan, spesial madde üreten 
firmalar bu çalışmaya dahil edilmiştir. 

Ekteki formlarda görülen kapasite fiili üretim sapmaları, 
(emülgatörler, yağlar, sentetik tanenler, binderler, yardımcılar) 
sektörün, Deri Sanayinin dışındaki üretimlerinden 
kaynaklanmaktadır. Fiili üretimler deri sektörü için makul 
boyuttadır. Fazla kapasiteler her zaman deri üretimine 
dönüşebilir. 

2- SEKTÖRÜN TANIMI 

Deri kimyasalları üreten sektörün temel özelliği Türkiye'nin 
genel ihracatı içinde önemli yer tutan Deri Sanayiine kimyavi 
madde temin etmesidir. Deri Sanayiinin rekabet gücünü ve dünya 
deri sanayiine spesial ürün, moda, kalite ve ürün çeşitliliği ile 
entegre olmasına yönelik, temel donanımını artırmak için 
gereksinim duyduğu kimyasalları, 

- yerli kaynaklardan sağlamaya yönelik 
- üretim imkanlarını seferber eden 
- know-how satan 

- deri sanayii için gerekli bilgilerin lokal olarak 
üretilmesi ve uygulanmasına yardımcı olan 

bir sektör olma özelliğini taşımaktadır. 

3- ÇEVRE BOYUTU 

Deri kimyasalları sektörü, ürün verdiği deri sektörünün ana 
problemlerinden olan "çevre kirliliği" yaratmaya proseslerin 
geliştirilmesine özen gösterecek şekilde desteklenmeli ve 
yönlendirilmelidir. Çevre kirliliğine sebep olan kimyasalların 
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etkisinin ancak yüksek teknoloji kullanımıyla üretilecek ve/veya 
uygulanacak kimyasallarla önlenebileceği gerçeği mutlak surette 
dikkate alınmalıdır. Bu konuda sektörde gözlenen hassasiyet 
ekolojik atık sınır değerlerinin, sektörün bilgisine ve 
uzmanlığına başvurularak saptanmasıdır. 

Bu suretle haksız rekabet de önlenmiş olacaktır. Deri 
mamullerinin maliyet yapısında kimyasalların payı genel olarak 
yüzde 15 düzeyindedir. Dünya koşullarında çevre giderlerinin 
maliyete yansıması yüzde 5 civarındadır. Bu payın da 
kimyasallarla düşürülmesi olanak dahilindedir. 

Deri kimyasalları üretim alanında faaliyet gısteren tüm 
firmaların aynı çevre kirliliği parametrelerine uymaları zorunlu 
hale getirilmelidir. 

4- GÜMRÜK BİRLİĞİ 

1996 yılında AT ile gümrük birliğine gidilmesi sektör 
açısından zorluklar yaratacaktır. Ancak sektörün küreselleşmesi 
ve dünya rekabetinde rol alabilmesi için zorunlu ve yararlı 
olacaktır. Gümrük duvarlarının kaldırılmasıyla birlikte dev 
firmalar Türkiye deri kimyasalları pazarında rekabet 
edeceklerdir. Bu nedenle, standart ve kaliteli ürünlerin imali ve 
ISO 9000 sisteminin yaygınlaşması yeşvik edilmelidir. 

Türk deri kimyasalları üretim sektörünün dünya çapında 
rekabet gücünün desteklenmesi ve üretim kalitesinin artırılması 
için AR-GE yatırımlarının teşvik edilmesi şarttır. 

Bu sektörün yabancı ve yerli sermaye için çekici hale 
getirilmesi ve genelde (enerji, çevre yatırım giderleri, enerji 
giderleri, yatırım gibi konularda) teşvik edilmesi gereklidir. 

5- SEKTÖRÜN GİRDİ SORUNLARI 

Sektörün ihtiyacı olan temel kimyasallar büyük oranda yurt 
dışından sağlanmaktadır. Gümrük Birliği sonrası dönemde rekabet 
imkanlarının sağlanması için böylesi ana kimyasalların yerli 
üretimleri teşvik edilmelidir. Akrilik monomer, yağ alkolleri 
enzimler, nitro selüloz, organik asitler, aldehitler, solventler, 
ham yağlar, fenolik türevler vs. 

6- STANDARTLAR VE KALİTE 

Deri kimyasalları konusunda üretim yapan firmaların 
uluslararası ve ulusal alanda rekabet gücü kazanabilmesi için ISO 
9000 normlarına uygun üretim yapmalarının teşvik edilmesi ve 
bunun deri sanayicileri tarafından tercih edilmesi 
önerilmektedir. 



7- KULLANICININ KORUNMASI 

Gümrük Birliği ve ISO 9000 normlarının güncelleştirilmesi 
ile mümkün olacaktır. 

8- İSTİHDAM SORUNLARI 

Kalifiye eleman yetiştirilmemesi ve eğitimin yetersiz ve çok 
dağınık olması sorun teşkil etmektedir. 

9- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

Sektörde fikri mülkiyet haklarının korunması için gerekli 
müeyyidelerin uygulanması ve yeni düzenlemelerin yapılaması 
gerekmektedir. 

10- REKABET KOŞULLARI 

Sektör içi rekabet koşullarının sağlanabilmesi için çevre ve 
işçi sağlığı, kalite standartları konusunda ortak yaptırımların 
uygulanabilirliğinin sağlanması öngörülmektedir. 

11- İHRACATI TEŞVİK POLİTİKALARI 

İhracatı teşvik edici politikaların ve teşviklerin üretim 
aşamasında uygulanması ve yeni teknolojilerin uygulanması teşvik 
edilerek verimliliğin artırılması sağlanmalıdır. 

12- BİTKİSEL TANENLER 

Valeks (palamut extracti), sumak gibi yıllarca üretimi 
yapılmış olan ulusal kökenli tanen üretimlerinin teşvik edilmesi 
sektör açısından yararlı olacaktır. 
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Deri Kimyasalları Sektöründeki önemli Kuruluşlar 

Kuruluşun Adı Yeri Mülkiyeti Üretim Konusu 

Soda Sanayii A.Ş. Mersin Özel Kıl Giderme 
Kromsan Krom Yerli % 100 Krom Sepileme 
Bileşik Fabr. Kimyasalları 

Kapasitesi 
ton/yı1 

65.300 

Türk Henkel A.Ş. Gebze Özel 
Kocaeli Yerli % 50 

Yabancı % 50 

Yağlar 58.000 
Sentetik Tanenler 
Emülgatörler 
Kıl Giderme Yard. Kimy. 
Finisaj Maddeleri 
Diğer Maddeler 

BASF Sümerbank 
Türk Kimya 

Gebze Özel 
Kocaeli Yabancı % 60 

Kamu yerli % 40 

Sentetik Tanenler 17.000 
Kıl Giderme Yard. Kimy. 
Yağlar 
Finisaj Maddeleri 
Diğer Maddeler 

Akril Kimya San. 
ve Tie. A.Ş. 

İzmir Özel 
Yerli % 93 
Yabancı % 7 

Sentetik Tanenler 28.500 
Yağlar 
Finisaj Maddeleri 

Organik Kimya Sn. İstanbul Özel 
ve Tie. A.Ş. Yerli % 51 

Yabancı % 49 

Sentetik Tanenler 20.360 
Emülgatörler 
Finisaj Maddeleri 

Kentaş Kimya 
Endüstrisi 

ve Tie. A.Ş. 

İnegöl Özel 
Yerli % 100 

Asit Deri Boyama Madd. 1.000 

Türk Hoechst Sn. 
ve Tie. A.Ş. 

İstanbul Özel 
Yabancı % 100 

Sentetik Tanenler 1.700 
Kıl Giderme Yard. Kimy. 
Yağlar 
Finisaj Maddeleri 
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Verbo 

AR-KİMYA 

Meder 

Deteks 

Kimko 

Bur Boya 

Cihan Kiraya 

Tut Kimya 

Has Boya 

Selsan 

Verpa 

Kent Kimya 

Sıtar Kiraya 

İzmir Özel 
Yerli % 100 

Finisaj Maddeleri 3.900 

İstanbul Özel 
Yerli % 100 

Yağlar 2.100 

İstanbul Özel 
Yerli % 100 

Yağlar 1.250 

İstanbul Özel 
Yeri i % 100 

Sentetik Tanenler 1.400 
Yağlar 
Emülgatörler 
Finisaj Maddeleri 

İstanbul Özel 
Yerli % 100 

Yağlar 1.000 

Bursa Özel Asit Deri Boyama Maddeleri 450 
Yerli % 100 

İstanbul Özel 
Yeri i % 100 

Finisaj Maddeleri 1.850 

İstanbul Özel 
Yerli % 100 

Finisaj Maddeleri 1.200 

İstanbul Özel 
Yerli % 100 

Finisaj Maddeleri 1.200 

İstanbul Özel 
Yerli % 100 

Finisaj Maddeleri 500 

İstanbul Özel 
Yerli % 100 

Finisaj Maddeleri 370 

İstanbul Özel 
Yerli % 100 

Finisaj Maddeleri 800 

Çorlu Özel 
Yerli % 100 

Finisaj Maddeleri 550 
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VII.BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DERİ KİMYASALLARI ÖZEL İHT. KOM. ÜRETİCİ BİLGİ FORMU 

FİRMA ADI 
MÜLKİYET 17.6 YERLİ 85 

(*) ÖZEL YABANC 15 

DURUMU % 0.4 YERLİ 100 

KAMU YABANC 0 

MEVCUT VE PLAN DÖNEMİNE YÖNELİK İSTİHDAM HEDEFLERİ 

MEVCUT| 1993 \ 1994 \ 1995 | 1996 \ 1997 \ 1998 | 1999 
BEYAZ YAKALI 

(Yönetici,teknik, 
idari personel) 

678 757 830 895 980 1,035 1,097 1,157 

MAVİ YAKALI 

(İŞÇİ) 
937 945 1,053 1,107 1,157 1,197 1,251 1,270 

TOPLAM 1615 1702 1883 2002 | 2137 | 2232 | 2348 | 2427 

TÜRK DERİ SANAYİNİN PLAN DÖNEMİNDEKİ GELİŞMESİNE YÖNELİK ORANSAL TAHMİNLERİ 
LÜTFEN AŞAĞIDA BELİRTİNİZ (SEKTÖR BAZINDA) 

1993 1994 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 
% 6 8 8 8 8 8 8 
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